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Jakina da hizkunt zak erroreak eginez ikasten direla. Ikusmolde berri 
bat garatu da, hain zuzen ere, azken urteotan erroreen inguruan. Garai 
batean ez bezala, erroreak hizkunt zen ikas-prozesuaren erakusle nagu-
sit zat hart zen ditugu eta ikasle bakoit zak ikas-prozesu horretan jarrait zen 
dituen urrat sen adierazle dira. Erroreak aztertuz, ikasleek xede-hizkunt za 
zenbateraino menderat zen duten jakitera irit s gaitezke neurri batean, 
hizkunt za berria nola ikasten ari diren ezagut zera eta hizkunt za ikastean 
dituzten zailtasun bat zuei ant zematera.

Erroreen analisiaren alorrean lan egiten denean, kontuan hartu behar da, 
besteak beste, euskarak bizi duen egoera soziolinguistikoa: normaliza-
zio-prozesuan dagoen hizkunt za gut xitua da euskara, ia erabat hiztun 
elebidunez osaturiko komunitatea da geurea eta bertan, gainera, hainbat 
dialekto bereiz daitezke.##

Hizkunt zaren biziraupena bermat zeko sortu zen euskara batua, eta komu-
nikazio-egoera formaletan eta batez ere idat zietan erabili behar dugun 
kodea da: zuzentasunaren erreferent zia.

IkerketakIkerketak
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Erroreen analisia, 
euskararen 

azterketa eta 
prozesamenduaren 

alorrean

Euskara batua beharrezkoa da gure hizkunt zaren berreskurapenerako, 
biziraupenerako eta leku guztietako euskaldunok elkarri ondo ulert zeko 
hizkunt za-eredua izan dezagun. Horrek ez du esan nahi, ordea, euska-
lkiak gut xiet si edota baztertu behar ditugunik, eredu estandarrarekin 
batera euskalkiak erabili behar ez ditugunik. Izan ere, eurei dagoz-
kien egoera eta erabilera-eremuetan euskalkiak erabilt zen jarrait zea 
ezinbestekoa zaigu euskararen aberastasunerako. Zuazok (2000) dioen 
moduan:

“ona da hizkunt za bera erabilt zen duten hiztun guztiek eredu bakarra 
izatea, baina eredu bakar hori ez dago une eta gune guztietan zertan 
erabili (...) eremuaren luze-zabalak aginduko du, alde batetik, hizkera 
estandarrari edo euskalkiari lehentasuna zeini eman, eta bestetik eta 
bereziki, jardunaren nolakoa izan beharko dugu kontuan”.

Planteamendu honek badu eraginik hizkunt zen i(ra)kaskunt zaren alo-
rrean ere. Esparru horretan, nabarmen aldatu da azken urteotan eredu 
estandarraren eta euskalkien erabileraren inguruko ikuspuntua.

Gaur egungo i(ra)kaskunt zaren teorizazioaren arabera, ez da nahikoa 
kode estandar idat zia bakarrik menderat zea leku eta egoera guztietan 
komunikazio eraginkorra erdiesteko; eredu zurrun bakar baten aurka 
defendat zen da hizkunt zak funt zio ugari dituela eta horiei erant zuteko 
hainbat erregistro erabili behar dituela hiztunak, besteak beste, hart zai-
learen profi l dialektologikoari egokit zeko.

“Euskara batua behar dugu (...) Baina gizarte euskalkidun batean (herri 
batean, eskualde batean) euskara batua sarritan arrot za gerta daiteke, 
hot za, berotasunik gabekoa, urrutikoa. Horrek eskat zen du eskolak 
arreta jart zea beste eredu “funt zionalago” bati, tokian tokiko komunika-
zio moduei jaramon berezia eginez” (Maia, 2001).

Beraz, bizit zan arrakastaz komunikat zen ikasteko, hizkunt zaren erreali-
tate konplexua hartu behar da aint zat i(ra)kaskunt zaren alorrean: eredu 
estandarrarekin batera komunikazio-egoera bakoit zak eskat zen duen 
erregistroan edota hizkeran moldat zeko gaitasuna ahalbidetuko digun 
hizkunt zaren i(ra)kaskunt za da behar duguna. Eta ideia hau kontuan 
hart zea garrant zit sua da, bai hizkunt zen i(ra)kaskunt zaren alorrean, eta 
bai euskararen azterketa eta prozesamenduaren alorrean ere.

