LEGE OHARRA
PuntuEUS Fundazioa da azterketa honen egilea, eta bere titulartasunpekoak dira
bertan jasotako eduki ezberdinak, erreferentziak, testuak, argazkiak, irudiak,
logotipoak, bai eta argitalpenaren diseinua eta egitura ere.
Titulartasun horren ondorioz, PuntuEUS Fundazioak erabiltzaileari Creative
Commons izeneko baimena eskaintzen dio. Eskainitako baimen-mota, zehatz
esateko, hauxe da: Aitortzea 4.0. Baimenak bere barruan hartzen ditu aurreko
puntuan aipatu eduki ezberdin guztiak.
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1. AURKEZPENA
PuntuEUS Behatokia PuntuEUS Fundazioaren ekimena da eta euskarak Interneten
duen egoera neurtzea du helburu. Behatoki honen azterketa urtean behin egiten
da, eta emaitza https://www.domeinuak.eus/eu/behatokia/ helbidean argitaratzen
da. Bertan ikus daiteke honekin batera aurreko urteko azterketaren emaitza.
Euskarak Interneten duen presentzia aztertzen du PuntuEUS Behatokiak, eta baita
Internetek Euskal Herrian duen presentzia ere, modu kuantitatibo zein
kualitatiboan, horretarako hiru alor neurtuz:
1. .EUS domeinuen egoera: .EUS Domeinua erabiltzen duten webguneen
ezaugarri nagusiak aztertu dira.
2. Internet Euskal Herrian: TLD nagusiek Euskal Herrian erregistratutako
domeinu-izen kopurua eta joerak.
3. Euskararen egoera Interneten: Euskarak Interneten duen presentzia, TLD
nagusietan eta bereziki .EUS domeinua erabiltzen duten webetan.
Txosten honetan argitaratutako informazioa 2017ko datuetan oinarritzen da, eta
bertan Euskal Herriko Internetek 2017an zuen egoera islatzen da.

1.1. Metodologia
Azterketa honetan .EUS domeinuak eta Interneteko domeinu nagusiek Euskal
Herrian duten barneratze-maila aztertzeaz gain, euskarak eta gainerako hizkuntza
nagusiek web guneetan duten presentzia aztertu da.
Neurketa hori egin ahal izateko Euskal Herriko domeinuei dagozkien
webguneetako testu-eduki guztiak aztertu eta hizkuntzaren arabera sailkatu ditugu
modu automatikoan. Horrela jakin ahal izan dugu Euskal Herriko domeinu
bakoitzean zenbat eduki dauden euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez eta
bestelako hizkuntzetan. Domeinuen azterketa hau egiteko bi estrategia baliatu
ditugu aztertu beharreko webgune bakoitzaren tamainaren arabera:
•
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Domeinu mailako crawlinga: Lehenengo pausu batean domeinuari
dagokion webguneko html edukiak deskargatzen dira modu automatikoan
crawling tekniken bitartez, JavaScript bidez sortutakoak ere aintzat hartuta.
Crawling prozesu honek domeinu baten barruan egon daitezkeen
berbiderapenak modu adimentsu batean kudeatzen ditu. Parking-orriak ere
antzeman eta blokeatu egiten dira. Crawling prozesu honen ondoren,
bildutako html edukietatik testua erauzi, eta bertan dauden hizkuntzak
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•

