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Η χρήση της ισπανικής γλώσσας στην τεχνητή νοημοσύνη 

 

Ο ισπανόφωνος πληθυσμός καταλαμβάνει το 7,6% του παγκοσμίου, που αντανακλάται σε 580 

εκατομμύρια ανθρώπους. Περί τα 483 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν την ισπανική ως μητρική 

τους γλώσσα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά τα κινέζικα, ενώ είναι η επίσημη γλώσσα 

21 χωρών. Ως εκ τούτου, έχει αναπτυχθεί μία ευρεία συζήτηση γύρω από την εισαγωγή των 

ισπανικών στην τεχνητή νοημοσύνη, κυρίαρχη γλώσσα της οποίας είναι η αγγλική. 

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, αποτελεί δυσκολία για τα μηχανήματα να κατανοήσουν τις 

διαφορετικές διαλέκτους και προφορές των ισπανικών, ενώ τα αγγλικά καθίστανται 

λειτουργικότερα, καθώς αυτή είναι η γλώσσα της πλειοψηφίας των ερευνητικών και 

επιστημονικών δημοσιεύσεων. Τα ρομπότ μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να επιτελούν 

συγκεκριμένα καθήκοντα με επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων και να μιμούνται την 

ανθρώπινη φωνή εκτός του συναισθηματικού πλαισίου. Ωστόσο, αυτό είναι δυσκολότερο όταν 

υφίσταται, ως επί το πλείστων, μεγάλος αριθμός αρχείων και γλωσσική ποικιλομορφία.   

Ταυτόχρονα, μία από τις κύριες γλώσσες της τεχνητής νοημοσύνης συνιστά η κινεζική, λόγω της 

πρωταρχικής σημασίας που έχει για την κυβέρνηση της χώρας η ανάπτυξη της εν λόγω 

τεχνολογίας και του γεγονότος ότι απευθύνεται σε εκατομμύρια άτομα, καθώς είναι η περισσότερο 

ομιλούμενη γλώσσα του πλανήτη. Αντίθετα, παρόλο που η ισπανική, όπως προαναφέρθηκε, 

αποτελεί τη δεύτερη σε θέση μητρική γλώσσα παγκοσμίως, τα σύνολα δεδομένων στα ισπανικά 

για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πολλά για την κάλυψη του τεράστιου όγκου 

πληροφοριών που απαιτείται. 

Η πρόκληση, επομένως, είναι η χρήση των δεδομένων για τη δημιουργία αλγορίθμων στα 

ισπανικά και η εκπαίδευση των μηχανημάτων. Η πραγματοποίηση ενός παρόμοιου έργου 

συνιστά ένα άλμα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ισπανίας σε αυτόν τον τομέα, με 

μία δυνητική αγορά 580 εκατομμυρίων ισπανόφωνων, γι’ αυτό και οι προσπάθειες σε αυτήν την 

κατεύθυνση εντείνονται όλο και περισσότερο. Παράδειγμα αποτελεί το Σχέδιο για την προώθηση 

των Γλωσσικών Τεχνολογιών, πρωτοβουλία του Τμήματος για την Ψηφιακή Προώθηση του 

ισπανικού Υπουργείου Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. 

Τέλος, η εφαρμογή των φωνητικών τεχνολογιών στην ισπανική γλώσσα μπορεί να επιδράσει σε 

αξιόλογο βαθμό σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, διαμορφώνοντας μία εξέλιξη στη σχέση 

μεταξύ θεσμών και κοινοτήτων, εταιριών και πελατών και επιχειρήσεων και ομάδων 

ενδιαφέροντος. 
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