##

EHUko IXA ikerketa-taldean1, Hizkunt zaren Azterketa eta Prozesamen-
duaren (HAP) alorrean lan egiten dugu. Euskara aztertu eta berori ordena-
gailu bidez tratat zeko baliabideak sort zea da gure helburua. Horretarako, 
ezinbestekoa zaigu hizkunt zaren maila linguistiko eta alderdi guztiak 
aztert zea: lexikoa, morfologia, sintaxia edota semantika, esaterako. Eus-
karaz egiten diren erroreak ere aztergai ditugu.

Erroreen analisiaren alorrean, euskarazko erroreak bilt zen, sailkat zen 
eta aztert zen ditugu lehenik, eskuz; eta adibide horiek oinarri hartuta 
biderat zen dugu, ondoren, erroreen tratamendu automatikoa, bi espa-
rrutan ekarpenak egiteko: erroreen tratamendu automatikoaren alorrean, 
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euskararako ortografi a-, gramatika- eta estilo-zuzent zailea edota aldaera 
dialektalen markat zailea bezalako tresnak garat zea dugu helburu; orde-
nagailuz lagundutako hizkunt zen i(ra)kaskunt zaren alorrean, berriz, 
hizkunt zaren i(ra)kaskunt za prozesua ezagut zeko eta prozesu hori bide-
rat zen lagunt zeko baliabideak prestat zea.

Testuinguru honetan, erroreak eta desbiderat zeak bereizten ditugu:

• ‘errore’ esaten diegu arau linguistikoak betet zen ez dituzten egiturei, 
kasu guztietan okerrak izango direnei.

• ‘desbiderat ze’ derit zegu, berriz, gramatikalak izan arren testuinguru 
edota egoera jakin batean egokiak ez diren formei:

– behin eta berriz errepikat zen diren hit z edota egiturei;

– euskara batua erabili behar den testuinguruetan baliabide dialektalak 
erabilt zeari, edota alderant ziz;

– hizkunt za-maila batean irakat si ez diren egituretan hanka sart zeari.

Inongo testuingurutan zuzenak izango ez diren adibideak dira, hain 
zuzen, erroret zat hart zen ditugunak. Beheko testu zatian, adibidez, azpi-
marratuta dauzkagu gaillurrak errore ortografi koa, amet sa handi bat 
determinat zaile-errorea eta da gure helburuak komunztadura-errorea. 
Horrelako erroreak detektat zea ortografi a- eta gramatika-zuzent zaileari 
dagokio.

Beste testu-zati hau, berriz, zuzena da ortografi ari eta gramatikari dago-
kienez, baina eta juntagailua gehiegi errepikat zen da. Diskurt soaren 
antolakunt za eskas hori desbiderat ze mota bat da guret zat:

Horrelako desbiderat zeak estilo-zuzent zaileak markatu beharko lituzke; 
baina ez gorriz, erroreen moduan, baizik eta estilo kontu orokor gisa, 
testu-ekoizleari beste juntagailu edota lokailu bat zuk erabilt zeko 
aholkatuz.
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Beste testu zati honetan, azpimarratuta daude mendebaldeko euskarari 
dagozkion hainbat hit z:

Baina erroret zat hartu behar al dira mendebaldeko euskararen forma 
horiek? Testuinguru edota egoera komunikatibo guztietan lirateke errore? 
Euskara batua erabili behar den testuinguruetan forma ez-estandarrak 
erabilt zea ez da egokia. Baina euskaraz existit zen diren baliabideak dira, 
hainbat euskalkitan eta komunikazio-egoeratan zuzent zat har daitezkee-
nak. Horregatik, horrelako adibideak at zemateko aldaera dialektalen 
markat zaileak garat zea ekarpen interesgarria dela aurreikusten dugu.

