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Hitzaldiaren gidoia

1. Testuingurua

2. Hizkuntza-teknologiak eta gramatika

3. Gramatika-erregelak lantzeko teknologia

4. Egun IXA-CLARINen zertan ari garen



Testuingurua

a) Ingurune digitala
b) IKTak edo teknologia
c) Zertarako?



Testuingurua: hizkuntzen i(ra)kaskuntza

● Arbela

● Liburuak

● Ahozko testu grabazioak (kaseteak eta CD-ROMak) 

● Ordenagailuak Lagunduriko Hizkuntza Ikaskuntza (CALL)

● Internet eta baliabide digitalak (web-guneak) 
○ Atazetan oinarritutako i(ra)kaskuntza: gramatikak eta programazioa
○ Corpusak: bisualizazio teknikak eta baliabide interaktiboak
○ Web 2.0: sare sozialak, blogak... 
○ Gailu mugikorrak: tabletak eta telefonoak



Edukiak sortzeko edo kudeatzeko
baliabide teknologikoak



Edukiak sortzeko edo kudeatzeko
baliabide teknologikoak

Hezkuntza eta teknologia

Hizkuntzen irakaskuntza 
eta teknologia

Hizkuntza-teknologia

Bloomen taxonomia eta IKTak



https://www.riemysore.ac.in/ict/unit__9__ict_in_assessment.html


Hizkuntza-teknologia?

● Edukiak sortzeko edota kudeatzeko teknologien erabilera edo 

aipamen handia hezkuntzan

● Hizkuntzazko edukiak baliatzeko teknologia: urri eta urrun! Zer 

dela eta?

○ Datuetan oinarrituriko ikerketa gutxi

○ Hurbilpen teorikoen eraginez

○ Diziplinen arteko lotura eskasa: pedagogia, gramatika korronteak eta 
hizkuntzaren prozesamendua

○ Tresna batzuk erabiltzeko konplexutasuna edota kalitatea

Hezkuntza eta teknologia

Hizkuntzen irakaskuntza 
eta teknologia

Hizkuntza-teknologia

Baina ZERTARAKO?



ZERTARAKO? ikasleak berak gramatika egiteko

● Ikaslea protagonista
○ Taldeko edo klaseko estatistikak 

■ Erroreak
■ Lexikoa

○ Lana taldean egin eta partekatu
■ Hizkuntza ataza edota proiektu digitalak: Humanitate Digitalak edo eHumanitateak

● Gramatika partzialak egin: modu errazean eta ingurune digitalean 
○ Gramatika ikasi, probatu, esperimentatu

● Corpusak sortu, aztertu eta bisualizazio-teknikekin jolastu
○ Ikasle corpusak
○ Erroreak
○ Tokiko ondare digitala bultzatu



Egun erantzun nahi ditugun zenbait galdera

● Nola lagun dezake hizkuntza-teknologiak eskolan?

● Non lagunduko luke hizkuntza-teknologiak eta analisi automatikoak hizkuntzaren i(ra)kaskuntzan?

● Tarteko hizkuntza prozesatzeko eta ikasleei feedback automatikoak emateko zer behar dugu?

● Zein dira egun premiazko proiektuak eskolan ikerketako hizkuntza-azpiegiturek laguntzeko?



Hizkuntza-teknologiak 
eta gramatika

a) Hizkuntzaren prozesamendua eta 
gramatika

b) Tresna erabilgarriak
c) Hizkuntza-mailak eta teknologiak
d) Adibideak



Hizkuntza teknologiadun baliabideak

● Oharkabean gure egunerokoan

○ Sareko bilaketak, xuxentzaileak, itzultzaile automatikoak, ahozko aginduak... 

● Zenbait tresnak arrakasta

○ Testuak zuzendu: Xuxen, Hobelex

○ Hiztegiak: Euskalbar, Elhuyar

● Bestelako tresna interesgarriak eta ez horren ezagunak

○ Corpusak: Lexikoaren Behatokia, ZT corpusa, UPV/EHUkoak

○ Norbere corpusak aztertzeko: ANALHITZA (euskarazko analizatzaile lexikal orokorra),  Voyant Tools

○ Ataza automatikoak: laburpena, galdera-erantzunak

http://ixa2.si.ehu.es/clarink/analhitza.php?lang=eu
https://voyant-tools.org/


Adibide bat hasteko: VIEW

Sarean dagoen edozein 

dokumenturen gainean ariketa 

egiteko: gaztelaniaz, ingelesez…

ADIBIDEA:

https://labur.eus/Sb4ld 

https://labur.eus/Sb4ld


Adibide bat hasteko: VIEW

Ikasleak ikasteko autonomia eta interaktibitatea

Aplikazioa: 

- http://sifnos.sfs.uni-tuebingen.de/VIEW/index.jsp?content=home 

http://sifnos.sfs.uni-tuebingen.de/VIEW/index.jsp?content=home


Hizkuntza-teknologia zer da?

