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Bulego Teknologikoak argitaratua
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zuzendaritza

G

aur egun, adimen artifiziala funtsezko elementu bihurtzen ari da
erakunde askorentzat (administrazio publikoak barne), datuak aztertzeko
eta erabakiak hartzeko momentuan laguntzen baitie. Lehenengo
artikuluan, teknologia horren alderdirik esanguratsuenak eta adibide
batzuk errepasatuko ditugu.

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Plan Estrategikoa (PETIC) aurrera
doa, eta dagoeneko badugu dokumentu berri bat: «Euskal Sektore Publikoaren IKTen
arloko egungo egoeraren diagnostikoa». Txostenak, izenak berak dioen bezala, Euskal
Sektore Publikoa osatzen duten erakundeek zenbait gairi (dimentsioei) dagokienez
duten egoeraren argazkia jasotzen du. Artikuluan aurkeztuko dizkizuegu
dokumentuaren ondorio nagusiak.

«Alboan» atalean, Eustatek abian jarri duen «Hontza» proiektua azalduko dizuegu.


proiektua
10. or.

Proiektu horren helburua da Euskadiko hotel-establezimenduen datu-bilketa hobetzea,
denboran zehar zer bilakaera izan duten jakiteko. Gaur egun erabilitako «web
scraping» teknologiari esker datu horiek modu masiboan eta on-line biltzea lortu da.
Artikuluan «web scraping» teknika zertan datzan azalduko dugu.

«Ixteko» atalean, jakinarazten dizuegu Eusko Jaurlaritzak egindako «Administrazio
elektronikoari buruzko terminoen glosarioa»-ren bertsio berria argitaratu berri dela,
Administrazio
elektronikoari
buruzko
terminoen
glosarioa

eta 50 termino berri sartu direla. Gainera, HTML formatuan ere eskuragarri dago
kontsulta errazteko.
Azkenik, «Protagonistak» atalean, ordenagailuen programazioaren oinarriak garatu
zituzten eta historiara «ENIACeko neskak» gisa pasa diren 6 emakume aurkeztuko
dizkizuegu.

ENIACeko
neskak
12. or.

Ale guztiak eskuragarri dituzue ondorengo webgunean: www.euskadi.eus/informatika

Bidali zuen iradokizunak: aurrera@euskadi.eus
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Adimen artifiziala
Adimen Artifiziala (AA) oso urruneko teknologia edo zuzenean zientzia-fikzioa dela pentsa
dezakegu. Hala ere, litekeena da gure egunerokoan sistema hori erabiltzen duten sistema
batzuekin elkarreraginean aritzea, eta horretaz ez jabetzea.

Adimen Artifiziala
(AA): («Artificial
Intelligence», AI,
ingelesez).

1

Andreas Kaplanek eta
Michael Haenleinek
honela definitu zuten
AA: «Sistema batek

duen gaitasuna da,
kanpoko datuak behar
bezala interpretatzeko,
datuetatik ikasteko eta
ezagutza horiek zeregin
eta helburu zehatzak
lortzeko, beti ere
egokitzapen malguaren
bidez».
1956an, John
McCarthyk lehen aldiz
erabili zuen «adimen
artifiziala» terminoa
Dartmoutheko (AEB)
hitzaldi batean, eta
honela definitu zuen:

«Makina adimendunak
egiteko zientzia eta
asmamena da, bereziki
kalkulu programa
adimendunak».
[Iturria: Wikipedia]
Big data: datumultzoak dira, eta haien
tamaina (bolumena),
konplexutasuna eta
hazkunde-abiadura
direla-eta, teknologien
eta ohiko tresnen bidez
(datu-base erlazionalak,
adibidez) lortzea,
kudeatzea edo aztertzea
zaila den.
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AI Basque
2020an, GAIA
Klusterraren eta
EHUko HiTZ
Taldearen eskutik, «AI
BASQUE» sortu zen
Euskadin adimen
artifiziala bultzatzeko.

