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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/


Hizkuntza-mailak eta teknologia
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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/busqu
edas  

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
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/

