Euskararen presentzia sare sozialetan: Twitterreko euskal komunitatea
Egilea: Codesyntax

2016ko iraileko estatistikak Twitterren
Umapek Tw itterreko 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 hilabete honetan Umapek jaso dituen datu nagusiak:
Aztertutako erabiltzaileak: 15.175
Erabiltzaile aktiboak: 8.999
Txioak guztira: 579.477
Txioak euskaraz: 250.578 (%43,24)
Euskarazko txioak eguneko: 8.352,60
Euskarazko txioak erabiltzaileko: 27,85

Txioak hizkuntzaka
Hizkuntza

Kopurua

Portzentajea

eu

250.578

%43,24

es

233.635

%40,32

4.088

%0,71

en

15.271

%2,64

Sailkatu gabeak

75.905

%13,10

579.477
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fr

GUZTIRA
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sailkatu gabeak

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

Txioen historikoa

Euskara

Gaztelera

Frantsesa

Ingelesa

Sailkatu gabeak

Guztira

Euskal txiolari kopurua

Aztertutako erabiltzaileak

Euskarazko txio portzentaje historikoa

Euskara

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

Guztira

Euskaraz

Portzentajea

Txio originalak

162.366

80.790

%49,76

Bertxioak

363.460

148.047

%40,73

53.651

21.741

%40,52

579.477

250.578

%43,24

Erantzunak
GUZTIRA

Erabiltzaileen profil linguistikoa
Euskara erabilera

Erabiltzaileak

Portzentajea

1.836

%20,40

%60 - %80

850

%9,45

%40 - %60

1.075

%11,95

< %40

5.238

%58,21

8.999

%100

> %80

GUZTIRA

> %80
%60-%80
%40-%60
< %40

3) Txio kopurua erabiltzaileko
Aztertu ditugun erabiltzaile guztiak 15.175 izan dira:
Txiorik gabeko erabiltzaileak: 6.176 (hilabete honetan inaktiboak)
Erabiltzaile aktiboak: 8.999

Hilabetean zehar tuiterlari bakoitzak bidalitako txio kopurua
Txio kopurua hileko

Erabiltzaileak

Portzentajea

0

6.176

%40,70

1 - 10

3.778

%24,90

10 - 30

2.011

%13,25

30 - 150

2.337

%15,40

150 - 300

493

%3,25

> 300

380

%2,50

15.175

%100

GUZTIRA

0
1<10
10-30
30-150
150-300
>300

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

Erabiltzaileak

Portzentajea

0

1.301

%14,46

1 - 10

4.158

%46,21

10 - 30

1.741

%19,35

30 - 150

1.463

%16,26

150 - 300

207

%2,30

> 300

129

%1,43

8.999

%100

GUZTIRA
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4) Hileko joerak
2016 - Iraila
Al

5

Ar

6

Az

7

#EginHerri
#abuztock
#slnahidugu
#lekeitio
#DenonHeriaSolasaldiak
#DenonHerria
#minbiziadut
#Donostia
#GehiengoaErrespetatu
#rtxgaztetxea

#otegirekineginherri
#DenonHerria
#EginHerri
#orainetahemen
#SalatzenDut
#UnPaisCompartido
#Otegi
#HemenEtaOrain
#YoDenuncio
#AquiYAhora

#OtegirekinEginHerri
#DenonHerria
#EginHerri
#HemenetaOrain
#eitbfocus
#SalatzenDut
#otegi
#Zorionak107
#errepideakgreban
#Ordizia

12

13

14

Og

Ol

Lr

Ig

1

2

3

4

#GalizaIsNotSpain
#BasqueCountryIsNotSpain
#CataloniaIsNotSpain
#DenonHerria
#EginHerri
#kontxa2016
#Independentzia
#batgutxiago
#MiedoAlDebate
#Bilbao

#DenonHerria
#EginHerri
#VueltaRTVE
#paro
#LV2016
#Independentzia
#GoraHerria
#GalizaIsNotSpain
#DenonHerriaSolasaldiak
#HemenetaOrain

