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1 SARRERA 

XXI. mendean informazio eta ezagueraren gizartea  eraikitzea saiatzen da; gizarte berritzaileak, 
irekiak eta partehartzaileak. Gertatzen ari diren aldaketa hauen ingurunean, Software Libre eta 
Kode Irekia (FLOSS: Free-Libre-Open Source Software) eskualdeen ongizate, lehiakortasun 
eta garapen jasangarriaren eragile bat da, eta epe ertain eta luzera begira, ezaguera arloan 
erantsitako balio altua eskaintzen duten zerbitzu teknologikoen ekonomia global bati ematen 
dion ekarpena ugaria izanik. 

Testuinguru honetan, Gipuzkoako Batzar Nagusiaren Software Librearen Inplantazioari buruzko 
11/2007.eko ebazpenak Gipuzkoako  Foru eta Tokiko Administrazioetan software libre eta kode 
irekien gaineko sistema informatikoen inplantazioaren maila txosten batean jasoko zuen 
eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiari luzatzea onartu zen. Eskaera horri erantzunez, “Software 
Libre eta Kode Irekiaren erabilpena Gipuzkoako Foru eta lokaleko administrazioan” (GFA, 
2008) txostenaren aurreneko edizioa argitaratu da. 

Uneko edizioak azken bi urteotan (2009 - 2010) arlo honetan gertatutako aurrerapena 
neurtzeko aginduari erantzuten dio. Dokumentu honek, hasierako edizioaren zabalkundearen 
egitura eta izaerarekin jarraituz, lizentzia libreko teknologien garapenaren egoeraren gako 
nagusietaz  gain, Gipuzkoako Foru eta Tokiko Administrazioan emandako software librearen 
eta kode irekiaren erabilpenaren onarpenaren analisi berria jasotzen du baita ere. 

Egileek beraien esker ona adieraztea nahiko liekete foru eta udalerrietako zerbitzu 
informatikoetako arduradunei, beraien denbora baliotsua eskaintzeagatik eta txostenaren edizio 
berri hau jorratzen uzteagatik. 
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2. 2009-2010 ARTEKO  ABANGOARDIAREN  
GAKO  NAGUSIAK  
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2 2009-2010 ARTEKO ABANGOARDIAREN GAKO NAGUSIAK  

2.1 GIPUZKOA MAILAN  

2.1.1 PRESTAKUNTZA ETA HEDAPENA  

Software Librearen inguruko prestakuntza jarraia izan da, bai maila formalean (gipuzkoako 
administrazio publikoko langileentzako) bai gizarte mailan, gai tekniko desberdinen buruzko 
edukien hedapen eta zabalkundean (adibidez, plataforma libreekin garatutako Gipuzkoa.tv1 
kanalaren bidez, ikus Erreferentziak atalean aipatzen diren gaien erlazioa)  enpresa, hezkuntza, 
euskara edo gizartearen arloan tresna libreen erabilpenean. Lanpostuen eskaintza publikoan 
ere, lanpostuei eskatutako prestakuntzaren xehetasunen artean, software librearen edo 
Creative Commons pean oinarritutako informazioen atzipenen arauen inguruko ezagutzak 
kontutan hartzen dira. 

2.1.2 EKIMEN POLITIKOAK  

Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako eta Jakintzaren Gizarteko Departamenduak, bere i-
gipuzkoa2010 estrategiaren barruan, Gipuzkoako Bizitza Digitalaren Estiloa txostena ekoizten 
du, non xede nagusia Interneteko jarrerak, portaerak, ohiturak eta eragina, eta gipuzkoako 
gizartearen informazioaren teknologia eta komunikazioa  ezagutzea den (GFA, 2009). 

Ikerketa honek azken urteotan 25 eta 34 urte arteko (% 22,3) biztanlegoaren taldeetan bistaratu 
den software librearen erabilpenaren hedapena adierazten du, bai software librearen ikastaro 
zehatzetan araututako prestakuntzaren2 bidez, bai euskal sare publikoko KzGuneen3 bidez edo 
baita beraien etxeetatik ere, aplikazio libreak erabiltzen dituzte beraien ordenagailuetan 
(nabigatzaileak, antibirusak, bulegotika) eta denbora-pasako gailuetan. 15 eta 24 artekoen 
biztanlegoak oso gertu jarraitzen dio (% 20), eta “jatorri digitaleko” pertsonak dira, Informazio 
eta Komunikazioaren Teknologiako ingurunea naturala eta ezaguna gertatu zaien jaiotakoak 
dira. Baliteke software librearekin garatutako aplikazio erakargarriak ikusiz gero, hauen 
erabilpen intentsiboa egingo duten pertsonak izatea. Erronka 35 urtetik gorako pertsonak tresna 
libreekin ohitzea da software eta aplikazioak modu ilegal batean erabiltzeari uko egiteko (kaleko 
adieran “pirateatutakoak” bezala ezagutzen dena), eta software eta tresna libreak erabiltzeari 
ekin diezaioten. 

                                                      
1 http://www.gipuzkoa.tv/ 
2 Beste ikastaro batzuen artean, EHU-UPVren ASMOZ Fundazioaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 
sustatutako graduondoko lineako ikastaroa nabarmentzen da http://linux.asmoz.org/.  
3 http://www.kzgunea.net 
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2.1. grafikoa  Software librearen erabilpena Gipuzkoan adinaren arabera (erabiltzaileen %) 
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Jatorria: GFA, 2009: 12 

 

Gipuzkoako Administrazioaren barruan. Azken bi urteotan abioan jarritako estrategia , batik bat 
udalerrien esparruan, tarteko bide baten alde jotzea izan da: Microsoft Windows sistema 
eragilearen gain funtzionatzen duten ohiko aplikazioen migrazioa  (bulegotikako paketea, web 
arakatzailea, PDF kudeatzailea, …), mailaz mailako prozesua eta tresna libreen erabilpenaren 
aurrerapen jarraituago bat baimenduz erabateko irtenbide libreetan lan egitea baimenduko 
dituzten aplikazioak eskuragarri egon arte. 

Administraziotik bultz egindako eta software librearekin zerikusia duten ekimenei buruz, 
Gipuzkoako Ganberarekin bat Foru Aldunditik abioan jarritako honako bi proiektu dira aipagarri: 

• i-micropymes4: 10 langile baino gutxiago dituzten enpresen lehiakortasuna hobetzea du 
bere helburu nagusia, Informazioaren Gizartean eransketaren bidez. Oinarrizko 
webgune bat eta GipuzkoaMarket erabiliz lineako marketing-en zerbitzuen 
erabilpenaren bidez Interneten egoten lagunduko duen  aholkularitza teknologiko baten 
laguntza dirulaguntzaz ordaintzen du. Dirulaguntzak jasotzen dituzten onuradunen 
enpresentzako webguneak eraikitzeko plataforma da Joomla. 

• GipuzkoaMarket5: web plataforma berritzaile bat da Gipuzkoako denda eta 
profesionalek beraien produktu eta zerbitzuen eskaintzak bistara ditzakete, eta bai 
gipuzkoarren bai bisitanteen eskaerei harrera emateko. Koste baxuko lineako 
marketing-erako tresna bat da profil ez-teknologikoentzako bideratutakoa. Drupal 
plataforma libre, moldakor eta behar berrietara modu jarraiean egokitu daiteke. 

                                                      
4 http://www.i-micropymes.com/ 
5 http://www.gipuzkoamarket.com/ 
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2.2 AUTONOMIA MAILAN  

2.2.1 PRESTAKUNTZA ETA HEDAPENA  

 

2009-2010 urteetan zehar, Euskal Herriko hiru probintzietan Enpresa Digitala6 programak 
eskainitako prestakuntzako ikastaroen artean software librearen garapenean eta erabilpenean 
oinarritutako hauek nabarmen daitezke: 

• Karsten Gerloff: Software Librea Europar Administrazioan 

• NAGIOS: Sareko kudeaketa- eta diagnostiko-tresna Linux-en 

• Zimbra, elkarlana 

• Sinadura eta Sinadura digital Librea 

• Krisiaren aurkako IKT arloko 7 burutazio 

• IEB2009: Teknologia berriak, gaur eta bihar 

• Diseño y gestión de bases de datos con MySQL. Una opción libre y de alto rendimiento 

• Software Librearen negozio-eredua 

• Mark Spencer - Asterisk eta IP telefonia 

2.2.2 EKIMEN POLITIKOAK  

2003. urtetik aurrera, Eusko Legebiltzarrak ekimen batzuk jorratu ditu software librea Euskal 
Administrazio Publikoan inplantatzeko aukerei buruzko informazioa jasotzeko (Eusko 
Legebiltzarra, 2003, 2008, 2009; GFA, 2008:16). 

2009. urtean, Eusko Jaurlaritzak hitzarmen bat sinatu zuen ESLErekin (Euskadiko Software 
Librearen Enpresen Elkartea) neutraltasun teknologikoa bermatzea helburutzat duten estandar 
berriak definitzeko. Administrazioaren eta hezkuntzaren beharren analisiaren ostean, software 
librerantz migratzeko eta ereduzko proiektu batzuk definitzeko posibilitatea baloratuko zen 
(LÓPEZ, 2009). 

Ordurarte, euskal administrazioko lizentzia libreen erabilpena batik bat OpenOffice 
aplikazioaren erabilpenera murriztuta zegoen. Unean, sistema eragile gisa Microsoft Windows 
dago definituta, baina etorkizuneko erabakietan hautapen librea egotea nahi da, baita Euskal 
Administraziorako teknologien horniketen baldintza-agirietan kode irekiko irtenbideak jasota 
egotea ere, hornitzaileek lehiaketa publikoetan baldintza berdinetan lehiatu ahal izateko. 

2010 urteko irailean Eusko Jaurlaritzaren Software Librearen Bulego Teknikoa7 (SALE) abioan 
jarri zenetik, software librean oinarritutako aplikazioen garapenaren bidegarritasunari buruzko 
hainbat ikerketa landu dira euskal administrazioentzako. 2011.eko urtarrilean Eusko Jaurlaritzak 
datorren hilabeteetarako Software Librearen arloko estrategia aurkeztu zuen euskal 
administrazioko proiektu desberdin batzuk askatuko direlarik. Software Librearen arloko 
ekintzen plan berria, Justizia eta Administrazio Publikoko sailburua den Idoia Mendiak 
aurkeztuta, hiru ardatzetan oinarritzen da (IREKIA, 2011): 

• Eusko Jaurlaritzaren barruan software librea elkarlanean garatzeko leku berriaren 
aurkezpena: Ola bat8. 

                                                      
6Enpresa Digitala-ren helburuetariko bat enpresen lehiakortasuna hobetzea da informazio eta 
komunikazioen teknologia berriak erabiliz, ekonomia berriko profesionalen gaitasuna eta euskarriaren 
bitartez. Ikastaro eta ekitaldiei buruzko informazioa honako webgunean dago eskuragarri: 
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/index.aspx 
7 http://sale.euskadi.net/ 
8 http://forjas.infloss.com/portal 
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• Ola hori 'OpenIrekia' (Euskadiko Jaurlaritza Irekiaren 'Irekia'9 proiektuaren euskarria 
eskaintzen duen plataforma da, eta EUPL lizentzia pean eskuragarri dago), 
Ordainketen atebidea10 edo  Eusko Jaurlaritzaren Interneteko presentziari euskarria 
eskaintzen  dion azpiegitura11 amankomuna bezalako proiektu batzuen askapenen 
egutegiarekin betetzea. 