Horrela, forma ez-estandarrak desbiderat ze gisa markatuko lirateke erro-
ret zat hartu beharrean. Adibidez, gorria ez den beste kolore bat erabiliz. 
Modu horretan, erabilt zaileak bereizi ahalko lituzke euskara batuari eta 
euskalkiei dagozkien formak. Eta are interesgarriagoa lit zateke, ezbairik 
gabe, baldin eta aldaera dialektalen markat zaileak ez-estandar gisa nabar-
mendutako forma bakoit za zein euskalkiri dagokion zehaztu eta termino 
horren baliokide estandarra erakut siko balu; adibidez, dau mendebaldeko 
euskalkiari dagokion forma dela eta du dela bere baliokide estandarra:

Izan ere, horrela baliabide dialektalen erabilera testuan zehar koherentea 
izan den ala ez jakin ahalko lit zateke; hau da, mendebaldeko hiztegia 
edo egiturak bakarrik erabili diren ala hainbat hizkeratako baliabideak 
nahastu diren.

Bestalde, erroreen analisiaren alorrean, erroreak hizkunt zen i(ra)kas-
kunt zaren ikuspuntutik aztert zen direnean, kontuan izan behar da 
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Erroreen eta 
desbiderat zeen 

analisirako 
lan-ingurunea

Hizkunt za-
-ikasleen corpusa

hizkunt za-ikasle batek oraindik ikasi ez duen egitura batean egindako 
hanka-sart zea ez lit zatekeela erroret zat hartu behar. Esaterako, mende-
rakunt za goi-mailan i(ra)kasten den egitura baldin bada, behe-mailako 
hizkunt za-ikasleek ekoit zitako mendeko esaldi erroredunak ez lirateke 
errore gisa markatu behar; azken batean, oraindik ikasi ez duten egitura 
bat delako. Horrelako adibideak ere desbiderat zet zat hart zen ditugu guk. 
Eta ordenagailuz lagundutako hizkunt zen i(ra)kaskunt zaren alorrean, 
hori garrant zit sua da ikasleen hizkunt za-mailaren araberako lagunt za-
-tresna eraginkorrak sortu nahi badira.

Euskarazko erroreen analisiaren esparruan, XUXEN ortografia-
-zuzent zailea sortu zen lehenik (Agirre et al., 1992). XUXENg grama-
tika-zuzent zailea ere garat ze bidean da, gramatika-errore bat zuei automa-
tikoki ant zemateko. Desbiderat zeei dagokienez, berriz, horien azterketa 
eta tratamendu automatikoa biderat zen lagunduko diguten hainbat tresna 
prestatu ditugu.

Artikulu honetan, determinat zaile-erroreen inguruan egin dugun eskuzko 
analisia aurkeztuko dugu, adibide gisa, euskarazko erroreen azterketa eta 
prozesamenduaren alorrean jarraitu ohi ditugun urrat sak edota baliatu ohi 
ditugun tresnak zein diren erakusteko.

##

Erroreak eta desbiderat zeak tratat zeko gai diren baliabide informatikoak 
garat zea ekarpen garrant zit sua dela aurreikusten dugu, baldin eta gure 
hizkunt za-komunitatearen beharrak ase nahi baditugu. Horregatik, eus-
karazko erroreak eta desbiderat zeak aztert zeko aukera eskaint zen digun 
lan-ingurune oso bat garatu dugu (Uria, 2009), hainbat baliabidez eta 
tresnaz osatua: hizkunt za-ikasleen corpusa; euskarazko erroreen eta 
desbiderat zeen sailkapena; EtikErro editorea; eta Erroreak eta Ikasleak 
derit zegun datu-baseak.

##

Euskara-ikasleen corpusa edo testu-bilduma da erroreen eta desbide-
rat zeen alorrean egiten ditugun azterketen abiapuntu nagusia; batetik, 
hizkunt za-ikasleen testuetan errore-adibide ugari egon ohi direlako. 
Bestetik, berriz, hizkunt za-ikasleen ekoizpenak ezinbestekoak direlako 
hizkunt zaren i(ra)kaskunt za prozesua aztertu ahal izateko.

Ahozko ekoizpenak ere baliat zea interesgarria lit zateke trebetasun lin-
guistiko guztiak landu ahal izateko. Hala ere, idat zizko testuen azterke-
tara mugatu gara gu, momentuz.