#PresoGaixoakKalera
#DenonHerria
#rtxgaztetxea
#EginHerri
#Donostia
#AldeHemendik
#RealSociedad
#PaulAbasolo
#LaCapturaDelDÃa
#MejorSinPlasticos

#ABUZTOCK
#KontxakoBandera201
#EA30urtelanean
#Plentzia
#EginHerri
#aldehemendik
#DenonHerria
#Donostia
#LigaIberdrola
#RealSociedad

8

9

10

11

#HemenetaOrain
#DenonHerria
#EginHerri
#UnPaÃs Compartido
#25sEnLaSer
#EraikiEuskadi
#OtegirekinEginHerri
#gehiengoaErrespetatu
#SalatzenDut
#zarautz

#HemenetaOrain
#DenonHerria
#EginHerri
#batgutxiago
#UnPaÃs Compartido
#LV2016
#SalatzenDut
#EraikiEuskadi
#Donostia
#PresoakEtxera

#Diada
#apunt
#HemenetaOrain
#GoraHerria
#EginHerri
#KontxakoBandera201
#DenonHerria
#independentzia
#Diada2016
#AllendeVive

16

17

18

#Debate25s
#HemenetaOrain
#I17Miribillara
#DenonHerria
#zinemaldia
#EginHerri
#64SSIFF
#EraikiEuskadi
#UnPaisCompartido
#AnastasiaSeQueda

#HemenEtaOrain
#I17Miribillara
#Zinemaldia
#EginHerri
#I17Miribilla
#DenonHerria
#IbonSOS
#64SSIFF
#SSIFF64
#UnPaÃs Compartido

#EginHerri
#alardea
#DenonHerria
#OtegirekinEginHerri
#HemenetaOrain
#EmakumeakAlardean
#Independentzia
#AquÃYAhora
#Donostia
#EHU25Debatea

15
#Debate25s
#AnastasiaSeQueda
#HemenetaOrain
#EginHerri
#manif15sept
#GaztEztabaida
#denonherria
#UnPaÃs Compartido
#I17Miribillara
#EraikiEuskadi

#HemenEtaOrain
#EginHerri
#30urtelanean
#I17Miribillara
#denonherria
#athlive
#AthleticValencia
#RealSociedad
#64SSIFF
#elgoibar

#HemenEtaOrain
#EginHerri
#IruzurrikEz
#Diada
#JuntosBatera
#JuntosPorelEuskera
#DenonHerria
#25S
#DenonHerriaSolasaldiak
#TuiteaComoUnJeltzale

#I25Debatea
#HemenEtaOrain
#EginHerri
#DenonHerria
#UnPaisCompartido
#AupaMaddalen
#donostia
#I17Miribillara
#bvdeconomÃa
#25S

#I25Debatea
#HemenEtaOrain
#EginHerri
#I17Miribillara
#DenonHerria
#6ikasleakLIBRE
#25S
#UnPaisCompartido
#i25
#EraikiEuskadi

19

20

21

22

23

24

25

#HemenetaOrain
#elgoibar
#DenonHerria
#25S
#eleccionesdecisivas
#ECOSOCBilbo
#EginHerri
#zinemaldia
#Leitza
#Auzolan

#HemenEtaOrain
#IruzurrikEz
#EginHerri
#GehiengoaErrespetatu
#DenonHerria
#64SSIFF
#25S
#FreeNekane
#Donostia
#aquiyahora

#HemenEtaOrain
#EginHerri
#DenonHerria
#kukutza
#EzpainGorrienIraultza
#64SSIFF
#BadaGaraia
#i25
#GranadaAthletic
#athlive

#HemenetaOrain
#EginHerri
#DenonHerria
#Basauri
#Gasteiz
#EtxegabetzerikEz
#64SSIFF
#Atlantikaldia2016
#EzpainGorrienIraultza
#25S

#HemenetaOrain
#EginHerri
#DenonHerria
#AquiYAhora
#25S
#ECOSOCBilbo
#tortura
#EzpainGorrienIraultza
#Atlantikaldia2016
#EraikiEuskadi