• Ola honen inguruan komunitate  aktibo bat sortzea softwareen hornitzaile desberdinek 
elkarlanean laguntzeko eta euskal gizartearentzako modu onuragarriago batean 
lehiatzeko. 

2.2.3 FLOSS KOMUNITATEA ETA ELKARTEAK  

Bai Estatu bai Euskadi mailako enpresa komunitateko nagusien arteko garrantzitsuenetariko 
bat bezala agertzen da ESLE12. Software librearen euskarri eta zerbitzuak eskaintzen dituzten 
36 enpresek osatzen du, eta heren bat gipuzkoarrak dira13. ESLEren biltegiarekin14, enpresa 
guztien esku jarri dute Euskadin sortutako software libre eta kode irekiko aplikazioak, dagokien 
dokumentazioekin, guztiak doan eskura daitezkeelarik. ESLEk sustatutako edo jorratutako 
proiektuen artean honakoak nabarmentzen dira: 

• Sinadura15 plataforma anitzeko mahaigainerako aplikazio bat da PDF formatuko 
fitxategiak digitalki sinatzeko. Softwareak edozer PDF dokumenturen osotasuna, 
identitatea eta gaitsezte-eza bermatzen du, hala nola nominak, kontratuak, fakturak edo 
ziurtagiriak. Sinadura software librea da eta 2008 urtearen amaieran jaio zen Linux 
inguruetan faktura elektronikoaren prozesua lantzeko beharrari erantzunez. 
Funtzionalitatean, erabiltzaile eta garatzaileen komunitatean eta balio erantsien 
zerbitzuak handitzea  da proiektu honen helburu nagusiena. SPRIren KzLankidetza 
programaren finantzazioa lortu zuen bere garapenerako. 

• 2011ko urtarrilaren amaieran aurkeztu zen software librean garatutako aurreneko 
plataforma anitzeko Bizkaiko Ogasunaren PFEZ zatikatuaren programa16, ESLE eta 
bertako enpresekazken urteotan jorratutako lanaren emaitza. 

Software librearen ekimena eta sustatzaileen kopurua handia da Euskadin, nahiz eta arlo 
honetako aditu batzuen iritziz, haien arteko esfortzuetan deskonexio piskat egotean haien 
arteko koordinazioaren alde egin behar da, indarrak batu eta esperientziak partekatuz  
(ETXEBARRI, 2010). 

2.3 ESTATU MAILAN  

2.3.1 PRESTAKUNTZA ETA HEDAPENA  

Kode irekietan oinarritutako IKTen Aplikazioen Erreferentziaren Zentru Nazionalak (CENATIC) 
hamar arrazoi zerrendatzen dituen dekalogo bat prestatu zuen Administrazio Publikoek 
software librea erabiltzeko (CENATIC 2010a). Dekalogo honen puntu zehatzek software libreak: 

1. Softwarearen mantenimenduaren eta eboluzioaren kosteak aurrekontuan modu 
eraginkorragoan aurreztea baimentzen du17. 

                                                      
9 http://www.irekia.euskadi.net  
10 http://www.euskadi.net/mipago     
11 http://www.euskadi.net/  
12 http://www.esle.eu/ 
13 ESLEn 12 enrpesa gipuzkoar daude: CodeSyntax, Grupo eiTd Sistemas, Fidenet, Igarcom Internet, 
Indaba Consultores, Iurismática, Gislan, KAM, Neofis, Lautech, Proyelia, Seinale. 
14 http://floss.esle.eu/  
15 http://www.sinadura.net/ 
16 http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6191 
17Ongi legoke software librea garatzeko gastatzen den dirua ingurune lokalean geratzen dela kontutan 
edukitzea, baita maila altuko teknologia garatzera bideratzen dela ere; Microsoft, Oracle edo beste baten 
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2. 11/2007 legearen (Herritarren Sarbidetza Elektronikoa Zerbitzu Publikoetara) 
gomendioak, Elkarreragiletasunaren 4/2010 Errege-dekretuaren eta ISAren europar 
direktibak betetzen ditu18. 

3. Administrazio Publikoen aplikazioen gardentasuna, elkarreragiketa, indenpendentzia 
eta jasangarritasuna laguntzen du. 

4. IKT arloko ekosistema garatzen du, hornitzaileen independentzia eta etorkizuneko 
erabilgarritasuna bermatuz. 

5. Ezaguera eta aktiboak enpresen eskura jartzen ditu. 

6. Defizit publikoa murrizten laguntzeaz gain, ezaguera eta berrikuntzan oinarritutako 
ekonomiaren garapena bultzatzen du. 

7. Administrazio, unibertsitate, I+G+B zentruak eta enpresen arteko elkarlana bultzatzean 
lehiakortasuna hobetzen du, partekatutako ezagueraren abilezia onak hedatuz eta 
berrikuntza irekia sendotuz. 

8. Linguistiko, legegile, erabilgarritasun eta irudi arloetan administrazioen behar zehatzei 
egokitzea erraztuz. 

9. Informazioaren pribatutasuna eta seguritatea bermatzen du. 

10. Partekatzea, berrerabiltzea eta elkarlankidetza baimentzen du. 

CENATICen helburuen artean Administrazio Publikoei software libreak eta teknologia libreek 
eskaintzen dizkieten aukerak eta abantailak ahalik eta gehien probetxu ateratzen laguntzea da; 
erakunde publikoen arteko softwarearen argitalpenaren,  parketatzearen eta berrerabilpenaren 
prozesuan aholkatuz, honela arduradun teknologikoei erabakiak hartzeko orduan lagunduz. 
Garapen libreen proiektuak lehiaketan argitaratzeko Administrazio lokalen ezaguera hobetzeko, 
CENATICek “Guía ALIAL de Buenas Prácticas para la Licitación de Desarrollos Libres por parte 
de las Administraciones Locales” idatzi zuen. Gida honek tamaina txikiagoko udaletxeetako 
pertsona teknikoei elkarreraginkortasunean, estandar irekiak, segurtasuna eta software 
librearen sustapena bezalako arloen arautegi, direktiba eta gomendio berriekiko baldintza-
agiriak egokitzen laguntzeko xedea du besteak beste (CENATIC, 2010b). 

Zabalkundearen arloan Administrazioaren beste lorpen bat Zaragozako udalatxeko AZLinux 
taldeak argitaratutako “Migración Escritorio Software Libre”19 dokumentua da, honen helburua 
“mahaigaineko inguruetatik software libreko tresnetara arrakastaz migrazio bat antolatu eta 
lantzeko ezagutzea behar den informazio eta prozesuaren ikuspegi globala eskaintzea” izanik. 

Bestalde, 2010 urtean Andaluzia eta Extremadurako Batzarrek arloko enpresa 
garrantzitsuenekin batera antolatuta, Open Source World Conference (OSWC)20 - Software 
Librearen Nazioarteko Biltzarraren seigarren edizioa ospatu zen (baliteke kode irekiko 
teknologiekin zerikusia duen europako ekintzarik garrantzitsuena izatea). Softwarearen 
berrikuntzaren arloan interesatuta dauden pertsona guztientzako hitzordu bakar eta irekia 
bihurtu da biltzar hau: erabiltzaile, agente sozial, garatzaile, enpresari, inbertitzaile eta 
arduradun publikoak. 

2.3.2 EKIMEN POLITIKOAK  

2010eko urtarrilean 4/2010 Errege-dekretua onartu zen, Administrazio Elektronikoaren 
ingurunean Elkarreraginkortasunaren Eskema Nazionala (Presidentetzaren Ministerioa, 2010)  
arautzen duena21. Bertan,  elkarreragiketa honela definitzen da: “informazioko sistemen eta 

                                                                                                                                                            

lizentzia bat erostean % 80a Ameriketako Estatu Batuetara joaten direla, et soilik % 20 hemen geratuz 
(ETXEBERRI, 2010). 
18 Interoperability Solutions for European Public Administrations  http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm 
19 http://www.zaragoza.es/contenidos/azlinux/migracionescritoriosl.pdf 
20 http://www.opensourceworldconference.com/ 
21 Aipatu behar da ikerketa batzuk egin direla Administrazio Publikoko teknologia libreen eta hauekin 
esleitutako zerbitzuak garapenaren aukerak erakusteko (CSI, 2003, SEAP, 2003, MAP, 2005).  sistema 
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hauek euskarria ematen dieten prozedimenduen gaitasuna informazioa eta ezaguera haien 
artean trukatzeko, eta datuak partekatzeko”. Horretarako, dekretu honek irizpide amankomunak 
ezartzen ditu, hauen artean estandar irekiak, plataforma anitzeko arkitektura modularrak, 
administrazio-informazioaren inbentarioen eta trukatze-datuen ereduen argitalpena, sinadura 
elektroniko elkarreragileen erabilpena, eta abar. 

Errege-dekretuak estandar irekiak erabiltzera behartzen du dokumentazio eta zerbitzuetan 
adibidez, eta diskriminaziorik gabeko baldintzetan. Aukera librerik existitzen ez diren egoeretan, 
jabedun softwarea onartuko da, baina Administrazioa derrigortuta egongo da alternatiba 
librearen garapena sustatzeko. Arau honen beste elementu interesgarria Administrazio 
Publikoak aplikazioak software librearen (edo kode irekien) lizentzien pean eta zelako 
baldintzetan askatzean datza. Nahiz eta Errege-dekretuak software librean/kode irekian 
oinarritutako produktuen eskuratzeko hobesnenik ez duen ezartzen, hobekuntza batzuk 
proposatzen ditu beraien erabilpen, berrerabilpen eta askapenerako Administrazio Publikoen 
barruan. 

2.3.3 FLOSS KOMUNITATEA ETA ELKARTEAK  

2010. urtean, HISPALINUX elkarteak kanpaina22 bat abian jarri zuen neutralitate teknologikoa 
eta software librearen aldeko apostua eskatzeko Administrazio Publiekoetan, horrela lokaleko 
IKT industriari laguntzeko garapen ekonomiko eta sozial jasangarria bermatzeko. 

Nabarmentzen da baita ere CENATICek bultzatutako kanpaina Software Librearen Nazioarteko 
Komunitatea 2011 urteko Premios Príncipe de Asturias Sarietarako hautagai gisa aurkezteko, 
hango nazioarteko elkarlankidetzaren atalean.23 

2.4 EUROPA MAILAN  

2.4.1 EKIMEN POLITIKOAK  

Europako Batzordeak 2010ren abenduak argitaratu zuen Administrazio Elektronikoaren 
Ekintzen Plana 2011-2015 (COM 2010), 2009ko azaroan kideak diren estatutek Malmö-ko 
Ministeritza-Deklarazioan adostu zuten estrategia gauzatzea eragingo du. Deklarazio hau eta 
Ekintzen Plan berriak europear estrategi amankomunaren oinarri dira Administrazio 
Elektronikoa tresna izan dadin datozten urteetan gizarteak gai publikoetan partehartze gehiago 
lortzeko, merkatu bakarra gaitzeko palanka eta Administrazio Publikoak eraginkorragoak 
izateko, eta guzti hau elkarreragiketa eta sinadura elektronikoa bezalako ahalmen 
estrategikoetan oinarrituz. 

Marko honetan, europako Administrazio Publikoak erronka handien aurrean daude, hala nola  
herritarren zerbitzu publikoekiko sarbidetza elektronikoa burutzea, administrazioen arteko 
informazio eta elkarreraginkortasunaren berrerabilpena baimentzea, edo herritarrek 
partehartzeko beharrezkoak diren bideak sortzea. Helburu hauek lortzeko biderik egokiena 
doituta dagoen aurrekontu baten ingurunean “partekatu, berrerabili eta elkarlana” da 
Elkarreraginkortasunaren Eskema Nazionalak (MAP, 2009) ezartzen duen bezala, Europako 
aurreratuenetariko bat, eta komunitateko beste estatuentzako iradoki izan dena. Horrela, 
testuinguru europearrak irtenbideak partekatzeko, sistemak berrerabiltzeko eta instituzioak 
elkarlanean aritzeko ingurune egoki bat bultzatzen du, eta esparru honetan kode irekiko 
sistemak dira gehien behar diren tresnak. 