● Hizkuntzaren prozesamendua (HP) irakurtzeko, kontatzeko, konparatzeko eta informazioa erauzteko

○ Prozesatu: unitateak (hitzak) ezagutu

○ Errepresentatu: informazio esplizitua gehitu (edo ordezkatu) 

● Emaitza nabarmenak:

○ Teoria berria: hurbilpen lexikala

○ Metodo berriak: corpusetan a) oinarritutako eta b) gidatutako analisia

Errepikatzen diren atazak egiteko:

- X badago -> orduan, Y egin

HPak gramatikak behar ditu gauzak egiteko
Lexikoak nolako garrantzia du? 

Bisualizazio teknikak nola erabili 

gramatika eta sintaxia ikasteko?



Gramatika eta HPa

● 1980-1995 erregeletan oinarrituriko sistemak

○ Zenbat eta handiago, orduan eta zailago mantentzea 
edo hobetzea

● 1995-2005 ikasketa automatikoaren garapena

○ Hurbilpen enpirikoa eta datuetan oinarria

○ Hizkuntzalaritzaren papera zalantzan

● Egun? Bien arteko ezkontza?

○ Egitura konplexuak (gramatikak) behar dira zenbait 
ataza hobetzeko

● Corpusean oinarritutako analisia 
(Corpus Based Analysis):

○ Intuizioan oinarria

○ Corpusetan egiaztatzen dira hipotesiak (corpus 
linguistics) 

● Corpusak gidatutako analisia 
(Corpus Driven Analysis):

○ Corpusa da hipotesien iturri bakarra

○ baztertzen da intuiziotik datorrena eta baita 
ere corpusetan intuizio horiek baieztatzeko 
metodoa



Hizkuntza-teknologia baliagarria

● Ahotsetik testura (transkripzioa) eta testutik ahotsera

● Idatzia

○ Oinarrizko analizatzaileak: morfologikoak, semantikoak, sintaktikoak, diskurtsozkoak

○ Datuak bistaratzekoak: ANALHITZA, Voyant

○ Chat bootak…

○ Ariketa sortzaileak

● Corpus erreal aberastuak

○ Ahozkoak, idatzizkoak, multimodalak…

● Biltegiratzea, konparazio automatikoa eta jarraipen tresnak...

http://ixa2.si.ehu.es/demo/analisianali.jsp
http://ixa2.si.ehu.es/maltixa/index.jsp
http://ixa2.si.ehu.eus/rst/tresnak/rstpartialparser/


Hizkuntza-teknologia eta 4 trebetasunak
Aztertu eta eragin: interaktuatu Erabili eta kontsultatu

Mintzamena PRAAT: fonetika aztertzeko
WebEx: mintzapraktikak grabatu, txatarekin 
feedbacka eman eta corpusa osatu 

Mintzanet: mintzapraktikak
www.ahotsak.eus: bariazioa, baina baita erreferentzia ere

Entzumena Ahotts: testutik ahotsera

Idazmena
Xuxen, Xuxen B, Hobelex: zuzentzaileak
ANALHITZA, Voyant: aztertzaile morfo-lexikalak 
MARKIN, ZUZENKO, wikiak, Drive: zuzenketa 
ingurunean

Euskalbar, Euskalterm: hiztegiak
Lexikoaren Behatokia: corpus eredugarria zalantzak kontsultatu
EHULKU, SEG, Euskaltzaindia: Gramatika lantegiak

Irakurmena ElhuyarTSS:  testua irakurri ahala entzun
HIZEBA: test egokitua

Susa Literatura, e-liburutegia: corpusak, liburuak, 
audio-testuak...

Bestelako 
aplikazioak

Lextutor: baliabideak sortzeko, ikuspegi lexikaletik
Compress-Eus: 
Ikuslang: testua eta bideoa lantzeko
Txat bootak: ikaslearekin interakzioa
Python eta NLTK liburutegia
Hot Potatoes: ariketa automatikoak

Modela: Itzulpen automatikoa
CRITERION: testuen zuzenketa automatikoa
testuak automatikoki laburtzeko
testuak modu errazagoan irakurtzeko (sinplifikatzeko)
SENEKO: galdera-erantzun sistemak

http://www.ahotsak.eus
http://aholab.ehu.es/tts/
http://tts.elhuyar.org/
http://www.irale.hezkuntza.net/web/guest/hizeba
http://www.eliburutegia.euskadi.eus/


Hizkuntza-teknologia eta hizkuntza-mailak
Hizkuntzaren prozesamendua

Fonetika PRAAT eta WaveSurfer:  fonetika aztertzeko
AhoSR: ahotsa testu bihurtzeko
AhoTTS eta ElhuyarTSS testua ahots bihurtzeko

Morfologia EDBL: datu-base lexikala
Morfeus: analizatzaile morfologikoa

Lexiko-semantika EuskalWordNet: euskarako sortutako ezagutza-base lexikal eleanitza
ANALHITZA, Voyant: aztertzaile morfo-lexikalak

Sintaxia UD corpusa eta Arborator: euskarazko zuhaitz sintaktikoak manipulatzeko
MALTIXA: analizatzaile sintaktikoa