Euskarazko erroreen eta desbiderat zeen analisirako, behe-, erdi- eta goi-
-mailako euskara-ikasleen testuekin osatutako corpusa baliatu dugu orain 
arte. 113.290 hit zeko testu-bilduma da. Corpus horretan aurkit zen ditu-
gun erroreak edota desbiderat zeak etiketatu egiten ditugu, hau da, zein 
motatakoak diren zehazten dugu. Horri diagnosi linguistikoa egitea ere 
esaten diogu. Testuak informazio linguistikoarekin etiketat zea ezinbes-
tekoa da corpusak hizkunt zaren azterketak egiteko baliatu nahi badira.
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Euskarazko 
erroreen eta 

desbiderat zeen 
sailkapena

Erroreen diagnosi linguistikoa edo etiketat zea erroreen sailkapenetan 
oinarrituta egin ohi da. Sailkapenak kategoria nagusiek eta azpikatego-
riek osat zen dituzte eta askotarikoak izan ohi dira, ikert zaileen helburuen 
arabera. ##

Euskarazko erroreak eta desbiderat zeak sailkat zeko osatu dugun taxono-
mian bi ikuspegi uztartu ditugu: linguistikoa eta deskribat zailea.

Irizpide linguistikoa derit zogu errorearen gramatika-kategoria defi nit zeari 
(adibidez, determinat zaile-errorea) eta irizpide deskribat zailea esaten 
diogu, berriz, errore mota bakoit zaren azaleko egitura deskribat zeari 
(esaterako, determinat zailea kent zea, gehit zea, errepikat zea, etab.).

Gure sailkapena sei kategoria nagusik osat zen dute:

1 Errore ortografi koak

2 Lexiko erroreduna

3 Gramatika-erroreak

4 Puntuazio-ikurrei dagozkien erroreak

5 Estilo kontu orokorrak

6 Errore semantiko-pragmatikoak

Kategoria nagusi bakoit zaren barruan, halaber, hainbat azpikatego-
ria daude, errore mota bakoit za gehiago zehazteko aukera eskaint zen 
digutenak; adibidez, gramatika-erroreen barruan ditugu, besteak beste, 
determinat zaile-erroreak, deklinabide-erroreak, komunztadura-erroreak, 
mendeko perpaus erroredunak, etab.

Azpikategoria horiek, era berean, azpikategoria gehiago izan dit zakete. 
Determinat zaile-erroreen azpikategorian, esaterako, determinat zailea-
ren erabilera okerrarekin zerikusia duten hainbat errore mota sailkat zen 
ditugu:

• Determinat zaile-erroreak:

– Determinat zailea kent zea (DETK): *t xokolate nahi dut

– Determinat zaile at zizkia gehit zea (DETG): *nahi adina dirua du

– Determinat zailea errepikat zea (DETE): *gizona bat etorri da

– DSko osagaien ordena okerra (DETO): *gut xi pert sona ginen

Sailkapena osat zen duten kategoriak eta azpikategoriak oinarri har-
tuta etiketat zen ditugu testuetan aurkit zen ditugun errore-adibideak. 
Horretarako, sailkapeneko azpikategoria bakoit zari dagokion kodea edo 
etiketa esleit zen diogu adibide bakoit zari (Determinat zailea kent zea 
motako erroreei, esaterako, DETK kodea dagokie) eta errore-kodea-
rekin batera, errorea non hasi eta bukat zen den ere zehazten dugu, H 
(hasiera) eta B (bukaera) hizkiekin: *<DETK_H>t xokolate<DETK_B> 
nahi dut.

##
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EtikErro editorea

.1 irudia:

Erroreak 
eta Ikasleak 
datu-baseak

Eskuzko etiketat zea lan handia eta garestia izan ohi da. Erroreak etike-
tat zeko, EtikErro editorea garatu dugu guk. Beheko irudiak (.1 iru-
dia) erakusten digu editore horren eskema edo ingurunea: EtikErroren 
lagunt zaz (1), errore-etiketat zaileak (2) jatorrizko testuetan (3) aurkit zen 
dituen adibideak markat zen ditu, hau da, errore bakoit zari etiketa bat 
esleit zen dio euskarazko erroreen eta desbiderat zeen sailkapena (4) 
osat zen duten kategoriak edo azpikategoriak oinarri hartuta. Horrela, 
erroreekin edota desbiderat zeekin etiketatutako corpusak (5) eskurat zen 
ditugu. Gainera, testuetan etiketatutako adibide horiek bi datu-baseetara 
(6) inportat zen ditugu automatikoki (7).##

EtikErro editorearen ingurunea

EtikErroren bidez, aztertu beharreko adibideak bi euskarritan jasot zen 
ditugu: datu-baseetan, adibide solteak; eta corpusetan, adibideak testuin-
guruan. Adibide solteak batez ere erroreen tratamendu automatikorako 
erregelak egiteko zaizkigu baliagarriak; testu osoak behar ditugu, ordea, 
bai testuingurua kontuan hartuz aztertu behar diren desbiderat zeen tra-
tamendurako, eta bai hizkunt za-ikasleen ibilbidea ezagutu ahal izateko 
ere.