Software librearen garapena bultzatzeko, Europak garatzaileen komunitate garrantzitsu bat 
dauka. Arestian aipatututako Europako Batzordearen txostenean, software librearekin zerikusia 
duten 565.000 lanpostu daude Europar Batasunean, Europa da software librea aktiboki 

                                                                                                                                                            

informatikoen arteko elkarreragiketa bultzatzeko kode irekiko softwarearen erabilpena sustatzen duen 
estatu mailako legedia garatu da. Adibidez, ekainaren 22an 11/2007 'Herritarren Sarbidetza Elektronikoa 
Zerbitzu Publikoetara' legea; abenduaren 28an 56/2007, Informazioaren Gizartearen Sustapenaren 
Neurriak. 
22 http://www.hispalinux.es/node/728 
23 http://www.cenatic.es/swlppa 
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garatzen dutenen kopuruan aitzindaria den eskualdea, baita software libreko proiektu 
globaletako buruzagi kopuruan ere. Halere, unibertsitateen zatiketa eta ahalegin 
akademikoaren esparruan dagoen koordinazio eza Europaren ahultasunetariko bat da 
unibertsitateak IKT esparruari modu handiago batean bultzatzea lortzeko. Teknologia eta 
Berrikuntzaren Europar Institutuaren24 sorrerarekin zatiketa akademiko honetatik datozten 
eraginak leuntzea eta berrikuntzan unibertsitatearen eginkizuna bultzatzea nahi da. 

Azken urteotan, software librearen garapenean aitzindari diren estatuen artean Alemania, 
Frantzia eta Espainia aurkitzen dira. Herrialde hauek software librearen garapena eta 
erabilpenarentzako sustapen institutzional garrantzitsua partekatzen dute, baina funtsezko 
desberdintasunekin. Alemanian software librea gomendio eta erabilpenaren erraztasunaren 
bidetik bultzatu den bitartean, Frantzian instituzio publikoetan eta enpresa handietan jarriz 
bultzatu da. Espainian berriz, eta aurkeztu den bezala, ekimen publiko gehienak autonomia 
erkidegotan gertatu dira Industria, Turismo eta Komertzioaren Ministerioak eta Presidentetzaren 
Ministerioak emandako politiken esparru pean, proiektu desberdin anitzak sortuz (CENATIC, 
2010c: 23). 

Europar Batasuneko instituzioak motor garrantzitsu bat izan dira software librea Europan 
onartzeko eta garatzeko. Honela, europar mailan software libreari buruzko hainbat politika eta 
txosten landu dira, hala nola “Guideline on Public procurement of Open Source Software”  
IDABC-OSOR (2010). “Elkarreragiketaren Esparru Europarrak”25 gomendio eta ildo multzo bat 
definitzen du administrazio elektronikoen zerbitzuentzako (CENATIC, 2010c, 41). 

Software librearen eragina munduko ekonomia globalean kalkula ezina izan daitekeen arren, 
United Nations University-k zuzendutako ikerketa batek zera aipatzen du: enpresa bakar batek 
hutsetik ekoiztu beharko balu software librea, kostea 12.000 milioi eurotakoa izango litzateke. 
Hau da, 12.000 milioi euro baino gehiago balioztatuta dauden garapen informatikoak 
administrazio, enpresa eta partikularrentzako dago eskura, bai partekatzeko bai moldaketak 
garatzeko (SILICONNEWS, 2009). 

2.4.2 EKIMENAK ETA ELKARTEAK  

Gizartean duen eginbide zehatza dela eta, sektore publikoak berarekin elektronikoki 
elkarreragiteko produktu zehatz bat erabiltzera derrigortzeko egoera saihestu behar du. 
Alderantziz, merkatuko edozein antzezle artean bazterketarik eragingo ez duen eta hainbat 
plataformatan garatzeko aukera eskainiko duten dokumentuen edozer formatu sustatu behar 
du. Gainera, sektore publikoak halako formatuen aplikazioen inplementazioan merkatuko 
antzezle guztiei aukera berdin-berdinak ziurtatzen ez duen edozer formatu saihestu behar du, 
bereziki honek produktuen hautapen bat derrigortzen badu herritar edo enpresen aldetik. 
Ikuspegi honetatik, estandarizazioaren ekimenak ez du merkatu garbi eta lehiakor bat ziurtatzen 
soilik, baizik eta irtenbideen arteko elkarreragiketa ziurtatzen du, lehiakortasuna eta berrikuntza 
babestuz. 

Administrazio Publikoen esparruko funtsezko alderdi bat praktika onak eta tresna eraginkorrak 
eta emankorragoak amankomunean jartzea da beste administrazioen bereganatzeko eta 
barneko lanaren prozesua hobetzen saiatzeko, kosteak aurreztuz eta herritarrei eskinitako 
zerbitzuak hobetuz. Kode irekiko eta software libreko irtenbideen praktika onak europako 
Administrazio Publikoetan zabaltzeko 'Europako eGobernuaren Zerbitzuen Elkarreragiketa 
Administrazio, Enpresa eta Herritarrentzako (Interoperable Delivery of European eGovernment 
Services to public Administrations, Businesses and Citizens edo IDABC26)' programak Open 
Source Observatory and Repository for European Public Administrations (OSOR EU)27  izeneko 
begirale bat dauka FLOSS munduaren inguruko informazioa eta esperientziak trukatzeko 
plataforma gisa  europako sektore publikoarentzako. Aldiro, bere webgunean Europa 
Batasuneko kideka diren estatuen Administrazio Publiko desberdinen FLOSS arloko 
erabilpenari buruzko informazioa argitaratzen da. 

                                                      
24 http://eit.europa.eu/ 
25 http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm 
26 http://ec.europa.eu/idabc/ 
27 http://www.osor.eu/ 
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Europa Batasunak abian jarritako Teknologiaren Garapena eta Ikerkuntzarako Esparru-
Programek software libreko proiektuetan unibertsitate eta enpresen partehartze bateratua 
edukitzen  lagundu du. Batik bat, Zazpigarren Esparru-Programa pean landutako proiektuak 
nabarmentzen dira: 

• FLOSSInclude28 proiektua,  UNU-MERIT buru dela, Nazio Batuen Unibertsitateren eta 
Holandako Maastricht-eko Unibertsitatearen osatutako prestakuntza eta ikerkuntza 
zentro bat. Proiektu honek FLOSS eta estandar irekiei buruzko ikerkuntzaren 
nazioarteko proiektuetan Europaren partehartzea finkatzea nahi du, FLOSSaren eragin 
soziala, garapena eta hedapena  Afrika, Asian eta Latinoamerikan nola handiagotu 
daitekeen ikerketaren bitartez. FLOSSWorld29 ikerketa aitzindariaren kide batzuek 
aurrez landutakoa osatzen du FLOSSInclude-k parte hartzen duten erakunde eta 
herrialdeen esperientzia partikular eta nazionaletan oinarritutako testuinguruko analisia 
eskainiz. 

• SHARE30 proiektua, kapsulatutako sistemen domeinuan europar industriaren 
lehiakortasuna hobetzea software librearen erabilpenaren bitartez. 

Aipatu behar da baita ere, OSAmI-Commons31 proiektua Eureka-ITEA232 esparruaren barruan, 
PROFITek finantzatuta, non europako enpresa, ikerkuntzarako instituto eta unibertsitate 
aurrendariak hartzen duten parte eta helburua energia, osasuna, zerbitzu publikoa, 
prestakuntza eta softwarearen garapenerako inguruneko adimenaren aplikazioentzako 
oinarrizko plataforma garatzea da. Proiektuaren partzuergoan, Espainia buru dela, Alemania, 
Finlandia, Frantzia  eta Turkiako entitate publiko eta pribatuek hartzen dute parte (CENATIC, 
2010: 42-44). 

Ingurune elkarkorrean, Free Software Foundation Europe33 (Europako Software Librearen 
Fundazioa) eta Open Source Initiative (OSI)34 mantentzen dira europako bi erakunde 
aipagarrienak kode irekiaren sustapenean. 

2.5 NAZIOARTEKO MAILA  

Nazioarteko argazkia edukitzeko, ondoren kode irekiko softwarearen nazioarteko egoerari 
buruzko CENATICen (2010c) txostenetik ateratako emaitza batzuk aurkezten dira. Hurrengo 
grafikoam, Informazioaren Gizartearen eta software librearen garapenaren maila erakusten da. 

                                                      
28 http://www.flossinclude.org/ 
29 http://www.flossworld.org/ 
30 http://www.share-project.eu/ 
31 http://www.osami-commons.org/ 
32 http://www.itea2.org/ 
33 http://www.fsfe.org/ 
34 http://www.opensource.org/ 
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2.2. grafikoa  Informazioaren Gizartearen eta software librearen arteko erlazioa herrialdeen 
arabera 

 
Iturria: CENATIC, 2009:12 

Grafikoak erakusten du nola Europan Alemania, Frantzia eta Espainia nabarmentzen diren. 
Iparameriketan berriz software librea garapen maila desberdinetan aurkitzen da: AEB 
aitzindaria den bitartean, Kanadak ez du bere ahalmen guztia garatu. Nahiz eta bi herrialde  
Gobernu Federalak aldeko ekimen garbiak agertu ez, AEBtako35 estatu batzuk aktiboak izan 
dira sustapenean, Oregon estatuaren 2892 eta Texas estatuaren 1579 lege proiektuak 
adibidez. AEB mundu mailan aitzindaria bada software librearen garapenean ekimen pribatu 
eta sozialengatik izan da: Free Software Foundation eta Open Source Initiative han jaio ziren, 
eta AEBtako unibertsitateak izan dira software libreko proiektu ugarien seaskak (CENATIC, 
2010c: 24).  