Testua eta diskurtsoa
Lextutor: baliabideak sortzeko, ikuspegi lexikaletik
Coh-metrix eta Textinspector: testuen informazioa lortzeko tresnak
Compress-Eus: laburpenak kudeatzeko eta ebaluatzeko tresna
SENEKO: galdera-erantzun sistemak garatzeko ingurunea
Euskal RST Treebanka: koherentziazko erlazioen datu-basea

http://tts.elhuyar.org/
http://ixa2.si.ehu.es/edbl/
http://ixa2.si.ehu.es/demo/analisianali.jsp
http://adimen.si.ehu.eus/cgi-bin/wei/public/wei.consult.perl
http://ixa2.si.ehu.es/clarink/analhitza.php?lang=eu
https://voyant-tools.org/
http://ixa2.si.ehu.es/maltixa/index.jsp
https://www.lextutor.ca/
http://ixa2.si.ehu.es/compress-eus/
http://ixa2.si.ehu.es/seneko/
http://ixa2.si.ehu.es/diskurtsoa/


Arlo praktikoa

Lautan  zatituko dugu

- Digitalizazioa eta aukera berriak

- Ereduzko corpusetako kontsultak

- Auzo hizkuntzetan garaturiko teknologia eta baliagarria guretzat

- Eskolako corpusak baliatzeko tresnak eta ariketak



Digitalizazioa eta aukera berriak

Eskerrak CUATRO TUERCAS 

editorialari:

http://www.cuatrotuercas.com/ 

^f^azen bitan amarekin bizi zen neskatila bat,
aintzira eta ibai emaritsuez inguratutako herrixka
Leku eder eta lasaia zen; bizitzak gorabehera eta kezka
handirikgabe egiten zuen aurrera. Etxetik hurbil, zuhaitz
hostotsuez eta kolore askotako basaloreez betetako baso
handi bat zegoen. Zalantzarik gabe, huraxe zen txango
bat egiteko zuen lekurik gogokoena. Halaxe egiten zuen
amonak josi zion txano gorri batekin. Ez zuen sekula
kentzen, bainu bat hartzeko eta lo egiteko soilik... eta amak
behin eta berriz esaten zion ezin zuela hura jantzita zuela
oheratu.

Eskerrak IMPACT CLARIN-K zentroari:

https://www.digitisation.eu/ 

http://www.cuatrotuercas.com/
https://www.digitisation.eu/


Zalantzak argitu, ereduzko corpusetan

- Zein ote da forma zuzena?
- batean_baino_gehiagotan
- bat_baino_gehiagotan

- Ereduzko Prosa Dinamikoa (EPD)
- Bilaketa konplexuak

- Hitza VS lema 
- Deklinabide kasuak

Corpusa ezin da beti eskuz etiketatu; beraz, 

Hizkuntzaren Prozesamenduko tresnak behar 

dira bilaketa hauek egiteko

http://www.ehu.eus/ehg/epd/


Ikasleen testu errealen garrantzia

- Testu errealak garrantzia komunikazioan eta aldakortasuna ulertzeko

- Zein da H2ko ikasleek gehiago ikasteko eredua: jatorrizko hiztuna ala tarteko hizkuntza (bere mailan 

arrakasta duen hiztun akastuna)?

ITURRIA: McEnery and 
Gabrielatos (2005) 
lanetik egokituta

Eskoletan eta 

euskaltegietan lor daitezke 

corpus fidagarrienak  



Testu baten zuzenketa digitala: MARKIN

Zenbat eta adibide gehiago, orduan eta 

xuxentzaile gramatikal hobea

- Eskuz zuzentzen diren eskolako 

testu guztietako erroreen 

kontaketa egin daiteke

- Errore garrantzitsuenak landu 

daitezke

https://www.cict.co.uk/markin/


Eskolako testuetako errore-maiztasuna
- Tresna erabilerraza

- Ikasleak esploratzailea soilik behar 

du zuzenketa ikusteko

- Ikasleek forma oker edota zuzenen 

maiztasunarekin ikaskuntzaren 

hausnarketa lantzen da 

Gramatika

Orokorra



Baliabide errealen bilaketak

- Elkarrizketa errealetan materiala bilatzeko

Zer nolako bilaketak? 

Automatikoak eta eskuzkoak

Corpus handietan material 

egokia bilatzea zaila da eta 

denbora asko behar da

Iturria: 
http://www.coerll.utexas.edu/spintx/video/349

http://www.coerll.utexas.edu/spintx/video/349


Baliabideen bilaketak euskaraz

- Baliabide mailakatuak euskaraz

Iturria: http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/atazak

http://www.ikasbil.eus/web/ikasbil/atazak


Bideoekin eskola jarduna harrapatzen

- Veo: eskolako jarduna jasotzeko eta (nahi 

ditugun) etiketak jartzeko tresna

- Batez ere, parekoen behaketaren 

ezaugarriak analizatzeko 

(Batlle-Rodriguez, 2017) 

Iturria: https://www.veo-group.com/ 

Ikasleen corpusak lortu, 

transkribatu eta gramatika zein 

komunikazio-gaitasuna aztertu

https://www.veo-group.com/
https://www.veo-group.com/


Integratu daiteke teknologia hau eskolan?