#ECOSOCBilbo
#eginherri
#64SSIFF
#athlive
#HemenetaOrain
#FreeNekane
#Atlantikaldia2016
#AthleticSevillaFC
#RealSociedad
#BertsoZientzia

#I25bozak
#EginHerri
#i25
#25S
#ECOSOCBilbo
#EginIrri
#HemenEtaOrain
#EzpainGorrienIraultza
#JendearenGaraia
#eleccionesvascas25s

26

27

28

29

30

#i25bozak
#25S
#EginHerri
#i25
#periodismo
#GoraHerria
#HemenEtaOrain
#UdAZKENfest
#EzpainGorrienIraultza
#EginIrri

#Txiki
#GUDARIEGUNA
#irailak27
#GanamosLaPaz
#HTX19
#UdazkenFest
#PazParaColombia
#FirmaDeLaPaz
#pazColombia
#donostia

#LasCosasQueHicimos
#ImanolUrbieta
#donostia
#thuglife
#cyberagora
#HTX19
#AbsoluciÃ³Femis
#astigarraga
#UdazkenFest
#zarautz

#thuglife
#athlive
#ueu1617
#UEL
#ImanolUrbieta
#UdazkenFest
#SalatzenDut
#AbsoluciÃ³Femis
#LasCosasQueHicimos
#Donostia

#SaKKbanaketa
#UdazkenFest
#sakkabanaketa
#jendaurrean
#gukLABekinBat
#etxera
#GuZuekGara
#Donostia
#PresoakEtxera
#IzorraiTxikito

5) Hileko iturriak
Euskal txiolariek euskaraz gehien partekatutako iturriak
#

Domeinua

Partekatutako URLak

1

twitter.com

161.682

2

berria.eus

3

youtube.com

7.409

4

eitb.eus

6.680

5

naiz.eus

3.345

6

argia.eus

2.823

7

zuzeu.eus

1.328

8

info7.naiz.eus

1.030

9

facebook.com

928

10

sustatu.eus

860

11

urolakosta.hitza.eus

834

12

irutxulo.hitza.eus

740

13

lab.eus

677

14

oarsoaldea.hitza.eus

663

15

euskalerriairratia.eus

648

16

kronika.eus

602

17

zientziakaiera.eus

595

18

uztarria.eus

589

19

instagram.com

565

20

zarauzkohitza.eus

561

21

anboto.org

537

22

gaztezulo.eus

524

23

ataria.info

485

24

topatu.eus

482

25

busturialdea.hitza.eus

480

26

ahotsa.info

471

27

donostia.eus

456

28

aiaraldea.eus

430

29

kazeta.naiz.eus

419

30

goierri.hitza.eus

404

10.823

Oharrak
. Txosten honetan jasotako datu guztiak Umapek API bidez Tw itterretik jasotako txioetan oinarritzen dira. Horretarako, Umapek euskaldunak izan daitezkeen kontuak
detektatzen ditu automatikoki eta, ondoren, euren jarduna batu eta aztertzen du, hori ere automatikoki.
. Une honetan 50.000 erabiltzaile inguru jarraitzen ditugu. Horiek dira euskal txiolari potentzialak izan daitezkeenak. Potentzial horien artean, aktibo eta publiko diren kontu
euskaldunak filtratzen ditugu, eta horien jarraipena egiten da. Horien emaitza da txosten hau.
. Kontuan izan, hortaz, ez direla aztertzen, ez kontu pribatuak (teknikoki ezinezkoa) ezta nagusiki gaztelaniaz ari direnak ere. Azalpen gehiago blogean ([1] eta [2]).
. Hizkuntzak aztertzeko algoritmo bat erabiltzen dugu. %90-95 bitarteko zehaztasuna dauka, baina euskarazko txio batzuk kanpoan utzi ditzake (batez ere, mezu laburrak
eta elebidunak direnak). Azalpen gehiago blogean).
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