2010 urtearen amaieran, AEBtako Administrazioak norabidez aldatu zuen teknologiaren 
esparruko estrategian. Microsoft-en edo OpenOffice.org bertsio libreko bulegotika erabiltzen 
jarraitu ordez, Obama-ren gobernuak gobernuentzako eta administrazio publikoentzako berezia 
den Google Apps-en36 bertsio baten alde jo zuen. Orain arte, Federal Information Security 
Management Act (FISMA) egiaztatutako hodeiko zerbitzua eskaintzen duen enpresa bakarra da 
Google , AEBtako gobernuaren segurtasunen betebeharrak betez, Informazio Federalaren 
Segurtasunaren Aktan ezarritako arauei jarraituz. Google-ren arabera,  AEBtako gobernuak 

                                                      
35 2011 hasieran argitaratu zen Ameriketako Estatu Batuen Kongresua Drupal plataformara migratuko 
zutela bere presentzia Interneten modu estandar irekian agertzeko. Dozena bat edukien kudeatzaileek 
kudeatutako 520 web-orrialde baino gehiago Drupal-ekin kudeatuko dira modu bateratuan. 
36 Google Apps for Government (http://www.google.com/apps/intl/en/government/index.html) 
Interneteko Google Apps bulegotikaren Administrazio Publikoarentzako bertsio berezi bat da. 
Hau ezartzeko, Google-k partzuergo bat sortzen du irtenbide horren hedapena errazten duten 
lokaleko beste bazkide teknologikoekin. Adibidez, AEBtako Administrazioaren kasuan, 
hitzarmena Google, Unisys eta Tempus Nova-rekin sinatu zen (ikus erreferentzia hau: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/02/navegante/1291291016.html) 
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ordura arte 76.000 milioi dólar gastatzen zituen informazioen teknologietan -horietatik 56.000 
gobernu estatalak eta tokikoak erabiliz-, Goggle Apps erabiltzean gutxiagotuko diren zifrak. 
Teknologiaren eredu hau zerbitzu gisako softwarearen kategorian sailkatzen da (Software as a 
Service, SaaS) eta bere ezaugarri nagusia konpainia teknologikoen esku dago erabiltzaileek 
darabilten softwarearen mantenimendu, eragiketa eta euskarriaren zerbitzuen ardura. 
Softwarea edozer ordenagailutik erabil daiteke, erakunde barruan egon edo ez. Eredu honek 
eskuratzen den zerbitzuari egiten dio aipu, ez euskarria ematen dion azpiegiturari, berdin izanik 
lizentzia “librea” edo “jabeduna” den. Ez dago eguneraketekin zer arduratu beharrik, ez dago 
zerbitzaririk eta mantenimenduaren eta zerbitzuaren ustiapenaren kosteak asko murrizten dira. 
Hau posiblea da, atzetik enpresa espezializatu handi bat dagoelako zerbitzu guztiari modu 
integralean euskarria ematen. Badu bere alde txarra: ezin da zerbitzuko softwarea 
aldatu/eraldatu eta datuak kanpoko zerbitzarietan ('hodeia37') kokatuta daude. Mota honetako 
sistemen onarpena Administrazio Publikoen eskutik, hauen inguruko zalantzei egin behar die 
aurre: 

• Kulturala, erakundearen informazio kritikoa zerbitzari propioetan ez kontrolatzeagatik 
(LIZARRAGA, 2010a, 2010b).  

• Politikoa, enpresa hauek ez daudelako hauen zerbitzuak darabilen Administrazioaren 
jurisdikzioaren barne. 

• Teknologikoa, nahiz eta FISMAren eskutik datorren egiaztaketak norabide honetan 
bultzada garrantzitsua izan. 

Ameriketako Estatu Batuetako zerbitzu orokorren administrazioa (GSA) izan da aurreneko 
agentzia federala bere posta elektronikoen eta beste aplikazio batzuen zerbitzuak Google-ra 
migratu duena. GSAtik jakinarazpen ofizial bat igorri du, administrazioak 'hodeiko' euskarria 
duen posta elektronikoen sistema berria hartuko duela jakinaraziz (GSA, 2010). Sistemako 
arduradunek 'hodeiak' kalitatea berma dezakeela eta batiz bat kostean diru asko aurreztu 
daitekeela adieraz dute. Honela, Administrazioak 5 urtetan 15 milioi dólar (11,4 milioi euro) ) 
aurreztea espero du (EL MUNDO, 2010). Gobernu federalaz gain,  beste administrazio batzuk 
Google Apps-en zerbitzuetara igarotzen ari dira: adibidez, Los Angeles, Columbia eta Nuevo 
Mexico-ko hiriak eta Columbiako barrutia.38 

Asian, Japonia eta Korea bezalako finkatutako ekonomia handiak ageri dira, eta garapen-
bidean dauden India eta Txina. India garapen-bidean dagoen herrialde aurreratuenetariko bat 
da software librearen garapenean. Prestakuntzak duen maila altua dela eta, softwarearen 
industria sendoa sortu da europar eta amerikar enpresei azpikontratazioen zerbitzuak emanez. 
Alde batetik, Indiak talentu askorekin kontatzen du: urteko 200.000 ingenieri, 300.000 tekniko 
eta 3 milioi unbertsitari prestatzen ditu. Gainera, ikasle asko unibertsitate garaian Ameriketako 
Estatu Batuetara joaten dira prestakuntza osatzeko. Bestalde, eskulanaren kostea garatutako 
herrialdeena baino askoz ere merkeagoa da, garatutako herrialdeetan lan berdina egitearen 
kostea 4 aldiz handiagoa izan daitekelarik. Nahiz eta herrialde horretan garatzen den software 
librearen kopurua handia izan, ezarpenaren maila ez da izan beharko lukeen bezain altua, batik 
bat gobernuak lehentasuna delako jabedun softwareen enpresen interesekin gatazkan ez 
sartzea, bertako industriari lan asko ematen baitio. 

Japonia, Korea eta Txinak software librearen garapenerako eta sustapenerako 
elkarlankidetzaren hitzarmena sinatu zuten, Linux sistemaren banaketa estandarizatu eta 
egokitu baten garapena baimenduz asiar merkatuarentzako. Hiru herrialdeek hizkuntzaren 
ikuspegitik oztopoa dute elkarlankidetzari zailtasuna jarriz eta nabarmenki murrizten duelarik 
nazioarteko komunitatean duten ikusgaitasuna. Software libreak bereziki laguntzen du 

                                                      
37 Cloud Computing edo hodeiko konputazioa: konputazio mota honetan sistema informatiko batek eskaini 
dezakeen guztia zerbitzu gisa eskaintzen da, eta horrela erabiltzaileek 'Interneteko hodeian' eskuragarri 
dauden zerbitzuak erabil ditzaktete erabiltzen dituzten baliabideetan adituak izan beharrik gabe 
http://eu.wikipedia.org/wiki/Hodei_konputazioa 
38 Espainia maila Burgos-eko Foru eta Udaletxea, Deustuko Unibertsitatea, Arrasateko Unibertsitatea, 
Bartzelonako Biomedikuntzaren Ikerketaren Institutuak eta beste batzuk ere erabiltzen dute Google Apps-
ren zerbitzuak. 
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Infomazioaren Gizartera hurbiltzen eta ingelesa hitzegiten ez dutenen herritarren esku jartzen, 
batiz bat karaktere latinoak erabiltzen ez dituzten herrialdeetan. 

 

Hala ere, herrialde hauetan dagoen garapen eredua oso desberdina da. Txinan gobernuaren 
apostu nabarmena da eta honek antolatutako ekimena da. Adibidez, Red Flag Linux hornitzaile 
nagusian Estatuak partaidetza du, eta hori da gobernuak erabiltzen duena bere 
ezarpenetarako. Japonian, elektronikaren sektoreak biziki bultzatzen du software librearen 
garapena. Industria honen produktuen gehiengoak kapsulatutako software librearen sistemak 
behar dituzte. Badirudi ordea, enpresa arloan software librearen onarpenaren abiadura 
moteltzen ari dela enpresa hornitzaileen gabeziagatik. Korea urteetan zehar oso aktiboa izan 
zen software librearen sustapenean, eta geldotasuneko urte batzuen ondoren, bere ekimenak 
berrabiatu ditu duela gutxi. Gobernuaren azken ekimenetariko bat nazioarteko garatzaileen 
arteko leihaketa baten sorrera izan da, bertan aitzindaria den Haansoft enpresa hornitzaileak 
hartzen du parte (CENATIC, 2010c: 25). 

Latinoamerikan  berriz, Brasil da software librearen garapenaren buru, eta orekan dauden lau 
elementuek osatutako paradigmari erantzuten dio: gobernua, enpresa pribatuaren sektorea, 
unibertsitatea eta garatzaileen komunitatea. Gobernuak bere garapena eta erabilpena 
sustatzen du ekosistemako esparru guztietan lana eginez, hainbat arautegiren bidez, 
Administrazioak ITen zerbitzuen kontratazioaren prozesuari buruzko 4/2008 bezalakoak, eta 
espezializatutako batzordeen bidez koordinatuta, eta urtez urteko plangintzan jasota (unean 
Gobernu Federalaren Software Librearen Batzordearen Plan Estrategikoa, CISL 2009)39,  
sektore publikoan migrazio ugari landuz. 

Beste ekimen brasildar bat Software Publikoaren Atariaren40 sorrera izan da erabiltzaile, 
garatzaile eta ITIk (Informazioaren Teknologiaren Institutu Nazionala) bultzatutako CDTCren 
(Teknologia eta Ezaguera Hedatzeko Zentrua) arteko lankidetza sortzeko. Elkarlankidetzaren 
garapenarenaren eredu honek (bertan erakunde federalak, udalerriak, enpresak, unibertsitateak 
eta ikastetxeek hartzen dute parte) arestian aipatutako Atalean eskuragarri dauden 40 irtenbide 
libre baino gehiago garatu ditu (CENATIC, 2010c: 25-26). 2009an, software librean oinarritutako 
tresnen erabilpenarekin 370 milioi dolarretako aurrezpena zenbatu zen 12 hilabetetan zehar  
(COSTA, 2009). 

Azkenik, nazioarteko mailan lorpen berri gisa aipa daitekeena, 2010ko abenduaren amaieran 
Errusiako gobernuak Kremlin-eko sistema informatiko eta sistema eragile guztiak 2015etik 
aurrera software librera migratzeko asmoa iragarri zuen. Errusiar administrazioan kode irekiko 
programak erabiltzeko plan hau aurrera ematen bada, orain arte administrazio publiko batek 
egiten duen software librerantzko migrazio handiena izango litzateke (HILLENIUS, 2011). 

                                                      
39 http://www.softwarelivre.gov.br/planejamento-cisl-2009  
40 http://www.softwarepublico.gov.br/  
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3. FLOSSEN BARNERATZE -MAILAREN  EBOLUZIOA  
GIPUZKOAKO  FORU ETA LOKALEKO  
ADMINISTRAZIOETAN  (2008 VS 2010) 
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3 FLOSSEN BARNERATZE -MAILAREN EBOLUZIOA GIPUZKOAKO FORU ETA TOKIKO 
ADMINISTRAZIOETAN (2008 VS 2010) 

3.1 IKERKETAN ERABILITAKO METODOLOGIA  

Gipuzkoako Foru eta Tokiko Administrazioetan FLOSSen erabilpenari buruzko informazioa 
biltzeko honako urratsak jarraitu dira: 

1. Galdeketaren diseinua (eranskin gisa erantsita) txostenaren aurreneko edizioko 
eskema jarraitzen du. 

2. IZFErekin (Informatikarako Zerbitzuen Foru Elkartea) elkarlana datuen eskuraketa 
diseinatzeko, eta hasierako bilketa egiteko. IZFEk ia Gipuzkoako Foru eta Lokaleko 
administrazio guztiei zerbitzu informatikoak hornitzen dizkienez  Gipuzkoako esparru 
honetan ezaguera eta datuen iturri nagusia da, eta txosten hau garatzeko ezinbesteko 
oinarria (udaletxetako, Batzorde eta Foru Aldundiko informatika arduradunen bidez). 

3. Informazioaren bilketa zati desberdin hauetan sailkatu da: 

• Gipuzkoako Batzorde Nagusi eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Informatika 
Kontua. 

• IKTeko teknikari propiorik ez duten udaletxeak, hauen administrazio 
elektronikoko garapen-mailaren arabera bi klusterra bereiztuz. 

• IKT teknikari propioak dituzten udaltetxeak. Hauen artean, IKTko teknikari 
propioak (udaletxeko IKT arloko koordinatzaileak barne) zituzten udaletxeen lagin 
bat hautatu zen. 

• Udaletxeak (IKT teknikari propioekin), bere behar guztietarako edo zati 
batentzako datuak  prozesatzeko zentrua dutenak. 

4. Identifikatutako klusterren ordezkari teknikoekin bilera eta galdeketak egiteko lineako 
tresne erabilpena, galdeketaren aurkezpena egiteko eta datuak jasotzeko. 

