
  

BLAGAN bai,
eta teknologia euskaraz?



  

Sarrera

● Blagan (ahotsak.eus-en Hondarribiko lekukoen 1043 
bideo!)

● Teknologiaren alorrean euskara erabili nahi dugu, ahal 
da? Noski baietz!

● Baina, ez beti...

● Tailer honetan, pista batzuk emango ditugu...



  

Lan-arloak (IKT inbentarioa)
euskara.euskadi.eus

● Hizkuntza-baliabideak eta -tresnak
● e-ikaskuntza
● Itzulpenak egiten laguntzeko tresnak
● Sistema elkarreragile aurreratuak (ahotsaren 
ezagutza, sintesia...) 

● Euskarazko Softwarea

...



  

Hizkuntza-baliabideak

● Hizkuntza-baliabideak eta -tresnak
– Hiztegiak

– Zuzentzaile ortografiko eta gramatikalak

– Lematizatzaileak

– Ontologiak 

– ...



  

Hiztegiak

● EuskalBar Firefox gehigarria



  

Hiztegiak

● EuskalBar Firefox gehigarria



  

Zuzentzaile ortografikoak

● Xuxen
– http://xuxen.eus/eu

– http://www.euskara.euskadi.eus

http://xuxen.eus/eu


  

Zuzentzaile ortografikoak

Xuxen
– Xuxen5  (2015). Word, IE, Mac OS X. Ortografikoa eta gramatikala

– Web nabigatzaileetarako:

● Internet Explorer, Chrome, Firefox
– OpenOffice/LibreOffice

– Gailu mugikorrak: IOS (Apple), Android (apartekoa, ez integratua)

– Mac OS X

● Safari, TextEdit eta Chrome

...



  

Lematizatzaileak

Eustagger



  

Ontologiak

Ontologiak: 

Euskal Wordnet eta EuSemcor (EuskalWN-eko 
adierekin etiketatutako corpusa)

http://ixa2.si.ehu.es/mcr/



  

Ontologiak



  

Produktuak eta hizkuntza 
Baliabideak



  

Produktuak eta hizkuntza 
Baliabideak



  

Softwarea

● Sistema-eragileak (Linux, Windows, Mac OS)
● Web-nabigatzaileak
● Mugikorra eta bere aplikazioak
● Sare sozialak
● Bestelakoak



  

Sistema-eragileak

● Linux
– Jatorriz euskaraz instalatzen da
– http://www.ubuntu.com/download/desktop

● Windows

– Instalatu ondoren euskaratu behar da
– Euskara.euskadi.net

http://www.ubuntu.com/download/desktop


  

Sistema-eragileak

● Mac OS X 
– Garai batean euskaraz egon omen zen baina gero debekatu egin 

omen zuten...

– hemen

– 2013an eskatzen ari ziren...katalanez ipinia zuten...

● https://discussions.apple.com/thread/5284388?tstart=0
– Change.org-en eskaera egin zen eta 26997 sinadura bildu ziren. 

Duela 2 hilabete oraindik erantzunik gabe Apple-ren aldetik

http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=es&tl=en&u=http://www.macuarium.com/actual/especiales/2004/02/08_osxeuskaraz.shtml&anno=2&sandbox=1
https://discussions.apple.com/thread/5284388?tstart=0


  

Ediziorako tresnak

● LibreOffice (Linux, Windows, Mac OS)
– Euskaraz BAI (instalatu ondoren, euskarazko paketea): 

● http://iparra.eus/eu/libre-office/#.V0Xs0J6kVC0

● OpenOffice (Linux, Windows, Mac OS)
– Euskaraz BAI (instalatu ondoren, euskarazko paketea): 

● http://iparra.eus/eu/open-office/#.V0Xsq56kVC0

● Microsoft Office (Windows)
– Euskaraz BAI (bideo-tutorialekin): 

● http://iparra.eus/eu/windows-euskaraz/#.V0Xsi56kVC0

http://iparra.eus/eu/libre-office/#.V0Xs0J6kVC0
http://iparra.eus/eu/open-office/#.V0Xsq56kVC0
http://iparra.eus/eu/windows-euskaraz/#.V0Xsi56kVC0


