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IZEN-EMATEA:

DONOSTIAKO TEKNOLOGI
ELKARTEGIKO ERAIKIN NAGUSIA
Mikeletegi Pasealekua, 53 . 20009 Donostia

telefonoak eta
informatika

 Apirilaren 8tik maiatzaren 6ra.
 Web orriaren bidez:

IEB2013

www.ueu.org edo www.enpresadigitala.net
 Prezioa: doan.

INFORMATIKARI
EUSKALDUNEN IX.
BILKURA

BAZKARIA:
 Izen ematea: webgunetik, jardunaldirako izen

2013ko maiatzaren 8a
Donostiako Teknologi Elkartegia
Donostia

ematea egiterakoan (oharrak jarraitu).

 Plaza mugatuak daude eta bazkarirako tokia

ordainketaren egunaren arabera gordeko da.
 Bazkariaren prezioa 12€koa da.

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

www.ueu.org

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

egitaraua / TELEFONOAK ETA INFORMATIKA
08:45-09:15 Harrera eta izen ematea.
09:15-09:30 Jardunaldien aurkezpena
09:30-11:00 Lehenengo hitzaldi-saioa.
09:30-10:00

INFORMATIKARI
EUSKALDUNEN IX.
BILKURA

IEB2013

10:00-10:30
10:30-11:00

 Gailu mugikorretako aplikazioak: programazio aukerak eta esperientziak,
Edurne Martinez eta Itziar Cortes (Elhuyar Hizkuntza eta Teknologia).
 Firefox OS: weba da plataforma, Julen Ruiz Aizpuru (Informatikan ingeniaria).
 Ahots bidezko interfazeak telefono-sistemetan, Igor Odriozola eta Inma Hernaez (UPV/EHU).

11:00-11:30 Atsedenaldia / Hamaiketakoa
11:30-12:30 Bigarren hitzaldi-saioa.
11:30-12:00
12:00-12:30

 Teknologia mugikorrak turismoa eta bidaietarako, Carlos Lamsfus (CICtourGUNE).
 Telefono mugikorren bidez osasungintza eraginkorragoa lortuz, Miren Bagües (Saludnova S.Coop).

12:30-13:30 Lehen komunikazio saioa. Mugikorretako sistemak eta sarea.

Telefonoen teknologia eta hedapena
informatikarenarekin batera ziztu bizian barreiatu
da gure gizartean. Ondorioz, garai batean
konputagailuek soilik eskaintzen zituzten aukerak
eskaintzen dituzte telefonoek gaur egun.
Joera horiek aintzat hartuz Informatikari
Euskaldunen IX. Bilkuraren gai nagusitzat telefonia
hartu dugu. Telefonoek Internetekin eta informatikarekin hartu duten olatua, sakelako telefonoen
erabilera askotarikoa, smartphone-etarako aplikazioen programazioa, IP telefonia, mezularitza,
geolokalizazioa, eskura dauden tresnak eta
sistema eragileak, web-zerbitzuen erabilera,
euskaraz dauden aplikazioak eta abar landu nahi
ditugu aurtengo bilkura honetan.
Telefonoetako informatikan eta informatikaren telefonian euskarak duen erabilera alde
batera utzi gabe, honen guztiaren azpian dagoen
teknologia eta horri esker sor daitezkeen aukera
edo aplikazio berriak ere landuko dira.

 Diseinu arduratsua: web garapena gailu mugikorretarako (Codesyntax).
 Guifi.net: ahalduntze eta parte hartze kolektiborako teknologiak (Gaueko Koop. Elk.).
 Android Euskaraz (Akting Ingeniaritza).
13:30-15:30 Bazkaltzeko tartea
15:30-17:30 Komunikazio-saio paraleloak:
KP1: Mugikorretarako aplikazioak.






Euskal Herria patrikan (iAmetza Interaktiboa eta Argia).
Ikasplay: euskal jokoak mugikorretan (Ikasplay, SL).
Kulturmapp, kultura-ondarearen ezagutzarako aplikazioa (Euskomedia Fundazioa).
Bertsoapp aplikazioaren sorrera (abarkatxo.com).
Dendatan, erabiltzailea eta moda-dendak harremanetan jartzen dituen aplikazioa (La bici roja DD).

KP2: Hezkuntzara bideratutako baliabideak.
 Zenbait aplikazio berrien aurkezpena: euskaraz sortuak eta adin tarte guztietarako! (Azkue Fundazioa eta
Irontec).
 Testu liburuen erradiografiak egiten hizkuntza teknologia erabiliz (UPV/EHU).
 Elhuyarren web-corpusen ataria (Elhuyar Fundazioa).
 Automatikoki sortutako hiztegi elebidunen ataria (Elhuyar Fundazioa).
 “OpenMT2 eta Euskal Wikipedia” wikiproiektuaren emaitzak (UPV/EHU).