«Adimen Ar ﬁzialean oinarritutako
sistemek giza pentsamendua
imitatzen dute»

MAKINEK IKASTEN DUTE

Helburua da AAren
aplikazioa sustatzea
industria, zerbitzuen
sektorea eta
administrazio
publikoan; eta eragile
guztiak eta herritarrak
AAren abantailez
kontzientziatzea eta
Euskadi nazioarteko
erreferente bihurtzea
adimen artifizialean.
Ekimen hau ICTA
(Ezagutzaren eta
Teknologia Aplikatuen
Industria) sektoreko 21
enpresak, 3 zentro
teknologikok, Gaia
Klusterrak eta EHUko
HiTZ ikerketa-taldeak
osatzen dute.
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Itzuli: euskara eta
gaztelaniaren arteko
itzulpenak egiten dituen
Eusko Jaurlaritzako
itzultzaile automatiko
berria da. Itzultzaile
honek adimen artifiziala
erabiltzen du eta
testuingurua kontuan
hartzeko gai da, aurreko
itzulpen dispositibo
gehienekiko jauzi
kualitatibo bat
suposatzen duena.
Itzuli Eusko
Jaurlaritzak erabilera
publikora bideratutako
lehen proiektu
praktikoa da, eta AAtik
abiatuta sortu da.
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Informazio gehiago
nahi izanez gero,
honako dokumentu
hauek kontsulta
ditzakezue: «Eusko

Jaurlaritzaren itzultzaile
automatiko neuronal
berria» artikulua,
Aurrera aldizkariaren
70. zenbakian
argitaratua (2019ko
abendua), eta

«Itzultzaile neuronal
juridiko administratiboa» artikulua, 73.
zenbakian argitaratua
(2020ko iraila).
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EUROPAR BATASUNA

OpenAI
Adimen Artifizialeko
(AA) ikerketakonpainia bat da,
irabazi asmorik
gabekoa, adimen
artifizial lagunkoia
sustatu eta garatzea
helburu duena, beti ere
gizateriari laguntzeko
asmoz.
Erakundearen helburua
da beste erakunde eta
ikertzaileekin
«askatasunez
elkarlanean aritzea»,
horretarako ikerketak
publikoki zabaltzen
dira.
www.openai.com

Diru-laguntzak eta ideia-lehiaketa

2020an, OpenAIk bere
azken hizkuntzaereduaren API
argitaratu zuen, GPT-3,
eta haren helburua da
«iragartzea» zer
datorren aurretik idatzi
ditugun datuen arabera.
Adibidez, guk
bizpahiru esaldi idatzi
ahal ditugu gai bati
buruz, eta ondoren
GPT-3-k (esaldi horiek
oinarri hartuta) gai
izango da artikulu oso
bat idazteko.
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PETIC: Euskal Sektore Publikoaren IKTen arloko egungo
egoeraren diagnostikoa
2021-2024 aldirako Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Plan Estrategiko
berria egiteko, aldez aurretik Euskal Sektore Publikoa nola dagoen aztertu behar izan da.

publikoak, fundazioak eta partzuergoak:

DIAGNOSTIKOA
DTIC/IKTZ:
Informazioaren eta
Komunikazioaren
Teknologien
Zuzendaritzaren siglak
dira (lehen, DIT/ITZ).