  

Ediziorako tresnak

● Office euskaraz
– http://iparra.eus/eu/office-euskaraz/#.V0Xs-Z6kVC0

● WordPress 4.5
– Webguneak, blogak edo app-ak sortzeko web 

softwarea

– Hasieratik euskaraz (librezale.org)

http://iparra.eus/eu/office-euskaraz/#.V0Xs-Z6kVC0


  

Mugikorra

● Gailuaren arabera...Batzuk euskaraz, besteak ez:

● http://zuzeu.eus/tekno/smartphone-edo-telefono-adimentsuak-zeintzuk-euskar
az/

● Android 

● Bertsioaren arabera? 6.0?

– http://librezale.eus/tag/android/
● Firefox OS

● Euskaraz Librezalek mantentzen du

● Android osoa ez bada, “nolabait” itzultzeko: Custom locale (eu)

– http://sustatu.eus/1345892746 

– Teorian Whatsapp euskaraz

http://zuzeu.eus/tekno/smartphone-edo-telefono-adimentsuak-zeintzuk-euskaraz/
http://zuzeu.eus/tekno/smartphone-edo-telefono-adimentsuak-zeintzuk-euskaraz/
http://librezale.eus/tag/android/
http://sustatu.eus/1345892746


  

Mugikorra

● EuskalAPPs:

–  Euskaraz dauden aplikazio gehienak sailkatzen ditu

● Whatsapp mezularia

– Non dago whatsapp euskaraz? 

– Erdi bidea (custom locale):  http://sustatu.eus/urtzai/1345553775

● Telegram mezularia

– Euskaraz dago: 

http://www.bitarlan.net/proiektuak/Telegram%20euskaraz

http://sustatu.eus/urtzai/1345553775
http://www.bitarlan.net/proiektuak/Telegram%20euskaraz


  

Sare sozialak

● Twitter:

– Euskaraz dago. 11533 pertsonek erabiltzen dute. Kontaketa eta nola ipini 
euskaraz:

–  http://www.twittereuskaraz.com/

● Facebook: Zuzenean euskaraz aukeratu

http://www.twittereuskaraz.com/


  

Sare sozialak

● Google:

– Gmail, Google Drive, Argazkiak …

– Euskara aukeratu
● Baina... Google Calendar ez



  

Softwarea nondik lortu?

● Softkat: euskarazko software katalogoa (UEU)
– softkat.ueu.org

● Eusko Jaurlaritza
– www.euskara.euskadi.net

● Librezale elkartea
– www.librezale.org

● Informazio osatua: 
– iparra.eus 

http://www.librezale.org/


  

Librezale.org



  

IKTak euskaraz
2016ko maiatzaren 16a



  

IKTak euskaraz
2016ko maiatzaren 16a

● Euskarazko IKTak: gomendioak herri-aginteentzat

– Munduko hizkuntzen %5a besterik ez da erabiltzen Interneten, eta 
horietako bat euskara da, zeina sareko nabigazio hizkuntzen artean 44. 
tokian dagoen.

– Twitterreko lehenengo 33 hizkuntzen artean dago euskara.

– Wikipedia 292 hizkuntzatan dago, eta horietako bat euskara da. 
Euskarazko Wikipedian 245.841 artikulutik gora daude egun, eta 31. 
postuan dago, Europar Batasunean ofizialak diren hainbat estatu 
hizkuntzaren gainetik.

–  Facebook, Google eta beste sare sozial zein web zerbitzu ezagunetako 
asko (Firefox nabigatzailea, Wordpress plataforma, Moodle LMSa…) 
euskaraz erabiltzeko aukera dago.

–   Euskaraz idatzi, nabigatu, komunikatu, jolastu eta lan egiteko 
aukera dugu; izan ere,  horiek denak egiteko aukera eskaintzen baitute 
euskarara itzuli edota lokalizatutako tresnek.



  

Beraz...

ERABILI euskara teknologian
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