5. Emaitzen analisia eta ebaluazioa. Azken urrats honetan, galdeketan parte hartutako 
bakoitzaren ordezkagaitasuna ongi neutzeko, neurketa lantzeko erabili den irizpidea 
ordezkatutako biztanleen kopurua izan da, txostenaren aurreko edizioaren eskema 
mantenduz (Fortu eta Batzordearentzako Donostiako informatika kontuaren ponderazio 
baliokidea balioztatu da). 

3.2 EZAGUERA ETA ERABILPENAREN MAILA OROKORRA  

Aurreko txostenetik igaro diren 2 urteetan, software librea eta kode irekiaren inguruko 
terminologiari buruzko ezagutza orokorraren mailan eboluzio nabarmena gertatu da. 2008 
urtean ezagutza ez bazen oso altua, % 50 ingurukoa, azken urteetan kontzeptu batzuen 
igorpena, hedapena eta orokortzeak edo landutako praktika batzuek direla eta, gipuzkoako 
Administrazio Publiko ia guztiek ezagutzen eta desberdintzen dituzte “software librea” eta “kode 
irekiko softwarea” terminoak, baita “lizentzia libreak” eta “dokumentazioaren formatu irekiak”. 
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3.1. Grafikoa  Software libreari buruzko oinarrizko kontzeptuen ezagutza 

 
 

Software libreari buruzko kontzeptu zehatzei buruz, eboluzioa nabaria izan da. Galdetutako 
pertsonen % 94ak ezagutza-maila ertaina edo altua duela adierazten du Administrazio 
Publikoentzako erabilgarriak diren eta eskuragarri dauden software librean oinarritutako 
produktuei buruz, aurreko ikerketan % 57a zenean. Software librearekin landutako beste 
entitateen esperientzien ezaguera ere % 7an hazten da (2008ko % 21etik 2010eko % 28 ra). 
Aldeko eboluzio hau irtenbide hauen baldintzatzaile tekniko-ekonomikoei buruzko ezagueraren 
ingurunean dagoen geldialdiarekin  desberdintzen da (% 51tik % 50era 2010ean), baita 
software librearen enpresa garatzaileei buruzko ezagueran ere (% 44tik % 42ra). 

3.2. grafikoa  Software libreari buruzko kontzeptuen ezagutzaren maila 

 



 
 Software Libre eta Kode Irekiaren erabilpena 

Gipuzkoako Foru eta Tokiko Administrazioan 

 

 

  20 

FLOSSaren erabilgarritasunaren pertzepzioari buruz, eboluzio bat gertatu da baita ere. 
Elkarrizketatutako pertsonen % 87ak zerbitzarietan eta IKTko lanpostuetan software librea 
erabiltzea zati batean edo bere osotasunean erabilgarria dela jakinarazi du (2008ko %57 eta 
%58aren aurrean urrenez urren). Erabilgarritasuna batiz bat esparru teknikoarekin dauka 
zerikusia, eta ez hainbeste lanpostu arruntekin, non azken ikerketan, hazkunde piskat 
nabaritzen den aplikazio libreak lanpostu arruntetan erabiltzearen erabilgarritasunean, %31tik 
%40ra igaroz. 

 

3.3. grafikoa  FLOSSen erabilgarritasunaren balorazioa 

 
 

FLOSS irtenbideak hautatzea eragiten dituzten irizpideak baloratzean, azken bi urteetan 
ezarpena gertatu den kasuetan erabaki ohri hartzera bultzatzen duten irizpide nagusiak 
mantendu egin dira 2008 urteko egoerarekin konparatzen bada, irtenbide libreen kalitatearen 
garrantzia nabariagoa izanik (2008ko % 46tik 2010ko % 93ra arteko jauziak eragin piskat edo 
handia duela adierazten du), erraztasuna (% 93ak aukera hau agertzen du 2010an, 2008 
urtean % 44 zenean) eta segurtasuna (% 53ak kontutan izan du 2008ko % 44ren aurrean). 
Bestaldeko muturrean kosteen irizpidea dago, eragin piskat edo asko duela sumatzen da 
2010ean % 33arekin 2008an % 4a zenean. Galdetutako pertsonek tresnak hautatzean software 
librea kontutan eduki beharreko aukera bat gehiago dela onartzen du, existitzen den eskaintza 
geroz eta sendoagoa izanik. Gainera, Administrazio Publikoei hornitzaileak diren enpresetatik 
askatasuna eskaintzen die, bertoko enpresa teknologiko lehiakorren garapena baimentzen du 
ingurune globalean. 
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3.4. grafikoa Irtenbide libreak erabiltzea eragiten dituzten irizpideak 

 
 

3.3 INPLANTAZIOAREN OZTOPO NAGUSIA  

Azken bi urteetan aldaketak gertatu dira elkarrizketatutako pertsonen pertzeptzioan FLOSSen 
irtenbideak onartzeko orduan egon daitezkeen oztopo nagusiekiko. 2010 urtean, kasuen % 
100ak zera nabarmentzen dute: oztopo garrantzitsuenak bezala ez dela onuragarria honelako 
teknologia mota zabaltzea edo ez duela nahikoa kalitate jabedun softwarearekin (Microsoft 
Access, Microsoft Excel, Autocad) ebatzitako behar oso garrantzitsuei erantzungo dien 
aplikazio librerik ez delako aurkitu. 

Langile adituen gabeziak jarraitzen dio % 79arekin eta software librea erakundean ez dela 
aplikagarria. Ondoren, 2008an aurreneko oztopoa bezala agertzen zena dago: aldaketen 
aurrean agertu ohi den erresistentzia, nahiago izaten baita uneko softwarearekin jarraitzea 
(2008an % 69ak aipatzen zuen, eta 2010ean berriz % 77ak). Prestakuntza zehatzaren gabezia 
(2010an %56a, 2008ko %21aren ordez). 2010. urtean ere antzeko garrantzia lortzen du 
bestelako lehentasunak egotea (% 56a 2010ean, % 23a 2008an) edo enpresa garatzaileen 
gabezia (% 54a 2010ean, % 21a 2008an). Software librearen inguruko ezjakintasunak 2008an 
bere garrantzia eduki bazuen (% 30), bi urte beranduago, software librearen igorpen eta 
hedapenari esker teknologia libre hauei buruz inork ez du ezjakintasunik agertzen. 
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3.5. grafikoa  Software Librea ezartzeko oztopoak 

 
 

3.4 FLOSS ERABILPENAREN XEHETASUNAK APLIKAZIO ARRUNTETAN  

Gipuzkoako Foru eta Tokiko Administrazioaren IKTko azpiegituren barruan FLOSS irtenbideak 
xehetasunez neurtzean, bi dimentsioak hartu dira kontutan: 

• Erabilpenaren esparrua : Hiru lanpostu mota desberdindu dira: arrunta (IKTko 
berariazko profilik gabeko funtzionarioa), IKT profil teknikoa duen funtzionarioa eta 
zerbitzariak. 

• Softwarearen kategoria : Erabiltzen diren aplikazioen analisia honako kategorietan 
sailkatu da: sistema eragilea, Internet eta komunikazioekin zerikusia duten aplikazioak, 
bulegotika, kontabilitate eta kudeaketarako aplikazioak eta azkenik mahaigaineko 
aplikazio orokorrak. 

Eskema hau jarraituz, ondorio nagusiak honakoak dira: 

Sistema eragile libreen harrera maila oso nabaria da zerbitzarietan, 2010 urtean kasuen % 
85ean erabiliz, bi urtetan bere erabilpena bikoiztuz (% 44a 2008an). Bestalde, IKTko 
lanpostuetan bere agerpena asko gutxiagotu da eta lanpostu arruntetan oso gutxienekoa izaten 
jarraitzen du. Linux-en banaketa erabilienak Red Hat, Debian eta Ubuntu dira. 
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3.6. grafikoa  Sistema eragile libreen harrera maila 

 
 

Internet eta komunikazioekin zerikusia duten aplikazioen kasuan, zerbitzarien % 85ak aplikazio 
libreak erabiltzen ditu, batiz bat web zerbitzariak (Apache) eta mezu baztergarrien eta birusen 
aurkako zerbitzariak (antispam), non zerbitzariaren nukleoa irtenbide libreetan oinarrituta 
dagoen. IKTko lanpostuetan eta lanpostu arruntetan gehikuntza nabaria izan da, software 
librearen erabilpenaren maila % 87an kokatuz, bereziki Mozilla Firefox web arakatzailearen 
erabilpena handitzean.41 

 

3.7. grafikoa  Internet eta komunikazioekin zerikusia duten aplikazioen erabilpen maila 

 
 

                                                      
41 2010eko abenduan, Mozilla Firefox-en merkatuko kuotak (% 38,11) Europan Microsoft-en web 
arakatzaile guztiek bainao (37,52%) handiagoa izan zen. Google-ren Chrome nabigatzailearen kuota % 
14,58 izan zen data berdinean. Iparameriketan Internet Explorer-ek jarraitzen du buru, merkatuaren % 
48,92arekin, Firefox-ek % 26,7arekin eta Chrome-k berriz % 12,82arekin. (STATCOUNTER, 2011). 
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Bulegotikako pakete libreen erabilpena % 64an aurkitzen da zerbitzarietan (gehikuntza nabari 
bat somatuz), IKTko lanpostuetan % 55rekin eta lanpostu arruntetan % 32arekin. 

3.8. grafikoa  Bulegotikako pakete libreen erabilpen maila 

 
 

Kontabilitate eta kudeaketarako irtenbideen esparruan, IZFEk bereziki landutako aplikazioak 
aurkitzen dira (Java42 programazio-lengoaian garatuta), eta Administrazio Publikoentzako 
eskuragarru daude berrerabiltzeko eta haien beharretara moldatzeko. 

                                                      
42  90 hamarkadan Sun Microsystem-ek sortu zuen plataforma anitzeko Java programazio lengoaia. 
Bere lema: “Garatu behin, exekutatu edozer lekutan”. 2006Ko abenduaren eta 2007ko maiatzaren artean 
Javaren zati gehienak GPL lizentzia pean kaleratu zuen, gaur egun Sun-en ia Java guztia software librea 
izani. http://es.wikipedia.org/wiki/JAVA  
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Azkenik, mahaigaineko aplikazio orokorren emaitzak antzekoak izaten jarraitzen dute. IKTko 
lanpostuetako irtenbide libreen agerpen nabaria da aipagarria, lanpostu arruntetan aplikazio 
libreen agerpena gutxiagokoa izane, eta zerbitzarieta ia ez den existitzen. 

3.9. grafikoa  Mahaigaineko aplikazio libreen erabilpenaren maila 

 
 

Ondorio nagusi gisa, irtenbide libreak nabarmentzen diren kategoria Internet eta komunikazioak  
atala da, irtenbide libreen erabilpen orokorra ere zerbitzarien atalean handiagotuz. Beste 
kategorietan, emaitzak egonkorrak izaten jarraitzen dute (2008ko datuekin konparatuz), edo 
gehikuntzak oso leunak dira. 