automatikoki identifikatzen dira hizkuntza-eredu estatistikoen bidez.
Erabilitako hizkuntza-eredua testu eleaniztun baten egon daitezkeen testu
guztiak identifikatzeko gai da. Estrategia honek trafiko handia eragiten du
webgune handiak prozesatzen direnean. Hori dela eta, estrategia hau eduki
gutxiko webguneak prozesatzeko soilik erabili da.
Domeinu mailako web-bilaketak: Web-bilatzaileak (adib., Google, Bing)
webgune batean hizkuntza batek zenbateko presentzia duen neurtzeko
baliatzea da estrategia honen ideia. Web-bilatzaileetan hizkuntza bateko
hitz adierazgarrienez (hizkuntza filtro-hitzak) osatutako bilaketa bat
domeinu zehatz baten gainean eginez, hizkuntza horretako edukien
kopurua estimatzen dugu. Modu horretan, ekiditen dugu webgunearen
edukiak deskargatzea. Hori dela eta, estrategia hau tamaina handiko
webguneak prozesatzeko erabiltzen dugu. Tamaina txikiko webguneen
gainean ez dugu aplikatzen eduki gutxiko webgune asko ez baitaude
bilatzaileetan guztiz indexatuta. Web-bilatzaileen bidez lortutako hizkuntzafiltroen araberako orri-kopuruak zuzentze aldera web-bilatzaileek itzulitako
lehen emaitzak hizkuntzaren arabera eredu estatistikoen bidez-sailkatzen
ditugu, hizkuntza filtro-hitzek ondo funtzionatu dutela berresteko.

Esan gabe doa, burutu beharreko neurketa-prozesu hau oso konplexua dela, eta
hori dela eta, nahiz eta bi estrategien zehaztasuna handia den, errore-marjina
badagoela. Azken finean, neurketa-prozesuak zenbait pausu ditu, eta hauetako
pausu bakoitzak badu errore-tasa txiki bat, kate osoan metatuz joaten dena. Gure
estimazioen arabera neurketaren emaitzen zehaztasuna %70 eta %80 artekoa da.
Urteroko neurketetan errore-tasa hori jaisteko hobekuntzak egiten dizkiogu
sistemari, eta hobekuntza horiek eragina dute emaitzetan. 2017ko azterketan,
adibidez, berbiderapen kasu gehiago kontuan hartu dira crawling prozesuan, eta
domeinu parking-orri asko modu automatikoan blokeatu dira. Halaber, euskarazko
testu-zatiak testu eleaniztunetan identifikatu ahal izateko hizkuntza-eredu
estatistiko berri bat erabili dugu, eta oso testu laburreko web-guneak ere aintzat
hartu dira kontaketan
Aurreko estrategia automatikoez gain, .EUS domeinuen kasuan euskararen
presentzia eskuz neurtu da, zehaztasun maila hobea lortuz.
Domeinuen sailkapenari dagokionez, honako domeinuak aztertu dira:
•
•

gTLD
edo
lehen
mailako
domeinu
generikoak:
.EUS, .COM, .NET, .INFO, .ORG eta .BIZ
ccTLD edo estatu-kodeei dagozkien lehen mailako domeinuak:
.ES eta .FR domeinuak aztertu dira. .EU domeinuaren kasuan hizkuntza
azterketak egin ahal izateko beharrezko ziren hainbat datu ez dira
publikoak, eta hala zehazten da dagokionean azterketan zehar.
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1.2. Informazio-iturriak
Proiekturako erabili diren erreferentzia eta informazio-iturriak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://ntldstats.com/country/ES
http://www.statdns.com/
https://webhosting.info/domain-name-statistics
http://www.eurid.eu/
https://stats.centr.org/gtlds
https://opendata.afnic.fr/
http://www.umap.eus
http://fundacio.cat/es/observatorio/domini-cat
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitassaber/estadisticas

1.3. Lankidetzak
PuntuEUS Behatokiaren proiektua PuntuEUS Fundazioaren ekimena da. Dena dela,
garbi dago horrelako proiektu bat gauzatu ahal izateko beste eragile batzuekin
lankidetza ezinbestekoa dela. Honako eragileen laguntza izan dugu azterketa egin
eta datuak azaleratzeko:
•
•
•
•
•
•
•

Fundació PuntCAT
AFNIC
EURID
Erakunde publiko enpresariala Red.es
Euskararen
edukiaren
azterketarako
beharrezkoa
zen
alderdi
teknologikoaren ekarpena Elhuyar Fundazioak egin du.
Euskal Herriko kartografia eta datu espazialak: Gaindegia & Euskalgeo.
Twitteren euskararen presentziaren azterketa: Umap.eus / CodeSyntax