##

Testuetan etiketatutako adibideak eta horiei dagokien informazioa bilte-
girat zeko bi datu-base prestatu ditugu: Erroreak eta Ikasleak.

Erroreak datu-basearen helburua erroreen eta desbiderat zeen tratamendu 
automatikoa biderat zeko baliagarria den informazioa jasot zea da: infor-
mazio linguistikoa (sailkapeneko zein kategoria edota azpikategoria 
dagokion) eta informazio teknikoa (errore bakoit za automatikoki detek-
tat zeko zein tresna edota baliabide balia daitekeen).
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.2 iru dia:

.3 irudia:

Informazio hori guztia beharrezkoa da ortografi a-, gramatika- eta estilo-
-zuzent zailea edota aldaera dialektalen markat zailea bezalako tresnak 
garat zeko. Alor honetan, edozein hiztunek egindako errore-adibideak 
aztert zen ditugu, euskal hiztunenak nahiz euskara-ikasleenak. Erroreak 
datu-baseko informazioa ERREUS2 (Aldabe et al., 2005a) web aplika-
zioaren bidez eskura daiteke (.2 irudia):

##

Erroreak datu-basearen ingurunea

##

Ikasleak datu-basearen ingurunea
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.4 iru dia: Erroreak eta Ikasleak datu-baseen arteko lotura

Ikasleak datu-basearen helburua da hizkunt zaren ikas-prozesua eza-
gut zeko eta ordenagailuz lagundutako hizkunt zen i(ra)kaskunt za 
biderat zen lagunt zeko tresnak prestat zeko behar den informazioa bilte-
girat zea (Marit xalar, 1999). Horregatik, datu-base honetan hizkunt za-
-ikasleek egindako erroreak eta desbiderat zeak gordet zen ditugu, eta ez 
hiztun guztienak, Erroreak datu-basean egiten dugun moduan.

Hizkunt za-ikasleen testuak aztertuz (zein errore edota desbiderat ze mota 
egiten diren gehien, zein egitura ekidin ohi diren, zailtasunik ohikoe-
nak zein diren, etab.), ikert zaileok hizkunt zen i(ra)kaskunt za prozesuan 
parte har dezakegu ikasleen beharren araberako tresnak garatuz, ikas-
-estrategia egokiak proposatuz, erroreak zuzent zeko estrategiak fi nkatuz, 
etab. Horretarako, errore-adibideekin, horiei dagokien informazio lin-
guistikoarekin eta egin daitezkeen zuzenketin batera, bestelako datuak 
ere gordet zen dira datu-base horretan, bi ataletan:

• lehenengo atalean bilt zen dira ikasle bakoit zaren datu pert sona-
lak (izena, adina, ama-hizkunt za, hizkunt za-eskola, maila, taldea, 
irakaslea, sarrera-data…), ikasleak hizkunt zen ikas-prozesuan egin 
duen ibilbidea, ikasleak hit z egiten dituen hizkunt zak eta hizkunt za 
bakoit zean duen maila (trebetasun linguistikoen arabera);

• bigarren atalean errorea edota desbiderat zea eragin ahal izan duten 
sakoneko arrazoiak gordet zen dira, hau da, ikasleek egitura linguis-
tikoak modu batean edo bestean erabilt zeko egon daitezkeen arra-
zoiak: barruko faktoreak edo faktore psikologikoak (ikas-estrategiek, 
komunikazio-estrategiek edota faktore fi siologikoek eragindakoak) eta 
inguruneari lotutako faktoreak (irakaskunt za-transferent ziak, komu-
nikazio-egoerak, faktore soziokulturalak, etab.).
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Informazio hori guztia IRAKAZI3 (Aldabe et al., 2005b) web aplika-
zioaren bidez eskura daiteke (.3 irudia).

