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2014ko ekaineko 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: 7.215

•

Txioak guztira: 461.089

•

Txioak euskaraz: 239.603 (%51,96)

•

Euskarazko txioak eguneko: 7.986,77

•

Euskarazko txioak erabiltzaileko: 33,21

Txioak hizkuntzaka
Hizkuntza

Kopurua

Portzentajea

eu

239.603

%51,96

es

141.954

%30,79

fr

4.103

%0,89

en

29.518

%6,40

Sailkatu gabeak

45.911

%9,96

461.089

%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: 239.603 (%51,96)

•

Bertxioak euskaraz: 142.375 (%50,12)

•

Erantzunak euskaraz: 26.056 (%44,19)

Erabiltzaileen profil linguistikoa
Euskara erabilera

Erabiltzaileak

Portzentajea

> %80

1.799

%24,93

%60 - %80

1.458

%20,21

%40 - %60

1.630

%22,59

< %40

2.328

%32,27
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7.215

%100

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

Erabiltzaileak

Portzentajea

< 10

3.167

%43,89

10 < 30

1.664

%23,06

30 < 150

1.872

%25,95

150 < 300

327

%4,53

> 300

185

%2,56

7.215

%100

GUZTIRA

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

Erabiltzaileak

Portzentajea

< 10

4.290

%59,46

10 < 30

1.542

%21,37

30 < 150

1.155

%16,01

159

%2,20

69

%0,96

7.215

%100

150 < 300
> 300
GUZTIRA

4) Hileko jarduna
2014 - Ekaina
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#GureEsKuDago
#Mikroipuina
#ConquisfinalD
#gureeskubidea
#Balmaseda
8

2

3

4

5

6

7

#EuskalErrepublika
#independentzia
#Abdikazioa
#gureeskudago
#ElReyAbdica

#selektibitateariez
#AtxilotuakAskatu
#gureeskudago
#AskiDa
#mikroipuina
10

#GureEskuDago
#GizakateaETBn
#GureEskubidea
#egunkaria
#nibanoa
11

#GureEskuBideaE8
#GureEskuDago
#NiBanoa
#gureESKUBIDEA
#Egunkaria
12

#GureEskuDago
#GureEskuBideaE8
#gureeskubidea
#debatea
#GizaKatea
13

#GureEskuDago
#GureEskuBideaE8
#gureeskubidea
#BizkaiaBarrira
#nibanoa
14

#GureEskuDago
#BasquesDecide
#GureEskuBidea
#GureEskuBideaE8
#GeukErabaki

#40akLibre
#gureeskudago
#NDE14
#kutxabank
#debatea

#arrakala
#debatea
#kutxabank
#gureeskudago
#kutxabankpublikoa
20

#Konponbidea
#nierebanoa
#prest
#NDE14
#euskarazgara
21

#ETBnEdukiSexistarikEz
#AbordatuTb

17

#40akLibre
#libre
#GureEskuDago
#EgunHaundia
#40LIBRE
18

#28akLibre
#KutxabankPublikoa
#lortukodugu
#futfem
#Kutxabank
28

#kutxabankpublikoa
#mikroipuina
#28akLibre
#HiriBizia
#euskalcurriculuma
29

#EHZ2014
#puntueus
#E28
#Ekainak28
#LGTB

#28akLibre
#ehz2014
#tropela
#kutxabankpublikoa
#SanFerminak

9
#GureEskuDago
#GureEskuDago
#BasquesDecide
#basquesdecide
#aurtenerebai
#GuztionAzoka
#EuskalHerritarrakGara#KZJaia2
#GureEskuBideaE8
#UrkulluTopaketa
16

#ETBnEdukiSexistarikEZ#ETBnEdukiSexistarikEz#EuskalErrepublika
#AurtenEreBai
#kutxabank
#CuadrillaBuscaCita
#AbordatuTB
#ObabaFest
#KZjaia2

#grebalariakaske
#KutxabankPublikoa
#talentusaria

23

24

#40akLibre
#kutxabank
#grebalariakaske
25

#28akLibre
#EdozerDuguPosible
#txiolariaklibre
#EHZ
#sanjuanak
30

#Aldapa23
#GetxoUdalbatza
#28aklibre
#Bonnemaison
#KZJaia2

#ilusioberriak
#bonnemaison
#KutxabankPublikoa
#28akLIBRE
#tribuarenberbak

#Kutxabank
#kutxabankpublikoa
#GoraJaiGunea
#AlardearenSemeAlabak
#alardea

19
#kutxabankpublikoa
#EuskalErrepublika
#ZuEzZaraNireErregea#kutxaCANk
#Kutxabank
#uned2014
#CuadrillaBuscaCita #ZEROeraso
#MarcaEspaña
#GureEskuDago
27
26
#JorgeSeQueda
#28aklibre
#kutxabank
#plenobilbao
#Jantzi3Dbetaurrekoak#SFk14
#kutxabank
#ikb14

#EHZ2014
#kutxabankpublikoa

15

#konponbidea
#NDE14
#muganbizibizi

22

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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