4

Bere jarduera arautzen
duen araudia honako
hau da:

«36/2020 Dekretua,
martxoaren 10ekoa,
Euskal Autonomia
Erkidegoko Sektore
Publikoko
Informazioaren eta
Komunikazioaren
Teknologiak
Kudeatzeko Eredua
arautzen duen».
Dekretu horrek Euskal
Autonomia Erkidegoko
sektore publikoa
osatzen duten erakunde
guztiak hartzen dituen
IKT kudeaketa-eredua
ezartzen du.
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Jarraian, aztertutako 12 dimentsioak eta horien
ondorio nagusiak laburbiltzen dira:
Diagnostiko hori egiteko, 12 dimentsio aztertu
dira (arloak), eta ondorengo agente hauei
buruzko informazioa bildu da:
DTIC/IKTZ4

(kudeaketa-organo
administratibo gisa) eta EJIE (kudeaketaorgano teknologiko gisa)

Egungo

IKT ereduan eragin handiena duten
eragileak: Eusko Jaurlaritzaren Administrazio
Sare Korporatiboa, Justizia Sarea, Segurtasun
Sarea, Hezkuntza Sarea, Osakidetza, SPRI,
HAZI, Eustat, EiTB, ETS, Itelazpi, IVAP eta
Lanbide.

Egungo

IKT ereduan eragin txikiena duten
eragileak: Eusko Jaurlaritzako gainerako
sailak, erakunde autonomoak, zuzenbide
pribatuko erakunde publikoak, sozietate

1. IKT Gobernantza Eredua
Kasu honetan, alde batetik, Konbergentzia Plan
Orokorra egitean definitu ziren IKTen
gobernantza-funtzioak aztertu dira, eta, bestetik,
gobernantza-eredu hori ahalbidetzen duten
IKTen gobernantza-organoak.
Egindako lanaren ondorioetako batek adierazten
du komenigarria ote den IKTen gobernantzaorgano berriak eratzea, konbergentzia eta Euskal
Sektore Publikoaren funtsezko beste IKT gai
batzuk bultzatzeko interes bereziko gaietan.
2. IKT estrategia
IKT estrategia espezifikorik badagoen ala ez
identifikatzen saiatu da, horietatik eratorritako
ildo estrategiko eta ekimen teknologiko nagusiak
identifikatuz.

AURRERA!

Ondorio gisa, adierazten da Euskal Sektore
Publikoko eragileen artean heterogeneotasuna
dagoela IKTen heldutasun estrategikoari
dagokionez. Era berean, IKT ereduan
inplikatutako eragileei dagokienez, PETICarekin lerrokatutako Plan Teknologiko
espezializatuak prestatzeak eta plan horien
amankomuneko plangintza definitzeak aukera
emango luke erakundeek egin beharreko
ahaleginen ikuspegi orokorra lortzeko, bai eta
horien hedapenaren eraginkortasuna areagotuko
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rolak, erantzukizunak, funtzioak eta egungo
dimentsionamendua aztertu dira, IKTZn,
EJIEren eta inplikatutako gainerako eragileen
ikuspuntutik.
Atal honetan adierazten da Euskal Sektore
Publikoaren eraldaketa digitalak eskatzen duela
administrazioan dauden rolek testuinguru
berriari lotutako gaitasun berriak eskuratzea, eta
berau osatzen duten profesionalen gaitasun
digitala indartu beharko dela.
5. Teknologiak, IKT soluzioak, sistemak eta
aplikazioak

«Diagnos ko hori egiteko, 12
dimentsio aztertu dira»

duten sinergiak edo amankomuneko lan-puntuak
identifikatzeko ere.
3. IKT zerbitzuen katalogoa
IKT zerbitzuen (bateratuak eta ez bateratuak)
harrera- eta ezarpen-maila aztertu da, eta baita
Euskal Sektore Publikoak jasotzen dituen IKT
zerbitzuak eta zerbitzu horien kudeaketa-ereduak
ere.
Atal honetan berrikusi dira «EJIEko Zerbitzuen
Katalogoa» (EJIEk emandako zerbitzuak
deskribatzen dituena), «AKLZ Zerbitzuen
Katalogoa»5 (bere garaian Konbergentzia
Planaren esparruan definitutako katalogoa, eta,
beraz, bateratu beharreko zerbitzuen lehen
bertsioa jasotzen duena) eta «BATERA
Zerbitzuen Katalogoa» (EJIEk konbergentzia
aukeratzen duten Euskal Sektore Publikoko
Erakundeei eskainiko dizkien zerbitzuen
zerrenda).
Ildo horretan, adierazten da «BATERA
Zerbitzuen Katalogoa»-ren definizioa PETICen
funtsezko jarduera izan beharko dela.
4. IKTen antolamendu-egitura
Kasu honetan, IKTen antolamendu-egitura,