- Hiztunen elkarrizketak eta bideoak modu automatikoan transkribatu

- Bideo horiei informazio linguistikoa erantsi

Zertarako?

- Material erreala klasean erabiltzeko

- Hiztun eredugarrien (edo ikasten ari direnen) adibideak azkar bilatzeko

- Ariketa automatikoetan ahozkoa ezartzeko

- Irakasleak bideoak zuzendu eta komunikazio gaitasunari buruzko feedbacka emateko

Besterik?

Etorkizunean???



Eskolako testuak kudeatzeko tresna errazak

- ANALHITZA: http://ixa2.si.ehu.es/clarink/analhitza.php  
- Erabilerraza eta euskararako Ixa Taldeak garatu dituen  zenbait teknologia integratuta
- Emaitza moldagarria: erabiltzaileak kalkulu-orria molda dezake
- Informazio morfologikoan oinarrituta

- VOYANT TOOLS: https://voyant-tools.org/  
- Erabilerraza eta testuak bistaratzeko tresna anitzak integratuta
- Karaktereetan oinarrituta

http://ixa2.si.ehu.es/clarink/analhitza.php
https://voyant-tools.org/


Eskolarako ariketak eta corpusak

Hizkuntzaren Prozesamenduak kontaketak eta askotan errepikatzen diren eginkizunak egin ditzake, 

irakasleari denbora aurreztuz eta ikasle-multzoen analisia egiteko aukera

- Materiala garatu, datuetan oinarriturik

- Liburu bateko hiztegia erauzi eta hitz ezezagunak bilatu

- Kontsultatu zalantzak corpus eredugarrietan

- Eskolako testuetan forma baten erabilera adibideak atera (KWIC)

- Liburuko edo irakurgaiko hitz lainoa

- Kalkulu-orriak eta iragazkiak

- Bi ikasleren arteko konparazioa



Testu bateko hitz erabilienak, kategoriaka

- “Ez naiz el Rompidora itzuliko” PRIMERANeko testuko hitzik erabilienak kategoriaka ANALHITZArekin

 Izenak  Adjek.  Aditz.  Adber.  Deter.  Junt.

9 hondartza 3 familiabakar 48 izan 10 oso 17 bat 29 eta

7 etxe 3 on 27 egon 5 han 6 hori 9 ere

6 herri 2 horrelako 16 ukan 5 ondo 5 zer 5 baina

5 parranda 2 natural 8 egin 3 ia 5 hura 4 ezta

4 pare 2 handi 7 joan 3 nahiko 2 guzti 4 bada



Liburu bateko hiztegia erauzi

- Liburua formatu digitalean lortu: Janis Joplin (Uxue Alberdi)

- Liburuko hitzak erauzi: ANALHITZA

- Liburuko hiztegia begiratu hitz ezezagunen bila: lemak

- Hitz ezezagunak hiztegian begiratu

Maizt. hitza Maizt. hitza

199 aritu 27 ataka

50 etzan 25 bakoitz

40 aldamen 20 zira

29 oste 12 nahitu

10 xiringa

Maizt. Hitza

1 uger

1 ugalkor

1 liskartu

1 umotu

1 temati

1 antzaldatze

1 ponpatu

1 ternezia



Hitz ezezagunaren erabilerak kontsultatu

Janis Joplin liburuan “aldamen” hitzaren testuingurua aterako dugu Voyant Toolsekin (Key Word in Context edo 

KWIC)

aholkatzeko eskatu genion. Moila zaharraren aldameneko etxabe zahar bat seinalatu zigun

Murgiltzen ikusi genituen. Erretegi zaharraren aldameneko eskaileretan gora, San Anton mendirako

zen animalia, eta azal zaharraren aldamenean gelditu zen akituta.

Ez zidaten leihoa irekitzen uzten aldameneko ohean izarekin leporaino estaliriko atsoa

eman zidan eskura, eta sofaren aldameneko besaulkian eseri zen.

natorren. Begiak ireki nituen. Mesanotxearen aldamenean zutik preserbatiboa jartzen ikusi nuen



Erauzi forma baten erabilera eskolan

Maizt Ikaslearen Bai / ez Liburukoak Bai / ez

792 eta 1 ere 1

113 baina 1 gainera 1

86 ere 1 bestalde 1

71 edo 1 bertzalde 0

37 izan_ere 1 halaber 1

35 hala_ere 1 orobat 1

35 beraz 1 berebat 0

32 gainera 1 behintzat 1

bestela 0

behinik_behin 0

ANALHITZA tresnarekin 45 ikasleren lokailuak 

eta juntagailuak erauzi dira eta ikasgaian 

lantzekoak erabili dituzten begiratu da kalkulu 

horri batean

Ikaslearen hiztegi ezaguna lortuta (idazleak 

idatzitako testuetatik erauzia), hitz berriak eta 

ezezagunak modu errazean detektatu daitezke eta 

testu baten ulermena aldez aurretik neur daiteke. 



