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2014ko abuztuko 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: 6.221

•

Txioak guztira: 269.152

•

Txioak euskaraz: 122.965 (%45,69)

•

Euskarazko txioak eguneko: 3.966,61

•

Euskarazko txioak erabiltzaileko: 19,77

Txioak hizkuntzaka
Hizkuntza

Kopurua

Portzentajea

eu

122.965

%45,69

es

89.531

%33,26

fr

2.516

%0,93

en

24.999

%9,29

Sailkatu gabeak

29.141

%10,83

269.152

%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: 122.965 (%45,69)

•

Bertxioak euskaraz: 72.371 (%43,08)

•

Erantzunak euskaraz: 13.680 (%39,79)

Erabiltzaileen profil linguistikoa
Euskara erabilera

Erabiltzaileak

> %80

Portzentajea

1.372

%22,05

%60 - %80

945

%15,19

%40 - %60

1.330

%21,38

< %40

2.574

%41,38

GUZTIRA

6.221

%100

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

Erabiltzaileak

Portzentajea

< 10

3.317

%53,32

10 < 30

1.453

%23,36

30 < 150

1.208

%19,42

168

%2,70

75

%1,21

6.221

%100

150 < 300
> 300
GUZTIRA

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

Erabiltzaileak

Portzentajea

< 10

4.456

%71,63

10 < 30

1.056

%16,97

30 < 150

633

%10,18

150 < 300

57

%0,92

> 300

19

%0,31

6.221

%100

GUZTIRA

4) Hileko jarduna
2014 - Abuztua
Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr
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1

2

3

#LIBRE
#Klasikoa
#FreePalestine
#GazaUnderAttack
#Gaza
9

#Hondartzetara
#FreePalestine
#libre
#orio
#berakobestak
10

4

5

6

7

#LIBRE
#GazaUnderAttack
#FreePalestine
#Gaza
#PalestinaAskatu
8

#brigadak14
#28akereLIBRE
#FreePalestine
#1000baietz
#Israel
11

#GazaUnderAttack
#brigadak14
#FreePalestine
#IsraeliBoikota
#28akerelibre
12

#GoraPiratakKaian
#28akEreLIBRE
#FreePalestine
#athlive
#Gaza
13

#GoraPiratakKaian
#brigadak14
#28akereLIBRE
#reala
#FreePalestine
14

#ATHChampions
#athlive
#28akEreLIBRE
#Gaza
#palestinaaskatu
15

#28akEreLIBRE
#AsteNagusia
#athlive
#Donostia
#nondagohitza
16

#28akEreLIBRE
#Donostia
#AsteNagusia
#LIBRE
#DSSAsteNagusia
17

#abordatzera
#astenagusia
#28akerelibre
#izanpirata
#nondagohitza
18

#astenagusia
#gabon
#abordatzera
#brigadak14
#28akEreLIBRE
19

#SOSPiratak
#EdozerDuguPosible
#90000baietz
#AsteNagusia
#28akerelibre
20

#SOSPiratak
#90000baietz
#28akerelibre
#AsteNagusia
#laudiokojaiak
21

#90000Baietz
#SosPiratak
#AsteNagusia
#28akEreLIBRE
#DSSAsteNagusia
22

#AsteNagusia
#desioaksutan
#28akerelibre
#mikroipuina
#DSSAsteNagusia
23

#desioaksutan
#AsteNagusia
#futfem
#Donostia
#28akEreLIBRE
24

#AsteNagusia
#bilbo
#28akEreLIBRE
#KSK25urte
#GrebalariakAske
25

#ATHChampions
#athlive
#AsteNagusia
#28akereLIBRE
#mikroipuina
26

#AsteNagusia
#LaTraba
#KSK25urte
#brigadak2014
#SOSPiratak
27

#AsteNagusia
#euskara
#brigadak14
#PalestinaAskatu
#UrrunaOkupatzen
28

#UrrunaOkupatzen
#AsteNagusia
#BTX20URTE
#tropela
#lavuelta
29

#athlive
#PPrenFaxismoa
#AthMVP
#AsteNagusia
#marcaespaña
30

#AsteNagusia
#mikroipuina
#AupaEnbata
#28akEreLIBRE
#RealSociedad
31

#athlive
#AsteNagusia
#bbcindyref
#mikroipuina
#BlockTheBoat

#Gaza
#mikroipuina
#28akEreLIBRE
#brigadak14
#SaharaHurra

#SanMames
#athlive
#GoazenChampions
#Herri1Gaztetxe1
#mikroipuina

#ATHChampions
#UCLdraw
#28akEreLIBRE
#MikroIpuina
#athlive

#mikroipuina
#28akEreLIBRE
#itxuroso
#AberastasunZerga
#Herri1Gaztetxe1

#Ospa14
#aldehemendik
#MikroIpuina
#athlive
#28akEreLIBRE

#realsociedad
#Ospa14
#LaudiokoJaiak
#28akEreLIBRE
#mikroipuina

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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