Teknologia berritzaileetan oinarritutako
irtenbideak ezartzeak gero eta leku handiagoa du
Eusko Jaurlaritzaren lehentasun estrategikoetan.
Horregatik, dimentsio honetan, inplikatutako
eragileen teknologiak, IKT soluzio berritzaileak,
sistemak eta aplikazioak aztertu dira, Euskal
Sektore Publikoaren heldutasun teknologiko
globala identifikatzeko.
Hona hemen identifikatutako teknologia batzuk:
Blockchain6, Kubernetes7, robotizazioa,
Zibersegurtasuna, Internet of Things (IoT),
AA...
Puntu honetan adierazten da Euskal Sektore
Publikoak jarraipen zabala duten estandar
teknologikoak dituela, eta eremu guztiak lantzen
dituztela eta heldutasun-maila handia daukatela.
Horregatik, beharrezkotzat jotzen da Euskal
Sektore Publikoaren erakundeek Eusko
Jaurlaritzak definitutako estandar teknologikoen
erabilpena sustatzea beren aplikazioetan.

AKLZ: ondorengo
zerbituekin bat dator:

5

Azpiegiturak (honen
barruan gela teknikoak
eta DPZkoak daude)
Komunikazioak
(operadore-zerbitzuak,
kudeaketa eta
kontratazio
zentralizatua)
Lanpostua (PCa
maketatua eta kudeatua,
inprimaketa, ofimatika,
azken
erabiltzailearentzako
euskarria)
Zerbitzu korporatiboak
(posta, lankidetza eta
komunikazio
bateratuak, identitateen
kudeaketa, nabigazio
segurua, IP telefonia,
bideokonferentzia eta
bideo-kudeaketa...)
Blockchain: teknologia
multzo bat da,
ordenagailuek eta beste
gailu batzuek kudeatzen
duten informazioaren
erregistro banatua,
deszentralizatua,
sinkronizatua eta oso
segurua izatea
ahalbidetzen duena.
6

Era berean, ezinbestekoa da zaharkitutako
aplikazio eta sistemak identifikatzea eta
aplikazio horiek berritzeko plan bat egitea.
6. IKT prozesuak
Gaur egun, prozesuak kudeatzeko laguntzatresnak daude: arazoak aztertzeko, ideiak
sortzeko eta antolatzeko, edo prozesuak edo lanfluxuak irudikatzeko. Erakundeentzat
funtsezkoa da prozesu korporatiboen eredu bat
izatea. Horregatik, kasu honetan, erakundeetan
dauden IKT prozesuak aztertu dira, eta arreta
berezia jarri da horien kudeaketan eta
exekuzioan, hobetu beharreko arloak

Kubernetes: kode
libreko sistema bat da,
«edukiontzien»
hedapena automatizatzeko, eskala doitzeko
eta aplikazioak
maneiatzeko.
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identifikatzeko (bereziki kritikotzat jotzen diren
prozesuetan).
Kasu honetan, EJIEk bere IKT prozesuak ITIL
estandarrak erabiliz definitzen duen esperientzia
baliagarria izan daiteke IKT prozesuak
definitzeko interesa duten beste eragile
batzuentzat.
7. Azpiegiturak eta komunikazioak