Proiektu honek honako erakundeen diru-laguntza jaso du:
•
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2. .EUS DOMEINUAREN EGOERA
2.1. Domeinuaren banaketa geografikoa
Interneteko .EUS domeinuak ez dio erreferentzia egiten eremu geografiko zehatz
bati, komunitate kultural eta linguistiko bati baizik. Ondorioz, domeinuak mundu
guztian du zabalkundea, erregistroen %9 Euskal Herritik kanpo egin dira orain arte.
Horrek adierazten du domeinuaren onarpen zabalak duen garrantzia.
Euskal Herrian egindako erregistroen datuak aztertuz gero ohartzen gara
domeinua Euskal Herri osoan zabaltzen dela, baina desoreka nabarmenak daude
lurralde batetik bestera. Datu hauek Eusko Jaurlaritzak eta Euskararen Erakunde
Publikoak burututako Inkesta eta Mapa Soziolinguistikoaren ondorioekin
antzekotasun handiagoa dute lurraldeen banaketa demografikoarekin baino,
ñabardura batzuk salbu: Nafarroak, bereziki, eta Iparraldeak, hein batean, pisu
handiagoa beharko lukete.

Grafika 1: EUS Domeinuaren banaketa geografikoa
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2.2. Domeinuaren banaketa tipologikoa
.EUS domeinua erregistratzen duten erakundeen tipologiak erakusten du
domeinuaren balioa orokorra eta askotarikoa dela.
Interneten ohikoa den moduan, enpresak dira .EUS domeinuaren erabiltzaile
nagusiak. Hauez gain gure gizarteko gainerako segmentuak ere ikusten ditugu
.EUS domeinuan modu zabalean ordezkatuta: erakunde publikoak, hezkuntza
eragileak,
euskara
eta
kulturaren
alorreko
eragileak,
norbanakoak,
komunikabideak, kirol erakundeak, eta beste batzuk ere (sindikatu, alderdi politiko,
etab.).
Atal honetan nabarmentzekoa da .EUS domeinuaren hazkunde joera bereziki
enpresen aldetik ari dela ematen, erakunde publikoei dagokien atala
proportzionalki txikitzen doalarik, domeinuaren sozializazio normalizatu bat
nabarmenduz.

Grafika 2: .EUS Domeinuaren banaketa tipologikoa
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2.3. Euskarazko domeinu-parkean barneratzea
Euskal Herrian TLD1 nagusiek (.com, .org, .net, .es etab.) erregistratutako domeinuparke osoari erreparatuta, gaur egun erregistratuta dauden .EUS domeinu
kopurua ez da handia.
Baina .EUS domeinuak dituen berezitasunak izan behar ditugu kontuan, eta hori
oinarri hartuta atal honetan edukiaren zati bat euskaraz duten webguneak hartzen
ditugu jomuga merkatua aztertzeko garaian.
Hau horrela, TLD nagusien artean euskara duten webguneen kopuruaren batura
.EUS kopuruarekin alderatuz gero, gure domeinuak oraindik hazkunderako aukera
duela ikus daiteke.

Grafika 3: .EUS Domeinu kopurua euskarazko Internetekiko
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2.4. Hizkuntza nagusien banaketa
.EUS domeinua erabiltzen duten webguneen artean lau hizkuntza dira nagusi:
euskara, gaztelania, frantsesa eta ingelesa. Hauen arteko banaketa ondoko
grafikan ikus daiteke, eta bertan nabarmentzen denez, .EUS erabiltzen duten
webguneen artean euskararen (%90) eta gaztelaniaren (%80) erabilera da nagusi.
Ondoren kokatuko litzateke ingelesa (%55), eta oso presentzia txikiarekin frantsesa
(%21) eta beste hizkuntza batzuk (%6).
Euskara eta gaztelania parekatuta daude oso banaketa honetan, eta hein batean,
ulertzekoa da, webgune gehienak eleanitzak baitira, eta horietako asko
hegoaldean kokatuta daudelako.