3.5 FLOSS-EN ERABILPENAREN XEHETASUNAK NEURRIRA EGINDAKO GARAPENETAN  

Neurrira egindako garapenei buruz, FLOSSen garrantzia hautematen da garapen propioak (edo 
azpikontratatuak) burutzean kontutan eduki beharreko aldea bezala. Kasuen % 90ean aurrez 
existitzen diren aplikazio libreen moldaketak nabarmentzen dira (% 51 2008 urtean). 
Administrazio autonomoak hirugarrengoei garatzeko kontratatzen dietenean % 83 batean 
aipatzen da kode irekiko eskuragarritasuna, tresna libreen erabilpenarekin batera 
(programazioko lengoaiak, konpilatzaileak eta garapeneko inguruneak bereziki) (2008 urtean % 
57 eta % 45a izanez urrenik urren). Azkenik, eboluzio nabaria gertatu da garapenak banatzeko 
lizentzia libreen erabilpenean, 2008an % 2a izatetik 2010 urtean % 42ra arte igoz. 
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3.10. grafikoa  FLOSSen garrantzia neurrira egindako garapenetan 

 
 

Administrazioak erabilitako dokumentazioan formatu estandar eta irekien erabilp ena 
analizatzean, web bidezko dokumentuen argitalpenean agertzen da erabilpen nagusia, kontu 
berezia edukiz erabilerraztasunaren arauak betetzea, esan daiteke bai 2008an bai 2010ean ere 
ia kasu guztietan betetzen dela. Bikaina da gainera kanporako dokumentazioa sortzea formatu 
irekien erabilpena (% 83a lortuz 2010ean, 2008 urtean % 27a soilik zenean), baita kanpotik 
dokumentazioa eskatzean ere (% 62a 2010ean, %46a 2008an). Barnean partekatutako 
dokumentazioan formatu irekien erabilpena txikiagoa da (%42a 2010an, eta % 27a 2008an). 

Informatika Zerbitzuen Foru Elkartetik (IZFEt) bulegotikan43 eta interneteko nabigatzaileetan 
estandarren eta formatu irekien erabilpena sustatu da, horrela, udalerrietako esparruan 
adibidez, udaletxeek nahikoa euskarri tekniko eduki dezaten haien web orrialdeen bidez 
herritarrek zerbitzuak kontsultatzeko berdin izanik darabilten nabigatzaileak, edo ordenagailuan 
instalatuta duten bulegotikako paketetik aske izanik. 

Eremu honetako aurrerapausoaren gertaera gogoangarri gisa, Foru Aldundiaren Egoitza 
elektronikoak44 (2010eko Urrian kaleratua) bateragarritasuna bermatuko du bai Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox nabigatzaileekin, nahiz beste zenbait nabigatzaileekin ere; 
hala nola, Safari eta Google Chrome45. Era honetan, Egoitza elektronikoa oraindik eta gailu 
elektroniko kopuru handiagoarentzat izango da erabilgarri. 

                                                      
43 Garrantzitsua izan da dokumentazioaren estandarren barneraketa. Adibidez, XML formatuaren 
erabilpena hedatzea tresna desberdinekin fitxategi bat irakur ahal izateko. 
44 https://www.gfaegoitza.net 
45 https://www.gfaegoitza.net/eu/html/-1/81.shtml 
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3.11. grafikoa  Dokumentazioan estandarren eta formatu irekine erabilpena 

 
 

Administrazioaren lotura software libreko komunitatearekin  hainbat alderdi desberdinekin 
(agerpenak ekitaldietan, proiektuetan parte hartzea, beste entitate batzuekin elkarlanean 
aritzea) oso txikia da, beste instituzio batzuk landutako ekimenen ezagutza (% 23a 2010ean, % 
21a 2008an) aipatu behar da, nahiz eta ohikoa ez izan, betiko lanetik irtetzea beste leku 
batzuetan lantzen ari diren praktika onak ezagutzeko. 

3.12. grafikoa  Software libreko komunitatearekin lotura 
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Azkenik, FLOSS-ekin zerikusia duten hiru ekintza azpimarratu nahi dira: 

• Udaletxe batzuk garatutako aplikazio batzuen kode irekia partekatzea, adibidez isunen 
kudeaketa eta hauteskundeen mahaien zozketa. 

• Irun eta Donostiako udaletxeen lankidetza eKirol proiektuan. Tokiko kirolaren 
esparruan, herritarrei zerbitzu digitalak eskaintzeko plataformaren garapena. Proiektu 
honen helburuetariko bat garatuko den aplikazioaren iturburuaren kodea argitaratzea 
da. 

• Gipuzkoaren geolokalizatutako toponimia Geonames-i lagatzea (nazioarteko 
izendatzaile bat sortzeko elkarlaneko proiektu librea), Creative Commons (CC-by) 
lizentzia pean argitaratua. 

3.6 NABARMENTZEKO KASU ZEHATZAK  

Pasaia 

Pasaiako udaletxeak duela denbora dexente bere sistema informatikoa estandarizatzeko 
erabakia hartu zuen, ahal zen neurrian Software Librea erabiliz. Erabaki honen ondoren, 
udaletxe horrek dituen 8 zerbitzari nagusietatik 6 zerbitzarik Linux darabilte, beste biak 
Windows. Gainera, software libreko aplikazio asko daukate instalatuta bai lanpostu arruntetan 
bai IKT lanpostuetan (Thunderbird posta bezeroa, Firefox web nabigatzailea, OpenOffice.org 
bulegotika, VNC urruneko kontrolatzailea, PDF Creator PDFen sortzailea, e.a.). Guzti 
honengatik, galdeketan Pasaia agertzen da aitzindari nabarmen gisa. 

Tolosa 

Ingurune administrazailean gertatzen ari diren ekimenez gain, aipagarria da software librearen 
erabilpenaren balorazioa egitea Interneteko euskarazko (kultura, kirola, enpresa, komertzioa 
eta beste esparru batzuen) edukiak sortzeko46 

Hernani 

Software Librearen zabalkundean oso aktibo daude. Ahal den neurrian, lanpostu arruntetan ere 
OpneOffice.org-ekin lanean ari dira. 

Donostia 

2010 urtean CIMen Plan Estrategikoa onartu zen, eta honen bidez software librearen tresna eta 
produktuen erabilpenari ematen zaio lehentasuna software libreko aplikazioak 
garatzeko/kontratazeko orduan. 

IZFE 

IZFEn honako atalak nabarmentzen dira: 

• Enpresaren erabakia dela eta, 2008ko txostenean aipatzen zen bezala (GFA, 2008:27) 
neurrira egingo diren garapen ofizial berri guztiak,edo azpikontratatzen direnak, Java-n 
(programazioko lengoaia) oinarrituta egon behar dute. 

• IZFEk garatutako aplikazio eta softwarea probatzea nahi duten Administrazio 
Publikoentzako eskuragarri egongo da. 

• Java-ko garapeneko ingurunean enpresa hornitzaileak homologatzen ari dira. 

• IZFEk garatzen dituen (edo hirugarrengo batek garatutako) softwarearen iturburuak 
ditu, enpresa hornitzaileetatik aske izanik eta aurrez garatutako softwarea berrerabili, 
aldatu edo hobetu dezakelarik. 

• Duela urte batzuetatik hona, IZFEk udaletxeentzako garatzen dituen aplikazioak Javan 
oinarrituta daude. 

                                                      
46 http://www.tolosakoudala.net/eu/html/4/1795.shtml 
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• Edukien Kudeaketa sistema, Gipuzkoako 40 udaletxek baino gehiagok haien web 
ofiziala argitaratzeko erabilitakoa, software librearekin garatuta dago (Red Hat Linux, 
Apache eta Javaren J2EE) 

• IZFEren bulegoetan aztertutako birtualizatutako zerbitzarietatik, 86 udalerriei 
informatika eta komunikazioko azpiegitura ematen dietena (Donostiak eta Irunek 
autonomia handiagoa daukate),  % 40 Linux zerbitzariak dira. Funtzio edo Windows-
eko aplikazio bakar batentzako zerbitzari ugari daude (web zerbitzariak, aplikazio 
zerbitzariak, SQL datu-baseen kudeatzaileak, posta-zerbitzariak, e.a.), baina oinarrizko 
zerbitzuak (zerbitzarien baino kopuru handiagoa) Linux dira (web zerbitzariak, 
interneterako sarbide zerbitzari edo proxy-ak, web ostalaritza, edukien kudeatzaileak, 
aplikazioen zerbitzariak, ogasunaren atala, proiektuen kudeaketa, datu-baseen 
kudeatzaileak: Oracle, UDB/DB2, MySQL, e.a.). 

• 2 urtetan Linux zerbitzarien kopurua bikoiztu egin da, 2008ko % 21,5etik (41 / 191) 
2010ko % 40ra (52 / 131). Galdetutako pertsonen balorazioetan jasotzen zen bezala, 
software librearekin funtzionatzen duten zerbitzarien hautapena irtenbide ontzat jotzen 
da, lanpostu arruntean FLOSS erabiltzea ordea landu beharreko zeregin bat izan 
oraindik. 

• Iturburu irekiko softwarea edozer eskalako Administrazio Publikoen (tokikoa, 
autonomikoa, nazionala, nazioartekoa) arteko lankidetza ereduan bihur daiteke. 
Iturburu irekiko softwarearen ereduak lanerako modu berriak baimentzen ditu, adibidez 
Administrazio Publiko batzuk behar dezaketen produktu libre bat hobetzeko baliabideak 
koordinatuz, edo Administrazio kopuru handi baten behar zehatzentzako elkarrekin 
molda dezakete, bereziki udalerrietako mailana interesgarria. IZFEk jadanik ikuspegi 
hau abian jarri du. 

Gipuzkoako Foru Aldundia 

• GureGipuzkoa47 2009ko maiatzean sortutako eta argazkiak partekatzeko webgune bat 
da. Webgune hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura eta Euskara Sailak ekoiztu 
zuen urteetan zehar digitalizatu eta katalogatu dituen argazkiak guztien esku uzteko. 
Aldi berean, edonork erabil dezake GureGipuzkoa probintziarekin zerikusia duten bere 
argazkien edukia bistaratzeko. Aplikazio guzti hauetan garatutako kodea 
komunitatearen esku jartzeko xedearekin sortu da, handiagotu eta hobetu ahal izateko. 
Horretarako bi lizentzia pean argitaratu da: EUPL eta New BSD. 

• Ef4ktur software libreko aplikazioa da, Europar Batasuneko V.1.1 lizentzia publikoa 
duena (EUPL). 2009ko “Ziur” deritzaien jardunaldietan Izenpek aurkeztu zuen. Ef4ktur 
Euskal Foru-Aldundien ekimena da, fakturak egiten dituztenei faktura elektronikoko 
soluzio erraza eta praktikoa doan eskaintzera bideratutakoa, enpresei beren artean eta 
euskal administrazioekin erraz lan egitea ahalbidetzeko xedearekin. Ef4ktur 
bateragarria da Windows, Linux eta Mac sistemekin, edonoren lanerako ingurunea 
edozein izanik ere ef4ktur ekimenaren onuradun izan ahal izateko.www.ef4ktur.com 
webguneak, guztiz doakoa den softwarea deskargatzeko aukera eskaintzen du. Bertan 
ere, erabilpen zuzena lortzeko laguntza aurki daiteke, baita instalazio zein erabilpen 
laguntza gidaliburuak ere. Gainera, formakuntza tailerrak eskaintzen dira enpresek 
sistema hau ezar dezaten eta erabiltzaileentzako arreta telefono zenbakia ere gaitu 
dute. 

                                                      
47 http://www.guregipuzkoa.net/ 
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3.7 AZKEN HAUSNARKETAK  

Administrazio gipuzkoarren inguruan, software librea gehiago ez zabaltzeko zergatia ez da 
ekonomikoa, teknikoa baizik: behar oso garrantzitsu batzuei irtenbide emango dieten alternatiba 
librerik ez dira aurkitu . Adibidez, Microsoft Access-ekin zerikusia dutenak, Microsoft Excel-eko 
taula dinamikoak, Autocad-en ordezkoa, e.a). 