Azalpen teorikoa eta erroreak induzitzen

- Ikasleei euren testuak aztertzeko eskatu eta “ere” lokailuari buruzko azalpen teorikoa betetzen den ikus 
daiteke (Voyant Tools)

Ikasle 1ek (I1) "ere" 

gaizki darabil, I3k 

puntuazioa era gaizki  

eta I5ek ondo

  Ikasle Ezker Term. Eskuin

I1 eta pentsamoldeek aldaketak 
jasaten dituzte

ere . Arrazoi honengatik, aldaketa 

I13 paperezkoak izan daitezke, baita 
digitalak

ere . Lehenengo mintegian, IKT-ko 

I13  trataeraz barneratu dudan 
estrategiak

ere . Azkenik, irakasgai honetan  

I15 zaiola ezta baztertu behar denik ere . Argi dago gizarte globalizatu



Bi ikasleren arteko konparazioa
Testuak formatu digitalean ditugunean, ko-ebaluazioa lantzeko aukera dago 

- Modu errazean erauzi eta konpara daitezke lokailuak

Gai berari buruz idatzi duten bi ikasleren lokailuen 

erabilera modu errazean konpara daiteke. 

Garrantzitsua da gai bera beste batek nola landu 

duen irakurtzea.



Hizkuntza-mailak eta teknologia

https://i.stack.imgur.com/maiO3.jpg 

Hizkuntza mailak

Fonetika 
Fonologia

Morfologia Sintaxia Semantika Pragmatika

Soinuak, 
soinu-sistema

Formak eta 
hitzak

Perpausak 
eta esaldiak

Esanahi-motak eta 
erlazio 

semantikoak

Hizkuntza 
erabileran

PRAAT, 
WaveSurfer, 
AhoSR,
AhoTTS eta 
ElhuyarTSS 

EDBL eta 
Morfeus,
ANALHITZA 
eta Voyant 

MALTIXA eta 
Arborator 

ANALHITZA, 
Voyant eta 
EuskalWordNet

Euskal RST 
Treebanka

https://i.stack.imgur.com/maiO3.jpg
http://tts.elhuyar.org/
http://ixa2.si.ehu.es/edbl/
http://ixa2.si.ehu.es/demo/analisianali.jsp
http://ixa2.si.ehu.es/clarink/analhitza.php?lang=eu
https://voyant-tools.org/
http://ixa2.si.ehu.es/maltixa/index.jsp
http://ixa2.si.ehu.es/clarink/analhitza.php?lang=eu
https://voyant-tools.org/
http://adimen.si.ehu.eus/cgi-bin/wei/public/wei.consult.perl
http://ixa2.si.ehu.es/diskurtsoa/
http://ixa2.si.ehu.es/diskurtsoa/


Fonetika ikasteko

Fonetika ikertzeko edota irakurketa ozena aztertzeko tresna: PRATT

- Nabarmendu intonazioarekin NOIZ eta NORK, esaldi honetan eta aztertu PRAATekin

- Fonetika denbora errealean aztertzeko tresna: 



Esaldi bateko hitzen kategoriak

Erabili Morfeus hizkuntzaren anbiguotasuna edota aukerak zein diren ikusteko

− Zapata berriak erosi nituen, Zaragozan. Polit askoak, gainera!

− Non dago zuk aipatu duzun zentro komertziala?

− Nire lagun batek biolina jotzen du, oso belarri fina baitu.

− Mila esker! Bihotz handia duzu, eta, gainera atsegina zara.

ADIBIDEEN ITURRIA: https://vimeo.com/11489099 

Erabili Eustagger hitzen kategoriak zein diren jakiteko:

− Mila esker! Bihotz handia duzu, eta, gainera atsegina zara.

Morfeus: 

http://ixa2.si.ehu.es/demo/analisianali.jsp

Eustagger: 

http://ixa2.si.ehu.es/demo/analisimorf.jsp 

https://vimeo.com/11489099
http://ixa2.si.ehu.es/demo/analisianali.jsp
http://ixa2.si.ehu.es/demo/analisimorf.jsp


EDBL: euskarazko datu-base lexikala

● Zer kategoria eskatzen du −tasun atzizkiak eta zer kategoria ematen du?
○ Gorritasun, edertasun, ∗etxetasun, ∗egontasun, ∗gaizkitasun

● Eta −garri atzizkiak?

● Eta −tzar atzizkiak?

● Zer erlazio adierazten du −lako erlazio morfemak?

● Eta −bait erlazio morfemak?

● Eta −la erlazio morfema anbiguoak?

EDBL: http://ixa2.si.ehu.es/edbl/  

http://ixa2.si.ehu.es/edbl/


Hiztegiak

● Elhuyar Hiztegiak erabiliz, eman euskaraz ondorengo hitzak eta entzun euskarazkoak nola esaten dituen 

gizakiak eta makinak:
○ Darse por vencido, excelente, rima, manjar
○ Inapetencia, rechazar...