Datu-base bakoit zari, beraz, informazio mota jakin bat dagokio: Erroreak 
datu-basean informazio teknikoa gordet zen da eta Ikasleak datu-basean 
hizkunt za-ikasleari buruzko informazioa. Era berean, bi datu-baseak 
konektaturik daude eta informazio linguistikoari dagokion atala parte-
kat zen dute, hau da, erroreen eta desbiderat zeen diagnosi linguistikoa 
egiteko oinarrit zat hart zen den sailkapena (.4 irudia).

Beraz, bi datu-baseetan gordetako datuek euskarazko erroreen eta desbi-
derat zeen diagnosi linguistikoa nahiz teknikoa egiteko eta hizkunt zaren 
i(ra)kaskunt za-prozesua ezagut zeko aukera eskaint zen digute.

Aurkeztu ditugun bitartekoak (hizkunt za-ikasleen corpusa, euskara-
zko erroreen eta desbiderat zeen sailkapena, errore-editorea eta bi datu-
-baseak) funt sezkoak zaizkigu ikusmiran ditugun ikerketa-alorretan 
aurrerapausoak ematen jarrait zeko. Baliabide horiek guztiak lan-ingu-
rune batean bildu ditugu. Beheko irudiak (.5 irudia) erakusten digu, hain 
zuzen, lan-ingurune horren eskema orokorra:

Hizkunt za-ikasleen corpusa (1) izan ohi da erroreen eta desbiderat zeen 
azterketaren abiapuntua. EtikErro editorearen bidez (2), testuetan aurkit zen 
ditugun errore-adibideak etiketat zen ditugu (errore bakoit za zein motatakoa 
den zehazten dugu), euskarazko erroreen eta desbiderat zeen sailkapena (3) 
osat zen duten kategoriak eta azpikategoriak oinarri hartuta. Horrela, eus-
kara-ikasleen corpusak etiketat zen ditugu (4) eta, testuak etiketat zeaz gain, 
aztergai ditugun adibideak biltegirat zen ditugu bi datu-basetan.

Erroreak datu-basearen (5) helburua euskararako ortografi a-, gramatika- 
eta estilo-zuzent zailea edota aldaki dialektalen markat zailea bezalako 
tresnak (6) garat zeko behar dugun informazioa jasot zea da, informazio lin-
guistikoa eta teknikoa, hain zuzen ere. Datu-base horretan ERREUS (7) 
aplikazioaren bidez ere sar daiteke informazioa. Ikasleak datu-basean (8), 
berriz, IRAKAZI (9) aplikazioaren bidez gordet zen ditugu hizkunt za-ikas-
leek egindako erroreak edota desbiderat zeak, adibide, zuzenketa eta ikasle 
bakoit zari dagokion informazioarekin batera.

Datu horiek guztiak funt sezkoak dira hizkunt zaren i(ra)kasunt za prozesua 
ezagutu eta erabilt zaileen beharretara egokitutako lagunt za-tresnak (10) 
sortu ahal izateko.

Bi datu-baseak konektaturik daude integrazio-prozesu bati esker, erro-
reen edota desbiderat zeen inguruko informazio linguistikoa partekat zeko. 
Aipaturiko baliabideez gain, erroreen eta desbiderat zeen analisirako 
ezinbestekoak zaizkigu Hizkunt zaren Azterketa eta Prozesamenduaren 
(HAP) alorrean (11) garatu diren beste hainbat tresna ere (euskararako ana-
lizat zaile sintaktikoa, datu-base lexikala, etab.).

Tresna horiek corpus zuzenak (12) oinarri hartuta sortu ohi dira eta askotan 
egokitu egin behar izaten ditugu (13) hizkunt zen i(ra)kaskunt zaren alorrean 
berrerabilt zeko.
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.5 irudia:  Euskarazko erroreen eta desbiderat zeen analisirako lan-ingurunea

Aurkeztu dugun lan-ingurunea edozein errore edota desbiderat ze mota-
ren analisia eta prozesamendua biderat zeko diseinatuta dago. Nolanahi 
ere, eskura ditugun bitartekoekin ezinezkoa zaigu errore eta desbide-
rat ze guztien analisia aldi berean egitea. Urrat sez urrat s goaz, beraz, 
aurrerapausoak egiten. Hainbat errore motaren azterketa eta tratamendu 
automatikoa bideratuta daukagu jada. Artikulu honetan, determinat zaile-
-erroreen analisitik ateratako emait zak aurkeztuko ditugu.