Langile bakoitzak bere lanpostuarekin zerikusia duen informatikako aplikazioei buruzko 
ezagutza  maila oso altua da. Beraien lana modu berdinean edo hobeagoan egiteko tresna libre 
berrien prestakuntza eta laguntza egoten denean (OpenOffice.org edo Mozilla Firefox 
aplikazioekin egiten ari dena), hauek barneratzea ez du inolako arazorik eragiten. Irtenbide 
libreak hedatzeko dagoen oztopo nagusiena, arestian aipatu den bezala, ez dira amaierako 
erabiltzaileak, baizik eta jabedun tresnak baimentzen dituzten funtzionalitate batzuk ebazteko 
dagoen arazo teknikoa da, horiek betetzen dituzten aplikazio librerik ez delako aurkitu. 

Azken urteotan jarraitzen ari den estrategia tresna libreen erabilpena erabiltzaileei 
ezagutaraztea da (OpenOffice.org, Firefox, e.a.) posiblea den bezainbat esparrutan, sistema 
eragilea bere osotasunean migratu gabe. Bestelako irtenbiderik aurkitu ez denean, garapenak 
harretaz jarraitzea planteatzen da erakundearen beharrak eta irtenbide libreak barneratzeko 
bidegarritasuna eta aukerak analizatu ahal izateko, eta datozten urteetan sistema eragile 
libreetara migratzea lanpostu arrunt eta teknikoetan. 

Azken urteetan paradigma teknologikoan eboluzio bat gertatzen ari da, “jabeduna vs librea” 
dikotomia albo batera utziz, softwarearen hurbilketa berri bat sortu delako 'hodeia'ren 
zerbitzuekin. Administrazio Publikoa Community cloud izeneko ereduetara jo dezake, antzeko 
beharrak (kudeaketa, segurtasuna eta pribatutasuna) dituzten erakundee batzuk azpiegiturak 
partekatzen dituzten cloud computing kontzeptu peko irabaziak lortzeko. IZFEk izaera hau 
darabil jadanik, zeinek 80. hamarkada erditik Foru eta Batzar Orokorra eta gipuzkoako 
udalerrientzako kudeaketa arloko plataforma amankomunetan aplikazioak eta zerbitzuak garatu 
eta partekatzen dituen. 

Hodeiko zerbitzuen agerpenak, erabiltzeko eta atzitzeko errazak izanik, kudeaketa eta 
mantenimenduaren kostuak gutxiagotzen ditu (softwarea garatzea, instalazioaren 
konplexotasuna, eguneraketak, mantenimendua, e.a.), eta baliteke arrazoietariko bat izatea  
Gipuzkoako Administrazioan FLOSSaren erabilpenak hain eboluzio aipagarririk ez edukitzeko. 

Software Librearen alde jotzeak lehentasuna zuten administrazioetan bestelako bide hauek 
arakatzea aukeratzen ari da. Hala nola, Extremadurako Batzarrak extremaduratrabaja.es 
plataforma garatu du Google-rekin batera, eta Google-eko kontu bat eskaintzen dio lan-
orientazioan aritzen direnei eta  orokorrean lana bilatzen ari diren erabiltzaileei48. 

                                                      
48 http://www.extremaduraaldia.com/extremadura/extremadura-quiere-trabajar/98801.html 
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4 INKESTAKO DATU KUANTITABOAK  

4.1 SOFTWARE LIBREARI BURUZKO OINARRIZKO KONTZEPTUEN JAKINTA SUN MAILA  

 4.1. Grafikoa  Software libre lizentziapean eskura daitezkeen produktuen ezaguera 
 

 
 
 
 

 4.2. Grafikoa  Software libreko produktuak garatzen dituzten enpresen ezaguera 
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  4.3. Grafikoa  Software Librearen ezarpenak dakartzan baldintza teknikoei ( segurtasuna, 
elkarreragingarritasuna, etab.) eta ekonomikoei buruzko ezaguera 

 
 
 
 

 4.4. Grafikoa  Software Librean beste erakunde batzuen eskarmentu eta esperientziei buruzko 
ezaguera  
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4.2 FLOSS SOFTWAREAREN ERABILPENAREN BALORAZIO (LANPOSTU ETA 
ZERBITZARIETAN ) 

4.5. Grafikoa  Kode irekiko eta software librearen erabilpenaren balorazioa lanpostu arruntetan  

 
 
 
 

 4.6. Grafikoa  Kode irekiko eta software librearen erabilpenaren balorazioa IKT lanpostuetan 
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  4.7. Grafikoa  Kode irekiko eta software librearen erabilpenaren balorazioa zerbitzarietan  

 
 
 

 

4.3 FLOSS SOLUZIOAK HAUTATZERAKO GARAIAN KONTUTAN IZAN DIR EN IRIZPIDEAK  

 4.8. Grafikoa  Kostu irizpidearen eragina Software Librearen alde egiterakoan 
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 4.9. Grafikoa  Kalitate irizpidearen eragina Software Librearen alde egiterakoan  

 
 
 
 

4.10. Grafikoa  Erraztasun irizpidearen eragina Software Librearen alde egiterakoan 
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4.11. Grafikoa  Segurtasun irizpidearen eragina Software Librearen alde egiterakoan  

 
 

4.4 FLOSS SOFTWAREA EZARTZEKO AURKITU DIREN OZTOPOAK  

 4.12. Grafikoa  Software librea ezartzeko aurkitu diren oztopoak  
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4.5 FLOSS SOFTWAREAREN ERABILPENAREN XEHETASUNAK (ERABILPEN ESPARRUEN 
ETA SOFTWARE KATEGORIEN ARABERA )  

 4.13. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, sistema eragile gisa, lanpostu arruntetan 

 
 
 

 4.14. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, sistema eragile gisa, IKT lanpostuetan  
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 4.15. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, sistema eragile gisa, zerbitzarietan  

 
 
 

 
 4.16. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, Interneterako eta komunikazioetarako 

aplikazioetan, lanpostu arruntetan. 
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4.17. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, Interneterako eta Komunikazioetarako 
aplikazioetan, IKT lanpostuetan 

 
 
 
 

 4.18. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, Interneterako eta Komunikazioetarako 
aplikazioetan, zerbitzarietan. 
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 4.19. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, bulegotikako aplikazioetan, lanpostu arruntetan 

 
 
 
 

 4.20.Grafikoa  Software Librearen erabilpena, bulegotikako aplikazioetan, IKT lanpostuetan  
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 4.21.Grafikoa  Software Librearen erabilpena, bulegotikako aplikazioetan, zerbitzarietan 

 
 
 
 

4.22. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, kontabilitatea eta kudeaketarako aplikazioetan, 
lanpostu arruntetan  
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 4.23. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, kontabilitatea eta kudeaketarako aplikazioetan, 
IKT lanpostuetan 

 
 
 
 

 4.24. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, kontabilitatea eta kudeaketarako aplikazioetan, 
zerbitzarietan 
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 4.25. Grafikoa Software Librearen erabilpena, idazmahairako aplikazioetan, lanpostu 
arruntetan 

 
 
 
 

 4.26. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, idazmahairako aplikazioetan, IKT lanpostuetan 
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 4.27. Grafikoa  Software Librearen erabilpena, idazmahairako aplikazioetan, zerbitzarietan 
 

 
 

4.6 FLOSS SOFTWAREAREN ERABILPENA NEURRIRA EGINDAKO GARAPEN LANET AN 

 4.28. Grafikoa  Neurrira egindako Softwarearen garapena. Tresna libreen erabilpena: 
lengoaiak, konpilatzaileak garapen inguruneak. 
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 4.29. Grafikoa  Neurrira egindako softwarearen garapena. Software librean dauden tresna eta 
aplikazioen moldaketaren garrantzia 

 
 
 
 

4.30. Grafikoa  Neurrira egindako softwarearen garapena. Garatu behar den Softwarea lizentzia 
librepean uztearen garrantzia.  
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4.31. Grafikoa  Neurrira egindako softwarearen garapena. Iturburu kodearen 
eskuragarritasunaren garrantzia (azpikontratazioaren kasuan) 

 
 

4.7 SORTUTATKO ETA PARTEKATUTAKO DOKUMENTAZIOAREN FORMATU I REKIAK ETA 
ESTANDARRAK .  

 4.32. Grafikoa  Dokumentazioaren formatuak. Beste erakunde edo pertsonei dokumentazioa 
eskatzerakoan formatu irekien eskaeraren garrantzia. 
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 4.33. Grafikoa  Dokumentazioaren formatuak. Erakunde barnean konpartitutako 
dokumentazioan formatu irekien erabilpenaren garrantzia.  

 
 
 
 

 4.34.Grafikoa  Dokumentazioaren formatuak. Beste erakunde edo pertsonei dokumentazioa 
bidaltzerakoan formatu irekien erabilpenaren garrantzia. 
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 4.35. Grafikoa  Dokumentazioaren formatuak. Webgunerako edukia sortzerakoan, 
irisgarritasun arauen betetzearen garrantzia.  

 

4.8 FLOSS KOMUNITATEAN PARTAIDETZA  

 4.36. Grafikoa  Komunitatea: Software Librearen inguruko jardunaldi edota ekitaldietan 
teknikarien parte-hartzea.  
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 4.37. Grafikoa  Komunitatea: Software Librearen inguruko proiektuen garapenean teknikarien 
parte-hartzea  

 
 
 
 

 4.38. Grafikoa  Komunitatea: Beste administrazio publiko, unibertsitate edota zentro 
teknologikoen arteko lankidetza Software Librearen inguruko proiektuetan (toki, estatu eta 

Europa mailan) 
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 4.39. Grafikoa  Komunitatea: Software Librearen inguruko beste herri-administrazioen 
ekimenen ezagutza eta dibulgazioa (toki, estatu eta Europa mailan) 
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Gipuzkoa.tv-ren bideoak 
(Batez besteko iraupena: 4-5 minutu) 
 
Software Libre 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1101 
(eusk) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1098 
 
Software Libre, freeware, shareware 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1121 
(eusk) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1120 
 
GNU/Linux 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1111 
(eusk) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1103 
 
Ubuntu, Linux usable para cualquiera 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1117 
(eusk) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1112 
 
Firefox 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1022 
(eusk) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1023 
 
Open Office 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1014 
(eusk) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1012 
 
Software Libre en la educación 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1164 
(eusk) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1163 
 
Trabajo colaborativo con Software Libre (Zimbra) 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=2107 
 
SL en las empresas 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1005 
(eusk) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1007 
 
SL en organizaciones sociales 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1030 
(eusk) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1031 
 
SL y euskera 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1009 
(eusk) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=1010 
 
Creative Commons y contenidos libre 
(cast) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=844 
(eusk) http://gipuzkoatv.gipuzkoa.net/play.php?vid=846 
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6 A ERANSKINA:  INKESTA 

DATOS DE CONTACTO DEL ENTREVISTADO / INKESTATUAREN DATU 
PERTSONALAK 

• Entidad / Erakundea 
• Nombre / Izena: 
• Cargo / Kargua: 
• Teléfono / Telefonoa: 
• E-mail: 

 
 

INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACIÓN TIC / AZPIEGITURA ET A IKT 
PRESTAKUNTZA 

 
EQUIPAMIENTO (HARDWARE) / HORNIKUNTZA (HARDWAREA) 

• Número de sedes equipadas / Hornitutako egoitza kopurua: 
• Puestos de trabajo / Lanpostu kopurua: 
• Servidores / Zerbitzariak: 
• Tipo de conectividad a Internet / Interneterako konexio mota: 
• Otros / Bestelakoak : 

 

SOPORTE TÉCNICO / LAGUNTZA TEKNIKOA  
• ¿Poseen personal dedicado en exclusiva? / IKT laguntza zerbitzurako arduraldi 

esklusiboa duen pertsonala ba al duzue? 
• ¿Usan Personal externo (consultorías, empresas de soporte...)? / IKT laguntza 

zerbitzurako kanpoko pertsonala erabiltzen duzue? (kontsultoretza, laguntza 
teknikorako enpresak...) 