● Erabili Euskalbar eta bestelako hiztegiak:
○ http://www.hiztegia.net/ 

● Ontologia eleanitza: EuskalWordNet

https://hiztegiak.elhuyar.eus/
https://addons.mozilla.org/eu/firefox/addon/euskalbar/
http://www.hiztegia.net/


EuskalWordNet: hiperonimoak



EuskalWordNet: hiperonimoak eta adierak



Hiztegiak eta interakzioa



Sintaxia automatikoki aztertzeko tresnak

● Aztertu honako esaldiko izen sintagmak eta aditz sintagmak, azentuak eta intonazioa markatzeko: Ixati
○ Nire lagun batek biolina jotzen du, oso belarri fina baitu.

Nire lagun batek BIOLINA jotzen du, oso belarri fina baitu.
oO-oo-oO                 oOoo ooO,           oO-ooo-oo oO.
   +2-1                          +2-1 ,                       +2-1.

Ereduak ikasteko eta 

jolasteko erabil daiteke  

BIOLINA belarri
ooOo                  oOo
   -2                     -2 

http://ixa2.si.ehu.es/demo/zatiak.jsp


Sintaxia automatikoki aztertzeko tresnak

● Aztertu honako esaldiaren zuhaitz sintaktikoa Maltixarekin
○ Nire lagun batek biolina jotzen du, oso belarri fina baitu.

http://ixa2.si.ehu.es/maltixa/index.jsp


Arborator: zuhaitz sintaktikoak ikusteko 

https://arborator.github.io/live.html 

Euskarazko adibideak: 

https://raw.githubusercontent.com/UniversalDependenci

es/UD_Basque-BDT/master/eu_bdt-ud-dev.conllu 

Iturria: 

https://universaldependencies.org/treebanks/eu_bdt/ind

ex.html 

https://arborator.github.io/live.html
https://raw.githubusercontent.com/UniversalDependencies/UD_Basque-BDT/master/eu_bdt-ud-dev.conllu
https://raw.githubusercontent.com/UniversalDependencies/UD_Basque-BDT/master/eu_bdt-ud-dev.conllu
https://universaldependencies.org/treebanks/eu_bdt/index.html
https://universaldependencies.org/treebanks/eu_bdt/index.html


Stanfordeko parser sintaktikoa

Iturria: http://corenlp.run/

http://corenlp.run/


Stanford eta ANCORA

http://clic.ub.edu/corpus/es/busquedas  

http://clic.ub.edu/corpus/es/busquedas


Esanahia: proposizioak

● DRTn (Discourse Representation Theory) 

esaldien eta diskurtsoko esanahia 

deskribatzen da: anafora, denborazko 

adierazpenak eta aurresuposizioak
○ Logikako atazak egiteko: DRT demo

http://cohort.inf.ed.ac.uk/drsparser.html


Esanahia: diskurtso-egitura

● DiZer analizatzaileak RST (Rhetorical Structure Theory) 

darabil testuen erlazio-egitura deskribatzeko

● Euskararako erlazio-egitura bilatzailea:
○ EusEduSeg: Diskurtso segmentatzailea 
○ UZ detektorea: unitate garrantzitsuenaren bilatzailea (testu 

zientifikoetan)
○ Laster parser osoa! (kalitatea beste kontu bat da)

http://www.nilc.icmc.usp.br/dizer2/
http://ixa2.si.ehu.es/diskurtsoa/
http://ixa2.si.ehu.es/rst/tresnak/euseduseg/EusEduSeg.pl
http://ixa2.si.ehu.es/rst/tresnak/rstpartialparser/


Ariketak sortzeko laguntza (eng)

Lextutor  hizkuntza baliabideak sortzeko webgunea:

- Testua irakurri eta entzun

- Testuko hitza azpimarratu eta liburuan 

hitzaren erabilera erakusten da.

- Ariketa sortu, bilatutako hitza ezabatuz 

https://www.lextutor.ca/


Testuen informazioa lortzeko tresnak (I) (eng)

Coh-Metrix webgunea:

- Hitzen, sintaxiaren 
konplexutasuna, testuen kohesioa 
eta koherentzia neurtzeko

http://tool.cohmetrix.com/


Testuen informazioa lortzeko tresnak (II) 
(eng)Textinspector webgunea: 

- testuen zailtasun-maila aztertzeko; 
maila jakina eta deskribapen 
interesgarriak automatikoki

https://textinspector.com/


Gramatikak eta 
gramatika lantzeko 

teknologia

a) Visual Interactive Syntax Learning 
(VISL)

b) Erremintak
c) Demoak
d) CALL



Visual Interactive Syntax Learning (VISL)

- Visual Interactive Syntax Learning (VISL), 
Southern Denmark University.

- 22 hizkuntzatarako (7k testu errealen 
zuzeneko analisia).

- Constraint Grammar (CG) formalismoa 
VISLko aplikazioen gune.