##
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Determinat zaile-
-erroreen 

analisia

.1 tau la:

Determinat zaile-erroreen analisia egiteko, 113.290 hit zeko euskara-ikasleen 
testuak baliatu ditugu. Euskara-ikasleen corpusa hiru hizkunt za-mailatan 
banatu dugu, HEOKek (HABE, 1999) defi nitutako mailaketaren arabera (1. 
taula). Lehenengo, bigarren eta hirugarren mailako ikasleen testuak izateak 
aukera ematen digu maila batetik bestera dagoen aldea ikusteko:

Determinat zaile-erroreen analisirako etiketatu den euskara-ikasleen corpusa

Hizkunt za-maila Hit z kopurua IS kopurua

1. maila (behe-maila) 39 .117 13.682

2. maila (erdi-maila) 42.219 15.078

3. maila (goi-maila) 31.954 9.362

 Guztira 113.290 38.122

Corpus horretan, eta euskarazko erroreen eta desbiderat zeen sailkapena 
oinarri hartuta, bederat zi determinat zaile-errore mota aurkitu eta etike-
tatu ditugu, eskuz4:

• Determinat zailea kent zea (DETK), determinat zailea behar denean ez 
erabilt zeagatik egiten diren erroreak:

* <DETK_H>Kont zertu<DETK_B> bukatutakoan tabernara joan 
ginen; 

*<DETK_H>opari<DETK_B> erosi dizkiot...

• Determinat zaile at zizkia gehit zea (DETG), behar ez denean deter-
minat zaile at zizkia erabilt zeagatik egiten diren erroreak:

*<DETG_H>behar adina<DETG_B> lana dugu;
*<DETG_H>ikaragarria<DETG_B> at segin zit zaigun...

• Determinat zailea errepikat zea (DETE), sintagma berean elementu 
bati baino gehiagori determinat zailea gehit zeagatik egindako erroreak:

*<DETE_H>plana polita<DETE_B> egin genuen;
*<DETE_H>berriak interesgarriak horiek<DETE_B> ent zun ditut...

• DSko osagaien ordena okerra (DETO), sintagma bateko buruaren eta 
determinat zailearen arteko ordena aldrebesa duten egiturak:

*<DETO_H>gut xi posibilitate<DETO_B> dituzu;
*<DETO_H>bat zuk pint xo<DETO_B> jan ditugu...

• Mugatasun kontuak (DETMUG), zenbakien, zenbat zaile zehaztuga-
been edota determinat zaile zehaztugabeen at zetik datozen elementuak 
mugagabean erabili ez izanagatik sort zen diren erroreak:

*<DETMUG_H>edozein unean<DETMUG_B> etorriko da;
* <DETMUG_H>zenbait kasuetan<DETMUG_B> izango du 
baliotasuna...
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.2 taula:

• Determinat zailea/Zenbat zailea nahastea (DETN), determinat zaile 
edo zenbat zaile bat determinat zaile, zenbat zaile edota beste elementu-
ren batekin nahasteagatik egiten diren erroreak:

*<DETN_H>jende osoak<DETN_B> daki;
*han <DETN_H>bero asko<DETN_B> egin zuen...

• Determinat zailea gehit zea eta kent zea sintagma berean (DETGK), 
sintagmako buruari determinat zailea gehitu eta jarraian datorren adje-
ktiboari kent zeagatik egiten diren erroreak:

*<DETGK_H>mozkorra handi<DETGK_B> hartu genuen;
*<DETGK_H>et xea polit<DETGK_B> erosi du...

• Anbiguoak diren kasuak (DET?), esaldi-mailan gramatikalak izan 
arren, testu-mailan erroredunak diren adibideak:

*<DET?_H>hamar garagardoak<DET?_B> erosi nituen;
*<DET?_H>hamabi orduak<DET?_B> pasa eta gero...

• Zalant zazko edo bestelako kasuak (DET), gainont zeko azpikatego-
rietan sailkatu ezin diren adibideak.

Determinat zaile-erroreekin batera, -A organikoa falta duten izenak ere 
etiketatu ditugu eskuz, AORG errore-kodearekin:

*Orain dela bi urte <AORG_H>bidai<AORG_B> bat egin nuen;
* <AORG_H>Famili<AORG_B> bakoit zak diru pilo bat gastat zen 

du...