GureSeK: Eusko
Jaurlaritzak herritarrei
ematen dizkien zerbitzu
elektronikoen
segurtasuna kudeatzeaz
arduratzen den
prozesua da. Zerbitzu
elektroniko horien
inguruan aplikatutako
segurtasun-neurriek
indarrean dauden
legezko baldintzak
betetzen dituztela
bermatzen du, eta baita
zerbitzuen sarbidea,
osotasuna,
eskuragarritasuna,
benetakotasuna,
konfidentzialtasuna,
trazabilitatea eta
lotutako
informazioaren
kontserbazioa
bermatzen dela ere.
8

36/2020 Dekretua onartzeak IKTen arloko
politika komun eta bateratzailea bultzatzen du,
Eusko Jaurlaritzaren estrategia eta helburu
globalekin koherentea eta lerrokatua.
Horregatik, dekretu hori oso garrantzitsua da
IKT ondasun eta zerbitzuen eta azpiegitura
teknologikoen kudeaketa arautzeko Euskal
Sektore Publikoko erakunde guztientzat.
EJIEk, Eusko Jaurlaritzaren IKT zerbitzuen
hornitzaile gisa eta zerbitzuen konbergentziari
dagokionez Konbergentzia Planean ezarritakoari
jarraituz, bere DPZ (Datuak Prozesatzeko
Zentroa) instalazioak eta zerbitzarien
azpiegiturak (backup biltegiratzea, sistemen
ingeniaritza eta eragiketa- eta ustiapenzerbitzuen kudeaketa) erabiltzeko aukera
eskaintzen du, erakundeek beren sistemak ostatu
har ditzaten, komunikazio-zerbitzuak eskaintzen
diren bezala (konektibitate-zerbitzuen eta
telekomunikazio-zerbitzuen kudeaketa
espezializatuaren kontratazio zentralizatua).
Hala ere, Konbergentzia Planaren azterketan
ikusi da erakundeek, beren negozio-jardueren
arabera, premia eta eskakizun desberdinak
dituztela. Horregatik, azpiegituren eta
komunikazioen egoera oso desberdina da
erakundeen artean.
Eta ondorioztatu da EJIEren helburua Datuak
Prozesatzeko Zentroak handitzea dela, bai eta
hodeiarekin lotutako zerbitzuak edo erakunde
guztientzako «Hosting komuna» eskaintzea ere.
Era berean, aplikazio nagusien «edukiontziak»
ezartzeko lan egin beharko du.
8. Segurtasuna eta arriskuak
Iraultza digitalak onura handiak ekarri ditu
berrikuntzari dagokionez, nahiz eta negozioeredu askok Internetekiko duten
mendekotasunak mehatxu berrien aurrean
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jartzen dituen. Orain arte fisikoki babestuta
zeuden aktiboak, orain sarean daude eskuragarri;
bezeroen kanalak ahulak dira, eta gaizkileek
aukera berriak dituzte datuak lapurtzeko eta
iruzurra egiteko. Eusko Jaurlaritzak GureSeK8
ekimena abian jarri badu ere, informazioaren
segurtasuna kudeatzeko prozesu gisa, egungo
segurtasun-planak eta horien ezarpen-maila
berrikusi dira, bai eta IKTen arriskuak
kudeatzeko prozedurak eta neurriak ere.
Puntu honetan adierazten da garrantzitsua
litzatekeela aztertzea zibersegurtasuna
konbergentziaren eremu berri gisa txertatzea.