- Constraint Grammar  Fred Karlssonek 
plazaratua (Karlsson et al. 1995).



VISL Erremintak (I)

- ERREMINTAK: http://visl.sdu.dk/
- BOTTOM-UP: ezagutza lexikaletik hitz 

klaseetara
- Formakuntza (jokoak), hausnartzea, 

lehiaketak.
- Adibidez: THE PAINT BOX GAME
- Hitz klaseen ulermena egiaztatzeko eta 

garatzeko:

http://visl.sdu.dk/visl/en/edutainment/games/pa
intbox.php?S=/global/edutainment/games/pain
tbox-start-both

http://visl.sdu.dk/
http://visl.sdu.dk/visl/en/edutainment/games/paintbox.php?S=/global/edutainment/games/paintbox-start-both
http://visl.sdu.dk/visl/en/edutainment/games/paintbox.php?S=/global/edutainment/games/paintbox-start-both
http://visl.sdu.dk/visl/en/edutainment/games/paintbox.php?S=/global/edutainment/games/paintbox-start-both


Adibideak













VISL Erremintak (II)

- TOP-DOWN: 

- Adibidez:

ANALIZATZAILE SINTAKTIKOA

https://visl.sdu.dk/visl/es/parsing/aut
omatic/trees.php

https://visl.sdu.dk/visl/es/parsing/automatic/trees.php
https://visl.sdu.dk/visl/es/parsing/automatic/trees.php


VISL Erremintak (III)

- TOP-DOWN: 
- ADIBIDEA: PAREMIAREN 

AZTERKETA  (Patricia Fernández 
Martín, 2016).

- ANALIZATZAILE 
SINTAKTIKOA

https://visl.sdu.dk/visl/es/parsing/
automatic/trees.php

https://visl.sdu.dk/visl/es/parsing/automatic/trees.php
https://visl.sdu.dk/visl/es/parsing/automatic/trees.php






VISL DEMOAK (IV)

- CG LAB

http://visl.sdu.dk/cglab.htm

http://visl.sdu.dk/cglab.htm








ADIBIDEA (euskara)

BEFORE-SECTIONS
ADD:subjektuaren_eta_aditzaren_arteko_komunztadura (%ERGATIBOA_FALTA_DA) TARGET (ADT NOR_NORK) IF 

(*-1 ABS LINK *-1 ABS BARRIER ADT) (NOT *-1 ERG);

ADD:subjektuaren_eta_aditzaren_arteko_komunztadura (%ERGATIBOA_FALTA_DA) TARGET (ADT NOR_NORK) IF

 (*-1 ABS  BARRIER ADT) (NOT *-1 ERG);

#1.CONSTRAINT multzoa
SELECT (ERG) IF (0C IZE) (*1 (NK_HARK) BARRIER ADL OR ADT OR LOT OR  ADIZE) (NOT *-1 ERG BARRIER LOT OR ADL 
OR ADT) (NOT *1 ERG BARRIER ADL OR ADT OR LOT);



"<Espainiako>"<HAS_MAI>"
"Espainia" IZE LIB PLU- ABS MG AORG HAS_MAI w1,L-A-IZE-LIB-6,lsfi1 @OBJ 

"<jende>"
"jende" IZE ARR ZERO w2,L-A-IZE-ARR-32,lsfi2 @KM> 

"<guztia>"
"guzti" DET ORO ABS NUMS MUGM w3,L-A-DET-ORO-2,lsfi3 @OBJ 

"<edo>"
"edo" LOT JNT HAUT w4,L-A-LOT-JNT-5,lsfi4 @PJ 

"<ia>"
"ia" ADB ARR ZERO AORG w5,L-A-ADB-ARR-3,lsfi5 @ADLG 

"<guztia>"
"guzti" DET ORO ABS NUMS MUGM w6,L-A-DET-ORO-2,lsfi6 @OBJ 

"<badaki>"
"jakin" ADT A1 NOR_NORK NR_HURA NK_HARK PNT EGI w7,L-A-ADT-3,lsfi9 @+JADNAG 

%ERGATIBOA_FALTA_DA ADD:787:subjektuaren_eta_aditzaren_arteko_komunztadura
"<gazteleraz>"

"gaztelera" IZE ARR BIZ- INS MG AORG w8,L-A-IZE-ARR-34,lsfi10 @ADLG 
"gaztelera" IZE ARR BIZ- INS NUMS MUGM AORG w8,L-A-IZE-ARR-35,lsfi11 @ADLG 

"<hitz>"
"hitz" IZE ARR BIZ- ABS MG w9,L-A-IZE-ARR-37,lsfi12 @OBJ 

"<egiten>"
"egin" ADI SIN INE MOD w10,L-A-ADI-SIN-15,lsfi13 @-JADNAG_MP_ADLG 

"<,>"<PUNT_KOMA>"
PUNT_KOMA



"<Saguak>"<HAS_MAI>"
"sagu" IZE ARR ERG NUMS MUGM HAS_MAI w34,L-A-IZE-ARR-57,lsfi39 @SUBJ 