Grafika 4: Hizkuntza banaketa .EUS domeinua duten webguneetan
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2.5. .EUS domeinu-izenen dentsitatea Euskal Herrian
Hurrengo grafikan ikus daiteke .EUS domeinu-izenen dentsitatearen banaketa
Euskal Herrian erregistroen kokapen geografikoaren arabera. Borobilek herri
bakoitzean erregistratutako domeinu-kopuruaren dentsitatearen tamaina
adierazten dute.
Emaitza hau ez da harritzekoa, izan ere, euskararen etorkizuna hirietan dagoela
esan baitaiteke, hau da, biztanlego kopuru handiagoa duen eremuetan. Dena den,
eta aurreko ataletan ikusi denaren harira, Nafarroa eta BAM (Baiona-AngeluMiarritze) delakoan dagoen erregistro kopuru apala kontuan izatekoa da.
Mapa honen bertsio eguneratua http://mapa.domeinuak.eus webgunean ikus
daiteke.

Grafika 5: .EUS domeinu-izenen dentsitatea Euskal Herrian

PUNTUEUS FUNDAZIOA - Arriola pasealekua 2 - 20018 Donostia (Gipuzkoa)
(+34) 943 085 051- info@domeinuak.eus - www.domeinuak.eus

11

2.6. Domeinuaren kalitatea
Ez dago irizpide zehatzik TLD baten kalitatea neurtzeko garaian. PuntuEUS
Behatokiaren datuak oinarri hartuta, honako irizpideak hartu ditugu kontuan
TLDen kalitatea baloratzeko garaian:
•

Domeinuaren dentsitatea: domeinu bakoitzak Interneti egiten dion eduki
ekarpena. Hau neurtzeko, domeinu bakoitzaren webguneetan batez beste
dauden dokumentu kopuruak neurtu ditugu. Emaitzan garbi ikus daiteke
Euskal Herrian nagusi diren TLDen artean .EUS dela Interneti eduki ekarpen
handiena egiten dion domeinua. Esan daiteke beraz, .EUS diren webguneek
eduki asko argitaratzen dutela Interneti ekarpen handia eginez. Hau gure
kasuan garrantzitsua da eduki horren zati handia euskaraz argitaratzen
delako .EUS domeinuaren kasuan.

Grafika 6: Domeinuaren dentsitatea - Webguneen batez besteko
dokumentu kopurua TLD bakoitzeko
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•

Domeinu aktibo kopurua: erregistratutako domeinuetatik aktibo dauden
domeinuen kopurua. Domeinu asko modu defentsiboan erregistratzen
dira, hau da, beste inork izen hori erregistratzen duela ekiditeko, ondoren
aktibatu gabe. Garrantzitsua da TLD batek erregistratuta dituen
domeinuetatik ahalik eta gehien aktibo egotea. Irizpide hau neurgarria da
TLD guztien kasuan eta horregatik jarraian jasotzen dugu konparaketa. Ikus
daiteke Euskal Herrian dauden TLD nagusien kasuan .com erabiliena dela
bai erregistro kopuruari dagokionez, eta baita aktibo dituzten domeinuei
dagokionez.

Grafika 7: TLD bakoitzak dituen domeinu aktibo kopurua
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2.7. Emakumeen eta gizonen arteko banaketa
Emakumeek IKT alorrean duten presentzia txikia da Europako Batzordearen
arabera. Batzordeak argitaratutako ikerketaren arabera IKT alorrean lan egiten
duten 7 milioi pertsonen artean %30 baino ez dira emakumezkoak, eta ehuneko
hau are txikiagoa da ardura postuetan. %19ra mugatuaz.
Interneteko domeinuen alorrean, .EUS domeinu-izenen titularrak aztertu ditugu.
Erakunde baten izenean erregistratutakoak alde batera utzita, titularrak gizonezko
eta emakumezkoak diren kasuak aztertuz ondorioa da emakumezkoak (%25)
gutxiago direla gizonezkoak (%75) baino. Interneteko domeinu-izenen erregistro
eta erabileran, beraz, diferentziak ere nabarmenak direla esan daiteke.

