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Egungo egoera eremu digitalean: 
hizkuntza eta teknologia

• Hizkuntza-teknologia gure bizitzetan sartu da oharkabean: 
ordenagailuak, Internet, sare sozialak, sakelako 
telefonoak...

• Komunikazioan, oro har

2



Egungo egoera eremu digitalean: 
“Big Data” - Industria 4.0

• “Datu Handien” garaian bizi gara.
• Egunero hainbat trilioi hitz ekoizten dira.
• Informazio gehiena testu moduan dago.
• Euskaraz ere bai.
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Big Data, hizkuntza-teknologiak 

Baina teknika berri horiek…

 … baliagarriak al dira euskararako?
 … baliagarriak dira gure enpresan?

 … testu kopurua ingelesezkoa baino askoz txikiagoa izanik ere?
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Aurkezpenaren nondik norakoa

Galderak

• Hizkuntza Teknologia: erabilera arrakastatsu batzuk
• Sustatzeko politikak Europan eta Espainian.
• Zein dira hurrengo urteetako erronka nagusiak?

2018/12/12 5



Hizkuntza-Teknologia

 Erabilera arrakastatsu batzuk:
 Itzulpengintza automatikoa
 Elkarrizketa – botak
 Testuen prozesaketa 

Iritzien jarraipena sare sozialetan
 Humanitate digitalak
 Medikuntza
 Hizkuntzen ikaskuntza
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Itzulpen Automatikoa: DeepL, Modela...
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Zer esaten dute gure enpresaz? Gure produktuez?

Behagune, Talaia:      “iritzi-termometroak” Twitterren
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Chatbots  -  Elkarrizketarako robotak
(The Role of ChatBot in Industry 4.0 -- Aydın Fevzi Özçekiç)

Berbetan tailerreko makinekin!
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Sustatzeko politikak Europan
Language equality in the digital age 
 - Towards a Human Language Project.

EPRS (European Parliamentary Research Service), 2018. 
https://labur.eus/kx1Pi
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Sustatzeko politikak Espainian
Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje (90 milioi euro, 5 urte )
Espainiako Ministerio de Turismo, Energia y Agenda Digital, 2015
https://labur.eus/VsB84
Jorratzeko Lerroak:
• Hizkuntza baliabide eta tresnen garapena. ‐ ‐
• Hizkuntza tresnen integrazioa ‐

eta hodei konputazioa (RES sarea). ‐
• Itzulpen automatikoa. 
• Industria eta administrazioko domeinu 

espezializatuetarako proiektu transbertsalak. 
• Ikerkuntza eta formazio espezializatua. 
• Nazioarteratzea.
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Sustatzeko politikak Espainian
Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje (90 milioi euro, 5 urte )

Zenbait itsasargi-proiektu:
• CENDOJ (Centro Nac. de Doc. de Justicia):      ~1 milioi euro   Ixa Taldea 
• CENIO (Centro Nac. de Inv. Oncológicas):         ~2 milioi euro
• RAE (Real Academia de la Lengua Española):  ~0,6 milioi euro
• BSC (Barcelona Super Computing):                     ~8 milioi euro
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Nola egiten du ekarpena Ixa Taldeak
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• Diziplinartekoa: 
– informatikariak, hizkuntzalariak, ingeniariak, filologoak, soziologoak...

• Oinarrizkoa
– hizkuntzaren formalizazioa
– analisi- eta sintesi-tresnak
– baliabideak: lexikoak, gramatikak...
– ...

• Aplikatua
– hizkuntzaren input zein output-ean laguntzeko aplikazioak, itzulpen-

laguntzak idatzian zein ahozkoan
– datu soziologikoak jasotzeko eta aztertzeko laguntzak
– datu historikoak aztertzeko laguntzak
–  …
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Nola egiten du ekarpena Ixa Taldeak:
Ikerkuntza



Ekarpenak: HiTZ Zentroa

• HiTZ: Hizkuntza Teknologiako Zentroa (UPV/EHU)
• Ixa eta AhoLab taldeen ekimenez sortua, 

– Unibertsitate barruan (UPV/EHU, 2018-09-27)
– Arloko ikerkuntza eta formazioa sustatzeko eta bideratzeko tresna 
– Teknologia-berrikuntza eta -transferentzia
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Lankidetza
• Elhuyar, UZEI, Ametzagaiña, MondragonLingua, Euskaltzaindia..: 

hizkuntzaren tratamendurako atalak, gurekin batera hainbat proiektutan 
• Zentro teknologiko eta ikerkuntza-laborategi eta -taldeak: 

Vicomtech, Tecnalia, ...
• Eta industria, oro har?

– Langune: Hizkuntzen Industriaren alorreko Euskal Herriko enpresen 
elkartea 
(2010, 35 enpresatik gora)
EIKENen  barne, orain (Euskal Ikus-Entzunezkoen Industrien Klusterra)

– Oro har, baina, bada hizkuntzaren (euskararen) aldeko kezkarik? 
Egungo merkataritzan bezeroaren hizkuntzak duen garrantziaz 
jabetzen ote dira?
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Langune - EIKEN
•
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• Hizkuntza teknologien arloak garrantzi estrategikoa du hizkuntzaren etorkizunari ‐
begira 

• Hizkuntza-teknologia ardatz bat izango da Europan –eta Espainian– hurrengo 
urteetan, eta inbertsioak egingo dira
– Euskal Herrian ere pareko plan bat behar genuke lehenbailehen

• Nazioartean aitzindariak gara, beste hizkuntza txikientzat eredu
• Hala ere, tren hori ez galtzeko, ikerkuntza eta trebakuntza espezializatuak 

bultzatu behar dira, ez da aski egiten ari garena
• Egokiera onean gaude erronkari heltzeko, aurretik egindako lanean oinarrituta; 

baina –sinetsi eta– mugitu beharra dago!
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Erronka nagusiak
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