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2014ko maiatzeko estatistikak Twitterren
Umapek Twitterreko euskarazko jarduna jaso eta filtratzen du. Ondorengo txosten honetan UMAPen jasotako datuetan oinarritutako azken hilabeteko estatistikak
aurkituko dituzu. Euskaraz aritzen diren tuiterlarien hileroko laburpena da, hortaz. Oharretarako, ikusi txostenaren amaieran.

1) Datu orokorrak
Hauexek dira azken hilabetean Umapek jaso dituen datu nagusiak:
•

Erabiltzaileak: 7.271

•

Txioak guztira: 497.524

•

Txioak euskaraz: 247.191 (%49,68)

•

Euskarazko txioak eguneko: 7.973,90

•

Euskarazko txioak erabiltzaileko: 34,00

Txioak hizkuntzaka
Hizkuntza

Kopurua

Portzentajea

eu

247.191

%49,68

es

164.564

%33,08

fr

4.282

%0,86

en

30.760

%6,18

Sailkatu gabeak

50.727

%10,20

497.524

%100

GUZTIRA

Hizkuntza detekzioa automatikoki egiten da. Errore-maila txiki bat dauka. Ikus oharretan.

Txioen historikoa

Erabiltzaileen historikoa

Euskarazko txio portzentai historikoa

2) Euskara erabilera
Hauxe da, Umapek jarraitu dituen erabiltzaileen artean, neurtutako euskara erabilera:
•

Txioak euskaraz: 247.191 (%49,68)

•

Bertxioak euskaraz: 144.495 (%47,49)

•

Erantzunak euskaraz: 29.029 (%42,82)

Erabiltzaileen profil linguistikoa
Euskara erabilera

Erabiltzaileak

Portzentajea

> %80

1.859

%25,57

%60 - %80

1.367

%18,80

%40 - %60

1.626

%22,36

< %40

2.419

%33,27
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7.271

%100

3) Txio kopurua erabiltzaileko
Hilabetean zehar tuiterlari bakoitzak bidalitako txio kopurua:
Txio kopurua hileko

Erabiltzaileak

Portzentajea

< 10

3.149

%43,31

10 < 30

1.683

%23,15

30 < 150

1.888

%25,97

150 < 300

347

%4,77

> 300

204

%2,81

7.271

%100
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Hilabetean zehar tuiterlari bakoitzak bidalitako euskarazko txio kopurua:
Txio kopurua hileko

Erabiltzaileak

Portzentajea

< 10

4.298

%59,11

10 < 30

1.565

%21,52

30 < 150

1.183

%16,27

152

%2,09

73

%1,00

7.271

%100

150 < 300
> 300
GUZTIRA

4) Hileko jarduna
2014 - Maiatza
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#ZEROeraso
#athlive
#ErasoSexistarikEZ
#TxantreakoJaiak
#zuzaranagusia
9

#GazteokBurujabe
#ManifestAkzioa
#m3manifestAKZIOA
#herriekerabaki
#FerLibre
10

#M4FerLibre
#AmarenEguna
#FerLibre
#GazteokBurujabe
#ZorionakAma

5

6

7

#maiatzak1
#EgiakoAuzoetxea
#ErasoSexistarikEZ
#TxantreakoJaiak
#ZEROeraso
8

#AtxilotuakAskatu
#M27greba
#EuskadiPregunta
#FerLibre
#IkasleakAskatu

#mintegia
#utzikirrulipakean
#mikroipuina
#sherpasummit
#athlive
13

#KutxaBankPublikoa
#KZJaia2
#kutxabank
#mikroipuina
#Tribuarenberbak
14

#KZientifikoa
#Kutxabank
#HerriekErabaki
#gureeskudago
#athlive
15

#EdozerDuguPosible
#herriekerabaki
#Sarrionandia
#nieretakada
#Giro
16

#herriekerabaki
#euskovision
#gizakatea
#nieretakada
#GureEskuDago
17

#preSOS25
#HerriekErabaki
#athlive
#ElVotoQueLesDuele
#Arraundeguorl
21

#preSOS25
#Nakba
#HerriekErabaki
#USjardunaldia
#EuskararenBihozfera
22

#usjardunaldia
#HerriekErabaki
#kaleratzea
#preSOS25
#Gureeskudago
23

#HerriekErabaki
#lasterbidean
#prest
#gureeskudago
#eh2bt
24

#Lasterbidean
#athlive
#hunkigarria
#Osasuna
#herriekerabaki
25
#eurobozak
#HerriekErabaki
#m25hauteskundeak
#NikEHbildu
#M25

12
#HerriekErabaki
#Arraundeguorl
#AlgarrobicoDemolicion#QuePagueElPNV
#mikroipuina
#herriekerabaki
#dispertsioak25
#ikanos
#olatutalka
#KZJaia2
19
20
#HerriekErabaki
#ituc14
#growth14
#olatutalka
#KZJaia2
26

#HerriekErabaki
#olatutalka
#ServiniEHn
#ehbildu
#mikroipuina
27

#HerriekErabaki
#Batgutxiago
#GotzonSanchez
#SelektibitateariEZ
#EresVascoSi
28

#komunikaziodigitala
#debatea
#HerriekErabaki
#PNVStyle
#athlive
29

#herriekerabaki
#EdozerDuguPosible
#komunikaziodigitala
#Olatutalka
#Sestao
30

#olatutalka
#eraldalab
#astinduhiria
#mikroipuina
#GureEskuDago
31

#EuroBozak
#canviesnoestoca
#klasera
#GureEskubidea
#CanVies

#canviesnoestoca
#CanVies
#giro
#KZJaia2
#gureeskubidea

#CanViesNoEsToca
#elkarlanean
#Sants
#EfecteCanVies
#mikroipuina

#AurtenEreBai
#EfecteCanVies
#canviesnoestoca
#gureeskudago
#gureeskubidea

#OsasunZT
#gureeskudago
#CanVies
#EfecteCanVies
#saretu

#GureEskuBidea
#gureeskudago
#gizakatea
#Arraundeguorl
#EfecteCanVies

11
#AthLive
#HerriUrrats
#AlgarrobicoDemolicion
#mikroipuina
#herriekerabaki
18

Oharrak

. Txosten honetan jasotako datu guztiak Umapek API bidez Twitterretik jasotako txioetan oinarritzen dira. APIak hutsegiteak izan ditzake tarteka-marteka, eta
bidean zenbait txio galdu daitezke. Hori dela eta, datuak ez dira absolututzat hartu behar, errealitatetik oso-oso gertu dauden arren.
. Azken hilabetean Umapen jarraitu ditugun erabiltzaileei dagozkien datuak dira. Kontuan izan, ez ditugula jarraitzen, besteak beste: kontu pribatuak,
nagusiki gaztelaniaz ari diren tuiterlariak, inaktiboak, edo jarduera robotikoa dutenak. Azalpen gehiago blogean.
. Hizkuntzak aztertzeko algoritmo bat erabiltzen dugu. %90-95 bitarteko zehaztasuna dauka, baina euskarazko txio batzuk kanpoan utzi ditzake (batez ere,
mezu laburrak eta elebidunak). Benetako erabilera, hortaz, hemengo estatistiketan azaltzen dena baino zertxobait handiagoa izango da. Azalpen gehiago
blogean.
. Kontuan izan, Umapek ez dituela jarraitzen euskara erabilera %20tik behera dutenak. Horrek eragin zuzena du, hortaz, euskara erabilera neurtzeko eta
aztertzeko orduan. Estatistika hauek tuiterlari "euskaldunenen" (nolabait esateko) isla dira.
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