Grafika 8: Emakumezkoen eta gizonezkoen erregistroak .EUS domeinuan
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3. INTERNET EUSKAL HERRIAN
3.1. TLD nagusien banaketa
Euskal Herriko Interneteko merkatu osoari begiratuta, .COM eta .ES dira TLD
nagusiak, merkatuaren %74 hartuz bien artean.
Gainerako TLDek merkatu kuota txikia hartzen dute. Euskal
erregistratutako domeinu-izenen artean .EUS %3 baino ez dira oraingoz.

Herrian

Grafika 9: TLD nagusien banaketa Euskal Herrian
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3.2. Webgune aktiboen kopurua
Domeinu-izenen erregistroaz gain kontuan izan beharreko datua da domeinu-izen
horien aktibazio maila. Hau da, erregistratutako domeinu-izen horrek edukirik
duen argitaratuta, edo webgune batera eramaten duen. Euskal Herrian guztira
236.000 domeinu-izen inguru zeuden erregistratuta 2017an, eta horietatik 161.837
ziren2 edukiren bat argitaratuta zutenak, %68a hain zuzen ere.

Grafika 10: Domeinu aktiboen kopurua
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Azterketa honetan .EU domeinuaren datuak falta dira.
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3.3. 2016-2017 eboluzioa
Domeinuaren hazkundea mantentzea lortu da, .EUSek 2017an %22ko hazkundetasa izan duelarik, grafikan ikusten den moduan. Baina hazkundeaz gain,
egonkortasuna bermatzea garrantzitsua da, eta 2017an .EUS domeinuen berritzetasa %95koa izan da, hau ere Interneteko domeinuek izan ohi duten tasa baino
askoz handiagoa.

Grafika 11: Domeinuen merkatuaren eboluzioa EHn 2016-2017
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3.4. Interneteko domeinuen dentsitatea Euskal Herrian
Hurrengo grafikan ikus daiteke Interneteko TLD nagusien 3 dentsitatearen
banaketa Euskal Herrian erregistroen kokapen geografikoaren arabera adierazita.
Borobilek herri bakoitzean erregistratutako domeinu-kopuruaren dentsitatearen
tamaina adierazten dute.

Grafika 12: Interneteko domeinuen dentsitatea Euskal Herrian
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4. EUSKARA EUSKAL HERRIKO INTERNETEN
4.1. TLD nagusietan euskararen presentzia
Interneteko TLD nagusietan4 euskarazko edukia duten domeinu-izenen ehunekoa
aztertzeko garaian, nabarmen gelditzen da .EUS domeinua dela euskara gehien
erabiltzen duen TLDa. Euskararen presentzia nabarmena da .EUS domeinuetan.
Kasu honetan euskararik ez duten domeinu-kopurua %10ean kokatzen da eta
euskarazko edukia duten webgune kopurua %90ekoa da. Esan daiteke beraz .EUS
domeinua dela euskararen arnasgune digitala.
Gainerako domeinuen kasuan, euskararen presentzia haien webguneetan
%20aren azpitik dago kasu gehienetan. .ORG domeinua da euskara gehien duena,
webguneen %31k euskarazko edukia duelarik, baina gainerako kasuetan
euskararen presentzia oso txikia da.

Grafika 13: TLD nagusietan euskararen presentzia
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4.2. Euskara duten webguneen dentsitatea Euskal Herrian
Hurrengo grafikan ikus daiteke euskarazko edukia duten webguneen 5
dentsitatearen banaketa Euskal Herrian erregistroen kokapen geografikoaren
arabera adierazita. Borobilek herri bakoitzean erregistratutako domeinu-izenen
artean euskara dutenen dentsitatearen tamaina adierazten dute.