 

FORMACIÓN / PRESTAKUNTZA 
 
CONOCIMIENTOS / JAKITE-MAILA  
Valorar los conocimientos informáticos del personal adjudicando 1, 2, 3 ó 4 a las siguientes 
categorías, siendo 1 la valoración más baja y 4 la más alta.  / Balioetsi ezazu pertsonalaren 
informatikako ezaguerak: (1-Ezer ere ez; 4-Asko) 
 
DEMANDA / PRESTAKUNTZA ESKAERAK  
Valorar la demanda de formación del personal adjudicando 1, 2, 3 ó 4 a las siguientes 
categorías, siendo 1 la valoración más baja y 4 la más alta.  /  Balioetsi zure erakundeko 
pertsonalak IKT prestakuntzan daukan interesa (1-Oso gutxi; 4-Asko) 
 
VALORACIÓN ABIERTA / IRITZI IREKIA 
Principales barreras de capacitación/formación identificadas en torno al uso de TICs. ¿Se han 
identificado determinados "puntos débiles" a la hora de afrontar la capacitación del personal? 
¿Existe mucha heterogeneidad en cuanto al nivel de capacitación?  / IKT prestakuntzaren 
inguruan aurkitutako ostoporik handienak. Ba al dago zerbait (arazoren bat) pertsonalaren 
prestakuntza bereziki zaila egiten duena? IKT gaitasunari dagokionez, oso maila ezberdinak 
daude? 
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UTILIZACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y/O DE CÓDIGO ABIERTO  
(KODE IREKIKO ETA SOFTWARE LIBREAREN ERABILPENA 49) 

 
PRIMERA APROXIMACIÓN  / LEHENENGO HURBILKETA 

 
TERMINOLOGÍA BÁSICA  / OINARRIZKO TERMINOLOGIA  
¿Conoce el significado de estos términos?   /  Hurrengo terminoen esanahia ezagutzen al 
duzu? 

• Software libre / Software Librea 
• Software de código abierto (y la diferencia con el anterior)  / Kode irekiko softwarea (eta 

aurrekoarekiko ezberdintasunak) 
• Licencias libres (y sus tipos)  / Lizentzia irekiak (edo libreak) eta lizentzia horien arteko 

mota ezberdinak 
• Formatos abiertos / Formatu irekiak  

 
GRADO DE CONOCIMIENTO   / JAKITE-MAILA  
¿Cómo valora su conocimiento entre 1(nada) y 4 (mucho) sobre estos aspectos? 
/ Aipa ezazu zein den zure jakite-maila hurrengo gaiei buruz  (1-ez dut ezagutzen / 4- oso ondo 
ezagutzen dut): 

• Productos de Software Libre disponibles  / Software Libre lizentziapean eskura 
daitezkeen produktuak 

• Empresas que desarrollan productos de Software Libre  / Software Librea garatzen 
duten enpresak 

• Condicionantes técnicos (seguridad, interoperabilidad, etc.) y económicos (costes) 
relacionados con la incorporación de Software Libre  / Software Librearen ezarpenak 
dakartzan baldintza teknikoak (segurtasuna, elkarreragingarritasuna, etab.) eta 
ekonomikoak 

• Experiencias de otras entidades con Software Libre   / Beste erakunde batzuen 
eskarmentu eta esperientziak 

 
GRADO DE USO  // ERABILPEN MAILA  
¿Cómo valora su uso entre 1(nada) y 4 (mucho) en estos ámbitos? 
Hurrengo inguruneen artetik, non uste duzu Software Librearen eraginak onura gehien ekarriko 
lituzkela?  (1- ez luke inolako onurik ekarriko / 4- oso interesgarria eta erabilgarria izango 
litzateke) 

• Puesto de trabajo estándar   / Lanpostu estandarra 
• Puesto de trabajo de técnico TIC /  IKT saileko lanpostua 
• Servidores  / Zerbitzariak 

 
GRADO GENERAL DE SATISFACCIÓN   / GOGOBETETASUN MAILA  
Si lo usa, ¿cómo valora estos aspectos entre 1(muy negativo) y 4 (muy positivo)? 
Soft. Librea erabiliz gero, nola balioesten dituzu hurrengo alderdiak? (1- oso gaizki edo modu 
negatiboan.  4- Oso ondo edo modu positiboan) 

• Costes  / Kostuak 
• Calidad / Kalitatea 
• Sencillez / Erraztasuna 
• Seguridad / Segurtasuna 

 
SI NO LO USA (O EL USO ES MÍNIMO), ¿POR QUÉ? / EZ BADUZU ERABILTZEN (EDO GUTXIENEKO 
ERABILPENA BADA ), ZER DELA ETA? 
Seleccionar una o varias opciones:  / Aukera bat baino gehiago hauta daiteke: 

• Desconocimiento  / Ezjakintasuna 
• Falta formación / Prestakuntza falta 

                                                      
49 “Free Software” euskaratzeko, “Software Librea” erabiltzea erabaki da, “Software askea”ren 
ordez, adituen adibideari jarraituz (http://linux.asmoz.org) 
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• Faltan empresas desarrolladoras / Software garapenerako enpresen falta 
• Falta personal cualificado /  Langile gaituen falta 
• No es aplicable en la organización / Ez da erakunde honetan aplikagarria 
• No es rentable / Ez da errentagarria 
• No tiene la calidad suficiente / Ez du betetzen gutxieneko kalitate maila 
• Prefieren no cambiar / Ez aldatzea nahiago duzue 
• Hay otras prioridades / Beste lehentasun batzuk daude 
• Otras / Bestelakoak 

 
VALORACIÓN ABIERTA  / IRITZI IREKIA 

• En general, ¿qué le parece el software libre?   /  Orokorrean, zer deritzozu software 
librearen inguruan? 

• ¿Qué planes a futuro tiene al respecto?  / Etorkizunari begira, zeintzuk dira 
erakundearen egitasmoak gai honen inguruan? 

• ¿Han elaborado algún estudio/informe sobre este tema? /  Erakundeak, prestatu al du 
noizbait gai honen inguruko txostenarik? 

 
DETALLE DE USO DE SOFTWARE LIBRE  / SOFTWARE LIBREAREN 

ERABILPENAREN XEHETASUNAK 
 
APLICACIONES ESTÁNDAR  / APLIKAZIO ARRUNTAK  
¿Cómo valora su uso entre 1(nada) y 4 (mucho) en estos ámbitos? 
Nola balioesten duzu software librearen erabilpena hurrengo alderdietan? (1- ez da batere 
aplikagarria / 4 – Oso interesgarria iruditzen zait) 
 Puesto de trabajo 

estándar / Lanpostu 
estandarra 

Puesto de trabajo 
técnico TIC / IKT 
teknikoen lanpostua 

Servidores / 
Zerbitzariak 

Sistema operativo 
/ Sistema eragilea 

   

Internet y 
comunicaciones / 
Internet eta 
komunikazioak 

   

Ofimática / 
Bulegotika 

   

Gestión y 
contabilidad / 
Kontabilitatea eta 
Kudeaketa 

   

Aplicaciones de 
escritorio / 
Idazmahairako 
aplikazioak 

   

Otras / Bestelakoak    
 
SOFTWARE A MEDIDA / NEURRIRA EGINDAKO SOFTWAREA  
Valore entre 1 (muy poco) y 4 (mucho) el grado en el que se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos a la hora de desarrollar software a medida (bien directamente o subcontratado a 
terceros):  / Softwarea zuen behar berezietarako egin behar denean (neurrira egindako 
softwarea), bai bertan bai kanpoko enpresa batean garatu behar denean, zer nolako garrantzia 
ematen diezue hurrengo alderdiei (1-oso gutxi, 4-asko)  

1. Uso de herramientas libres: lenguajes, compiladores, entornos de desarrollo, etc. (tanto 
en el desarrollo propio como al valorar propuestas de terceros)  /  Erabili behar den 
tresneriaren lizentziak libreak izatea (programazio lengoaiak, konpiladoreak, 
garapenerako inguruneak, etab.) 
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2. Adaptación de herramientas libres ya disponibles  /  Software librean dauden tresna eta 
aplikazioen moldaketa 

3. Licenciar el software desarrollado con una licencia libre / Garatu behar den software 
lizentzia librepean uztea 

4. Disponibilidad del código fuente (en el caso de subcontratación a terceros)  / Iturburu 
kodearen eskuragarritasuna 

 
FORMATOS DE DOCUMENTACIÓN GENERADA Y COMPARTIDA / SORTUTAKO ETA PARTEKATUTAKO 
DOKUMENTAZIOAREN FORMATUAK  
Valore entre 1 (muy poco) y 4 (mucho) el grado en el que se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos  / Balioeztatu ezazu, zure erakundeak hurrengo gaiei ematen dion  garrantzitasun 
maila ( 1- oso garrantzitasun txikia , 4- oso garrantzitasun handia): 

1. Solicitud de formatos abiertos al solicitar documentación del exterior  / Beste erakunde 
edo pertsonei dokumentazioa eskatzerakoan formatu irekien eskaera 

2. Uso de formatos abiertos en la documentación compartida internamente / Erakunde 
barnean konpartitutako dokumentazioan formatu irekien erabilpena 

3. Uso de formatos abiertos al generar documentación para el exterior (bien enviada a 
terceros, bien publicada en la web)   /   Beste erakunde edo pertsonei dokumentazioa 
bidaltzerakoan edo webgunean informazioa argitaratzerakoan formatu irekien 
erabilpena 

4. Cumplimiento de normas de accesibilidad al generar contenidos en la web / 
Webgunerako edukia sortzerakoan, irisgarritasun arauen betetzea 

 
PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SOFTWARE LIBRE  / SOFTWARE 

LIBREAREN KOMUNITATEAN PARTAIDETZA 
 
Valore entre 1 (muy poco) y 4 (mucho) el grado en el que se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos / Balioeztatu ezazu, zure erakundeak hurrengo gaiei ematen dion  garrantzitasun 
maila ( 1- oso garrantzitasun txikia , 4- oso garrantzitasun handia):: 
 

• Participación del personal técnico en encuentros o jornadas relacionadas con el 
Software Libre / Software Librearen inguruko jardunaldi edota ekitaldetan teknikarien 
parte-hartzea 

• Participación del personal técnico en el desarrollo de proyectos de Software Libre / 
Software Librearen inguruko proiektuen garapenean teknikarien parte-hartzea 

• Colaboración con otras universidades, centros tecnológicos y otras Administraciones 
Públicas (a nivel local, estatal o europeo) en proyectos de Software Libre / Beste 
administrazio publiko, unibertsitate edota  zentro teknologien arteko lankidetza  
Software Librearen inguruko proiektuetan (toki, estatu eta Europa mailan) 

• Conocimiento y divulgación de las iniciativas que otras Administraciones Públicas (a 
nivel local, estatal o europeo) emprenden en torno al Software Libre / Software 
Librearen inguruko beste herri-administrazioen ekimenen ezagutza eta dibulgazioa 
(toki, estatu eta Europa mailan) 



 
 Software Libre eta Kode Irekiaren erabilpena 

Gipuzkoako Foru eta Tokiko Administrazioan 

 

 

  62 

 

B ERANSKINA:  GRAFIKOEN  AURKIBIDEA  
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