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 Common Voice 



  

 Helburua 

Mozilla fundazioa

“Internet guztiontzako baliabide

publikoa, irekia eta irisgarria izaten

jarraitzea ziurtatu”

Common Voice proiektua

“Hizketaren ezagutza guztiontzat

irekia eta irisgarria lortzen lagundu”



  

Etorkizunean ez dugu 

teklaturik erabiliko



  

 Ahots laguntzaile komertzialak 

Google Assistant

Apple Siri   

Microsoft Cortana      

Amazon Alexa        
 

Samsung Bixby        
    

Arazoak:

● Hizkuntza handienetan bakarrik

● Euskaraz ez

● Ahots aniztasuna ez dute kontuan

● Ez dira libreak

● Hainbat pribatutasun arazo dituzte

● Enpresa gutxi batzuen kontrolpean



  

 Common Voicen abantailak 

Abantailak:

● Ahalik hizkuntza gehienetan

● Euskaraz bai

● Ahots aniztasuna kontuan du

● Datu eta software libreak

● Pribatutasuna lehentasuna da

● Sektorea demokratizatu



  

hizkuntza martxan (euskara barne)

hizkuntza prestatzen

garatzaile

 100 

 75 

 200 



  

Grabazioak

100≈
ordu balioztatuta
(CC0 lizentziapean)

Esaldiak

61.000≈
esaldi desberdin 
(CC0 lizentziapean)

Hizlariak

1.200≈
pertsona desberdinek 
egindako grabazioak

 Euskarazko datu-sorta 



  

Grabazioak

99
ordu balioztatuta
(CC0 lizentziapean)

Zain daudenak balioztatzean, ordu kopurua % 40-45 igoko da.



  

Esaldiak

61.293
esaldi desberdin 
(CC0 lizentziapean)

Grabazioekin jarraitzeko esaldi gehiago komeni da.



  

Hizlariak

1.201
pertsona desberdinek 
egindako grabazioak



  

● Parte-hartzaileak: 34 hizkuntza (euskara barne)
● Azpidomeinua: “bai”, “ez”, “zero”, “bat” ... ”bederatzi”.
● Probako Firefox hedapenak:

– Voice Fill, euskararen ezagutza web-orrialdeetan.
– Firefox Voice, nabigatzailea euskaraz kontrolatu.

 Probak esparru zehatz batean (2020) 

https://github.com/mozilla/voicefill
https://github.com/mozilla-extensions/firefox-voice


  

● Euskarazko lehen STT eredu librea:
https://coqui.ai/basque/itml/v0.1.0

● TTS eredu libreak ere bidean...

 Coqui (2021) 

https://coqui.ai/basque/itml/v0.1.0


  

● Euskararen Aholku Batzordea eta Eusko Jaurlaritza proiektua laguntzen ari dira:
– Laster esaldi gehiago gehituko dira (CC0 lizentziapean).
– Komunikazio kanpaina bat ere egingo da herritarrak auzolanean parte 

hartzera animatuz.
● Falta diren audioak balioztatzeko deialdia egitea komeniko litzateke.
● Datuen oreka zaindu behar dugu: emakume gehiago...
● Mozillak aldaerak/euskalkiak gehitzeko aukera ematen du.
● Mozilla DeepSpeech STT motor librea garatzen ari da, aukerak biderkatzeko.

 Aurrerantzean zer? 



  

Imajinatu hizketaren ezagutzak
hizkuntza oro onartzen duen mundu bat

Bisitatu commonvoice.mozilla.org

https://commonvoice.mozilla.org/
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