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1. Kaixo

4

Oscar Guadilla
Berrikuntza eta Behatoki Teknologikoaren Arduna

Xabier García de Kortazar
Teknologi Transferentzi Arduraduna



5

Zergatik adimen
artifiziala



2. Zergatik adimen artifiziala?

Produktibitatea, laguntza erremintak…. Berez, hobeto bizi.
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Gizartea Administrazioa
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Lagundu
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Argia



3. Argia

§Adimen artifizialaren lehenengo faseetan gaude (v1.0).
§Sare neuronalak bogan dabiltzaten “suitzar labanak” dira.
§ “Ikasi” baino gehiago, ikusitakoa “gogoratu” egiten dute.
§Esparruak: testuak, ahotsak eta irudiak.
§Eta nola da hori? Behin eta berriro erakutsita datuak:
• Testu hau gazteleraz dago eta hau bere itzulpena da euskaraz.
• Erresonantzi honetan, hemen, minbizia dago.
• Esaldi hau horrela irakurtzen da.
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3. Argia

§Nork erabiltzen adimen artifiziala asko?
• Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix..

§ Zertarako?
• Bezeroa ezagutzekoà marketing bideratua.
• Produktibitateaà zukua ateratzeko.

§ Zer behar dute?
• Erabiltzaileen datuak.
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Ibilitako bidea



4. Ibilitako bidea

§Ekoizpenean:
• Itzulpen automatikoaà itzuli.

§ Labean:
• Sintesia
• Transkripzioa
• Anonimizazioa
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Gogoetak



5. Gogoetak

Kalitatezko datu asko behar dira
(egunkariak, azpitituluak, itzulpen memoriak…)
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5. Gogoetak

Datu sintetikoak sortu behar dira
(antzeko esaldiak, ohiko ez diren adibideak)
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5. Gogoetak

Sare neuronalek ikusitakoa bakarrik ezagutu
(maskarak/Eroski)
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5. Gogoetak

“Akatserako” prest egon behar dugu.
(Maritxu, genero sesgoak)

16



5. Gogoetak

Anomaliak “intoxikazio” bitartez konpontzen dira
(errepikapen bidezko ikaskuntza)

17



5. Gogoetak

Gure artean bizi den zerbait da
(kotxe gida laguntzak)
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Etorkizun hurbila



6. Etorkizun hurbila

§ Ikuspegi profesionala publikoan (erkidegoan):
• Mugarik gabeko itzulpena, sintesia eta transkripzioa (interfasa
zein api).
• Itzulpengintza konektoreak: trados eta wordfast.
• Datu lantaldea (ekarpenak) eta tresna orokorrak.

§Eguneroko erabileran (gizartean):
• Tamaina/luzeran mugaturiko itzulpena, sintesia eta transkripzioa
• Itzuli+ (web, app, nabigatzaile extentsioak…)

§Adimen artifizialaren normalkuntza espero dugu:
• Datuaren inguruko araudi sorkuntza.
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