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 E K I N E A N

Olatz Perez de Viñaspre Garraldak gaztetatik nahi zuen in-
formatikaria izan. Ordenagailuak asko gustatzen zitzaiz-

kion, eta DBHtik zuen Informatika ikasteko asmoa. Batxilergoko 
azken urtean, ordea, zalantza sortu zitzaion, Euskal Filologiak 
ere erakartzen baitzuen. “Filologia gero ere ikas nezakeela pen-
tsatu nuen, eta horrela erabaki nuen Donostiako Informatika Fa-
kultatean hastea. Eta, azkenean, bi arloak uztartu ditut, IXA tal-
deari esker”, dio Perez de Viñasprek.

Hain zuzen ere, IXA taldean tesia egiten ari da, medikuntzako 
terminologia ingelesetik euskarara automatikoki itzultzeko 
proiektu baten barruko ikerketa batekin. Horra iristeko bidea “oso 
naturala” izan dela onartu du: “Informatika ikasten ari nintzela, 
IXA taldeko irakasle batzuk ezagutu nituen, eta karrera amaiera-
ko proiektua Maite Oronozekin egin nuen. Gero beste proiektu ba-
tekin lotu nuen, eta jarraian Hizkuntzaren Azterketa eta Prozesa-
mendua Masterra egin nuen. Hori eta gero, tesia egiteko aukera 
sortu zitzaidan; beraz, dena etorri da bata bestearen atzetik”.

Perez de Viñaspreren esanean, IXA taldeak laguntza handia 
eman dio ibilbide horretan, eta tesia egiteko ere Maite Oronozen 
zuzendaritzapean jarri da. Horrek ikerketa-gaia aldatzea ekarri 
dio: “Bi proiektuak galdera-erantzun sistemen inguruan egin ni-
tuen, eta orain tesia medikuntzaren arloan egiten ari naiz.  Argi 
nuen euskararekin egin nahi nuela tesia, baita nor nahi nuen zu-

zendari izatea ere, eta bera osasun arloan ari zenez, ni ere horre-
tan hasi nintzen”.

Hala, SNOMED CT sare semantikoa euskaratzeko lanetan da-
bil orain. “Sare semantiko hori mundu osoan erabiltzen da osa-
sun-txostenak prozesatzeko eta abar, eta eleaniztuna da. Hortaz, 
arlo horretan zerbait egin nahi bagenuen, lehenengo gauza 
SNOMED CT euskaratzea izan behar zuela ikusi genuen, eta ho-
rretan ari gara”.

AURRERA EGITEKO BULTZADA
Benetan gustura ari dela aitortu du: “Egiten ari naizenak gizar-
teari onura ekarriko diola pentsatzeak asko asetzen nau”. Ho-
rrez gain, gustuko du bere lanak aplikazio zuzena izateak, “era-
bilgarria izango dela, ez dela paperean geratuko”. Horrek guztiak 
aurrera egitera bultzatzen du.

Horrekin batera, oso garrantzitsutzat jotzen du taldearen ba-
besa: “Azken � nean, ordu asko ematen ditugu lanean, eta ba-
tzuetan gogorra da. Etsipen-uneak ere izaten ditugu tarteka, eta, 
horiek gainditzeko, niri ezinbestekoa zait taldearen laguntza”.

Tesiaren azken txanpan dago orain. Egin duen lana proiektu 
osoaren lehen pausoa da, eta azken helburua da medikuei osa-
sun-txostenak euskaraz idazteko aukera ematea. Izan ere, Perez 
de Viñasprek azaldu duenez, “orain, ezin dira euskaraz bakarrik 

idatzi, mediku erdal elebakarrak 
izanik, pazientearen segurtasuna 
arriskuan jarri gabe. Gazteleraz 
ere egon behar dute. Beraz, gure 
helburua, da programa bat sortzea 
euskaraz txostenak idazten la-
guntzeko eta, gainera, gaztelania-
ra edo beste hizkuntzetara modu 
automatikoan itzultzeko”. 

Tesiaren ondoren, IXA taldean 
lanean jarraitzea nahiko luke, 
baina irakasle-lanarekin uztartu-
ta, egonkortasun handiagoa iza-
teko. Atzerrira joatea ere ez du 
baztertzen, pare bat urtez dokto-
retza-ondorengoa egitera, beste 
hizkuntza gutxitu batzuetakoek 
interesa baitute beren lanean, 

“baina nahiagoko nuke geratu”.•

“Gizarteari onura ekarriko diola 
pentsatzeak asko asetzen nau”
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