Grafika 14: Euskara duten webguneen dentsitatea Euskal Herrian
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4.3. Twitter sarean euskararen presentzia
Erabiltzaileen eskariz, 2012an Twitterrek euskarazko bertsioa argitaratu zuen eta
harrez gero Twitterren interfazea euskaraz erabiltzeko aukera dago.
UMAP.eus txiolari euskaldunen jarduna jaso eta filtratzen duen webgunea da.
Honen arabera 2017an, orotara euskara erabiltzen duten 13.500 erabiltzaile aktibo
izan dira. Idatzitako txioei dagokionez, komunitateko erabiltzaile aktibo horiek
guztira 6.480.109 txio bidali dituzte (horietatik ia 2.400.000 euskaraz). Nagusiki
euskaraz aritu diren txiolariak (%75tik gora euskaraz eginez) 2.302 izan dira,
guztizkoaren %17.
Informazio gehiago: http://umap.eus/

Grafika 15: Hizkuntzen erabilera Twitterlari euskaldunen artean
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5. PUNTUEUS FUNDAZIOA
PuntuEUS Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakunde pribatua da, eta bere
helburua euskara eta euskal kultura sustatu eta euskara eta euskal kulturaren
Komunitatea kohesionatzea da.
PuntuEUS Fundazioak aurkeztu zuen, 2012ko maiatzean, .EUS domeinuaren
eskaria ICANN erakundearen aurrean eta bera izan zen, 2013ko abenduan, ICANN
erakundearekin kontratua sinatu duena. Hori horrela, PuntuEUS Fundazioa da
.EUS domeinua kudeatu, kontrolatu eta administratzeko ardura duen erakundea.
.EUS domeinua, Euskara eta Euskal Kulturaren Komunitatearen Interneteko goi
mailako domeinu orokorra da. Bere helburua euskara eta euskal kultura sustatu
eta Euskara eta Euskal Kulturaren Komunitatea kohesionatzea da. .EUS, hortaz,
tresna bat da, euskara beste hizkuntzen mailan kokatzen duena, euskararen
normalizazioan lagunduko duena eta euskararen herriari nazioarteko aitortza
eskaintzen diona.
5.1. PuntuEUS 2020
PuntuEUS Fundazioak 2016-2020 Plan Estrategikoa landu du komunitatearen
parte-hartzearekin. Plan Estrategiko honetan datozen urtetarako oinarri eta
helburu estrategikoak ezarri dira, .EUS domeinuaren eta Fundazioaren erronkak
finkatuz.
2020 Plan Estrategikoan honako xedea definitu du PuntuEUS Fundazioak:

.EUS domeinuaren bidez, euskara, ingurune digitalean, baliagarri,
erabilgarri eta ikusgarri egitea
Xede honen garapenaren bidez PuntuEUS Fundazioaren ikuspegia betetzea dugu
helburu, honakoa:

Ingurune digitalean euskara lehen mailako hizkuntza izatea
Hau errealitate bihurtzeko lau erronka estrategiko identifikatu ditugu:
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•

INGURUNE DIGITALA: Ingurune digitalean euskararen erabilera indartzea

•

DOMEINUA: .EUS izatea Euskal Herriko 3. domeinua

•

KOMUNITATEA: Komunitate zabalagoa, handiagoa eta biziagoa lortu

•

MARKA: .EUS izatea euskal Ingurune Digitaleko lehenengo erreferentzia
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Eta erronka horiek garatzeko, Fundazioaren balioak dira gure oinarria:
•

AUSARDIA: Erronken aurrean
emaitzetan berritzailea

ausarta

eta

egiteko

moduetan

•

KONPROMISOA: Euskara eta euskararen herriarekin konpromisoa

•

ELKARLANA: Egituratik hasi eta edozein ekimenetan
gardentasuna abiapuntu eta helburu

•

INKLUSIBITATEA: .EUS komunitatea askotarikoa da eta izaera hori
naturaltasunez onartu eta sustatzea

•

PRESTIGIOA: Egiten duguna ongi egin behar dugu

elkarlana

eta

eta

Ondoko grafikak laburbiltzen du modu bateratuan PuntuEUS Fundazioaren 2020
Plan Estrategikoa:
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