9. Proiektuak kudeatzeko eta garatzeko
metodologiak
Proiektuak kudeatzeko eta garatzeko erabilitako
metodologiek definitzen dute taldeek proiektuak
nola garatzen dituzten eta baita erakusten digute
erabiltzen diren tresnak ere. Arlo horretan,
helburu nagusia izan da IKT proiektuen
kudeaketa, jarraipena eta txostena egiteko lanesparrua ebaluatzea.
Puntu honetan, proiektuak garatzeko ARINbide
metodologiaren hedapena sustatzea gomendatzen
da, arrakasta-faktore nagusiak Euskal Sektore
Publikoko gainerako erakundeetara helarazteko.
Era berean, gomendagarria litzateke Agile
garapenak sustatzea.
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10. IKT aurrekontua
Azken urteotan, administrazio publikoak
izugarri ari dira eboluzionatzen digitalizazioan.
Hori dela eta, nabarmen handitu dira
administrazio publikoen IKT aurrekontuak.
Aurrekontuaren gehikuntza hori informazioaren
eta komunikazioen teknologien etengabeko
hazkundean eta bilakaeran oinarritzen da,
egungo iraultza digitalera egokitzeko, beraz
aldaketa eta bilakaera etengabea da.
Puntu honetan adierazten da erabaki estrategiko
bat hartu behar dela IKT zerbitzu errepikariekin
lotutako IKT partiden urte anitzeko kudeaketa
errazteko.

Berrikuntza Publikoko Plan Estrategikoen bidez
garatu dena (BPP, GBPPE, etab.).
Alde horretatik, aldaketa kudeatzeko
metodologia IKT eremura espezifikoki
bideratuta egon ez arren, interesgarria da. Beraz,
beharrezkotzat jotzen da aldaketa kudeatzeko
prozesuak sustatzea, ikuspegi hirukoitz batean
oinarrituta: antolakuntza eta pertsonak;
prozesuak eta teknologia.
12. Arau-esparrua

Aldaketaren
kudeaketa:
«Aldaketaren
Kudeaketa»
kontzeptuak dakarren
guztia ezagutzeko,
Aurrera aldizkariaren
30. zenbakian (2008ko
ekaina) argitaratutako

9

11. Aldaketaren kudeaketa
Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzak aldaketaren
kudeaketarekin9 lotutako plan edo metodologia
espezifikorik baduen aztertu da, bai eta haren
jarduera-ildo nagusiak ere. Eta azterlanaren
ondorioetako bat da Eusko Jaurlaritzak esparru
definitu bat duela, Euskal Sektore Publikoko
Erakundeek beren arloan aplika ditzaketen

Arauen kronologia

«Aldaketa (ongi)
kudeatzen jakitea»
izeneko artikulua
kontsulta dezakezue.

Arauen kronologia (jarraipena)
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ALBOAN
Eustat: «Hontza» proiektua
(Euskadiko hotel-prezioei buruzko «web scraping»)

1

«Web scraping»

edo

ALBOAN

«Webharvesting»:
(ingelesez, urratu
edo karrakatu).
Software bati
(algoritmoa)
informazioa
arakatu eta hainbat
webgunetatik
ateratzeko aukera
ematen dion
teknika informatiko
bat da. Kasu
honetan, softwarea
Interneten
nabigatzen duen
pertsona baten
papera egiten du,
eta gai da datu
horiek atera eta
gordetzeko, gero
aztertu edo beste
nonbait erabiltzeko.
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GAINDITUTAKO ERRONKAK
INGURUNE TEKNOLOGIKOA

Selenium: webaplikazio automatizatuak baliozkotzeko probetarako
erabiltzen den
tresna da, eta asko
erabiltzen da «web
2

scraping»
soluzioetan.
Web batean nabigazioa programatzeko aukera
ematen du, eta
hainbat arazo
saihesten ditu:
AJAX eskaerak
(asinkronoak),
autentifikazioa,
etab.

ALBOAN

Javan inplementatuta dago eta Java,
Ruby, Python edo
C# bezalako
lengoaia programek
kontsumi dezaketen
API bat erakusten
du.
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KONTRAZALA
IXTEKO
Administrazio elektronikoari
buruzko terminoen glosarioa

https://www.euskadi.eus/administrazio-elektronikoariburuzko-terminoen-glosarioa-2021/web01-s2jusap/eu/
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PROTAGONISTAK
ENIACeko neskak

https://mujeresconciencia.com/2017/09/29/las-chicasdel-eniac-1946-1955/