SELECT:3421 
; "sagu" IZE ARR ABS NUMP MUGM HAS_MAI w34,L-A-IZE-ARR-56,lsfi38 @SUBJ  
SELECT:3421 
"<gazta>"

"gazta" IZE ARR BIZ- ABS NUMS MUGM AORG w35,L-A-IZE-ARR-60,lsfi40 @OBJ 
"<jan>"

"jan" ADI SIN BURU DU NOTDEK w36,L-A-ADI-SIN-25,lsfi42 @-JADNAG 
"<du>"

"*edun" ADL A1 NOR_NORK NR_HURA NK_HARK w37,L-A-ADL-2,lsfi43 @+JADLAG 
"<$.>"<PUNT_PUNT>"

PUNT_PUNT



Konputagailuz Lagunduriko Hizkuntz Ikaskuntza (CALL)

- CGn oinarritutako programa pedagogiko 
interaktiboak Iparraldeko Sámirako.

- Errore gramatikalak  QA sistema batean 
+  elkarrizketan nabigatzeko aukera.



VISL ingurunean egin daitezkeen zenbait ariketa

-Hizkuntza desberdinetako zuhaitz-egiturak erkatzea.

-Hitzak kategoria gramatikalekin etiketatzeko ariketak eta jokoak.

-Hitzei funtzio sintaktikoa esleitzeko ariketak eta jokoak.



VISLren Ebaluazioa

-Beha daitezke joerak edota arazoak?

-Gramatikaren arlo batean ikasleak izan duen trebatze-fasearen ondoren aurrera egin 
duen ala ez ebalua daiteke.

-Corpus errealak erabiltzeko aukera.

-Era desberdinetako erroreak egiten direnerako laguntza-mezuak eskaintzea.



a) Ikerketa-proiektuak
b) Web-baliabideak
c) Lankidetza

IXA-CLARINen 
zertan ari garen



Hizkuntza-teknologia garatzeko eta 

zabaltzeko jakintza zentroa 

CLARIN-ERICek onartua



IXA-CLARIN K-zentroa eta Europako 

bestelako CLARIN azpiegiturak



Euskarazko testu zaharrak

http://ixa2.si.ehu.es/testuhistorikoak/ 

http://ixa2.si.ehu.es/bim/
http://ixa2.si.ehu.es/testuhistorikoak/


Laburpenen sailkapen automatikoa: Compress-eus 
(Atutxa et al. 2017)

Ezin badira testu guztiak zuzendu, 

zuzenketa automatikoa eskertuko 

al du ikasleak?

Ikastolen Elkartearekin lankidetzan, 100 

ikasleren 4 testuren laburpenak jaso eta 

irakasleak egindako laburpenaren 

araberako sailkapen automatikoa egin da

http://ixa2.si.ehu.es/clarink/tresnak/compress-eus/


Galdera-erantzun automatikoak:
 SENEKO (Lopez Gazpio, 2013)

Galderak eta erantzun 

automatikoak ere sortzeko 

ingurune digitala

Euskaltegien lankidetzarekin, 

informazio morfosintaktikoan 

oinarrituta galderak eta 

distraktoreak sortzen ditu

http://ixa2.si.ehu.es/seneko/


Bertso-eskola digitala (Alegria et al. 2001)

Bertsoak gordetzeko, 

kontsultatzeko eta egiteko 

laguntza automatikoa

Xenpelar Dokumentazio 

Zentroarekin lankidetzan. Baina, 

zer beharko lukete Euskaltegiek?

http://www.bertso-eskolak.eus/web/arbeldigitala


Ahozko ariketak eta gramatikak (etorkizunean?)

- Etorkizunean, ingurune digitalek ahozko jarduna kudeatzeak abantailak emango lituzke

- Eredu bat entzun eta imitatuz ikasleak berea grabatu, modu automatikoan 

komunikazio-estrategiak konparatuz: intonazioa, bolumena, geldiuneak eta erritmoa neurtuz

- Ikaslearen jarduna automatikoki transkribatu: ahotsetik testura 
- Testua automatikoki analizatzeko
- Irakasleak feedbacka emateko

- Chatbotak ikasleak bat-batean erantzuteko

- Idatzizko eta ahozko gramatikak konparatu

Ikerketa taldeak, hizkuntza-azpiegiturak eta 

euskaltegiek elkarlanean tresna interesgarriak sor 

ditzakete



Zer behar dugu? Nork egingo du? Nola?

- Hizkuntza-teknologiako azpiegiturekin lankidetza: HiTZ  eta Ixa-CLARIN-k

- Datuetan oinarrituko diren ikerketak

- Pedagogia, gramatika eta hizkuntza-teknologia

Hizkuntza-teknologiako 

Azpiegiturak

Ikasleak,

ikertzaileak

Eskolak, unib. 

euskaltegiak, 

EGA, HABE, 

Beharren analisia
INKESTA

https://labur.eus/1nofa 

http://ixa2.si.ehu.es/clarink/index.php?lang=eu
https://labur.eus/1nofa
https://labur.eus/1nofa
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