
FEN

Zer egin xake partidaren erdian txirrina jotzen badu?

Ba, kasu honetan FEN anotazioa erabiliko dugu, eta horrela zer 
posiziotan dauden pieza guztiak jakingo dugu hurrengo egunean 
jolasten jarraitzeko.

Nola sar dezaket posizio jakin bat ordenagailuan berak analiza 
dezan?

Ba, kasu honetan ere FEN sistema erabil dezakegu.

Nola anotatzen da FEN sistemaz?

Oharra: Azalpen guztiak euskarazko inizialak erabiliko ditut, baina programa batean sartu nahi izanez 

gero, egokitu behar dituzu inizial horiek programaren hizkuntzara. Normalean programa horiek ingelesez 
eginak daudenez, hona hemen ordezkoak: Peoia P, Gaztelua R, Zalduna N, Alfila B, Dama Q eta Erregea 
K.

1.- Eseri zurien jokalariaren lekuan.

2.- Hasiko zara piezen posizioa apuntatzen 8. lerrotik hasita, 
beti ere horizontalean, hau da, a8-tik hasita h8-raino, Gero a7-
tik h7-raino, eta horrela hilara guztiak. Azkena, beraz, a1-tetik
h1-eraino.

3.- Apuntatuko duzu laukiz lauki pieza bakoitzaren iniziala. 
Zuriak badira, beti maiuskulaz, eta beltzak badira minuskulaz. 
Kontuz Z-rekin (zaldunarena) askotan ez baitugu behar den bezala 
bereizten. Lauki batzuk hutsik egonez gero, kontatu zenbat dauden
hutsik piezen artean eta dagokion zenbakia idatzi.
4.- Lerroak bereizteko marra diagonal bat jarri, adibidez: 

8gn lerroa/7gn Lerroa/ 6gn lerroa/ 5gn lerroa/4gn lerroa/3gn
lerroa/2gn lerroa/1ngo lerroa/



Goiko diagramarako, honelaxe idatziko dugu:

g1a2d1g/pppp3p/2z4z/3P4/e3P3/1ZP1A3/PP2D1pP/G5E1

Begiratu ongi 8. lerroko piezen posizioa:

g 1 a 2 d 1 g

A zutabean gaztelua dago, beraz, g. Beltza denez, letra 
minuskulaz idatziko dugu.

B zutabea hutsik dago, eta horregatik 1 idatziko dugu.

C zutabean, berriz, alfil beltza dago: a.

D eta E zutabeak hutsik daude: 2.

F zutabean dama beltza aurkitzen da: d.

G zutabea hutsik: 1.

H zutabean gaztelu beltza dugu: g.

7. lerroa begiratzen badugu:

p p p p 3 p

A, B, C eta D zutabeetan peoi beltzak daude: pppp.

E, F eta G zutabeak hutsik daude: 3.

H zutabean peoi beltza: p.

Eta horrela ilaraz ilara idatziko ditugu eskake guztiak behatu 
arte. 
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