Hauek errore ortografi koak dira berez, ez determinat zaile-erroreak. Baina 
-A organikoa askotan -a determinat zaile at zizki singularrarekin nahastu 
ohi delako etiketatu dugu errore mota hori ere determinat zaile-erroreekin 
batera.

Guztira, 788 determinat zaile-errore etiketatu dira eskuz euskara-ikasleen 
corpusean; horietatik 374 (%47,46) behe-mailako testuetan, 244 (%30,97) 
erdi-mailako testuetan eta 170 (%21,57) goi-mailakoetan (.2 taula).

Hizkunt za-maila bakoit zean etiketatutako determinat zaile-erroreak, guztira 
etiketatutako errore kopuruarekiko

Hizkunt za-maila Errore kop. %

 1. maila (behe-maila) 374 47,46

 2. maila (erdi-maila) 244 30,97

 3. maila (goi-maila) 170 21,57

 Guztira 788 100
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.3 taula:

.4 taula:

Euskara-ikasleen corpusean eskuz etiketatutako determinat zaile-erroreen 
port zentajea5, beraz, % 2,07koa da: behe-mailako testuetan % 2,73koa, 
erdi-mailakoetan % 1,61ekoa eta goi-mailakoetan % 1,81ekoa (.3 taula):

Hizkunt za-maila bakoit zean etiketatutako determinat zaile-erroreak, corpuseko 
IS kopuruarekiko

Hizkunt za-maila Errore kop. IS kop. %

 1. maila (behe-maila) 374 13.682 2,73

 2. maila (erdi-maila) 244 15.078 1,61

 3. maila (goi-maila) 170 9.362 1,81

 Guztira 788 38.122 2,07

Etiketatutako errore motei dagokienez, oro har gehien etiketatu diren 
erroreak DETK (determinat zailea kent zea) eta DETE (sintagma berean 
determinat zailea errepikat zea) kategoriakoak dira. Hain zuzen ere, eskuz 
etiketatutako 788 adibideetatik 327 (% 41,50) dira DETK kategoriakoak 
eta 208 (% 26,39) DETE kategoriakoak. 101 errore (% 12,82) dagozkio 
AORG (-A organikoa kent zea) kategoriari eta 58 (% 7,36) DETG (deter-
minat zaile at zizkia gehit zea) kategoriari. DET? (esaldi mailan zuzenak 
diruditen arren testu-mailan okerrak diren kasuak) kategoriako 40 adibide 
(% 5,08) etiketatu dira eta DETO (determinat zaile-sintagmako osagaien 
ordena okerra) kategoriako 27 (% 3,43) (.4 taula):

 Etiketatutako determinat zaile-errore motak, guztira etiketatutako errore 
kopuruarekiko6.

Errore mota Errore kop. %

DETK 327 41,50

DETG 58 7,36

DETE 208 26,39

DETO 27 3,43

DETMUG 11 1,39

DETN 10 1,27

DETGK 3 0,38

DET? 40 5,08

DET 3 0,38

AORG 101 12,82

788 100
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.5 taula:

.6 ta ula:

Beheko bi taulek erakusten dizkigute, bestalde, hizkunt za-maila 
bakoit zean etiketatu diren determinat zaile-errore mota bakoit zaren 
kopuruak, maila bakoit zean etiketatutako errore kopuruarekiko (.5 taula) 
eta maila bakoit zeko IS kopuruarekiko (.6 taula), hurrenez hurren:

Hizkunt za-maila bakoit zean etiketatutako errore motak, maila bakoit zeko 
errore kopuruarekiko

Errore mota Hizkunt za-maila eta errore kopuruak

Behe % Erdi % Goi %

 DETK 149 39,85 103 42,21 75 44,12

 DETG 28 7,49 16 6,55 14 8,23

 DETE 106 28,34 52 21,31 50 29,41

 DETO 23 6,15 4 1,64 0 0

 DETMUG 2 0,53 4 1,64 5 2,94

 DETN 8 2,14 2 0,82 0 0

 DETGK 3 0,80 0 0 0 0

 DET? 22 5,88 13 5,33 5 2,94

 DET 3 0,80 0 0 0 0

 AORG 30 8,02 50 20,49 21 12,36

374 100 244 100 170 100

Hizkunt za-maila bakoit zean etiketatutako errore motak, maila bakoit zeko IS 
kopuruarekiko

Errore mota Hizkunt za-maila eta errore kopuruak

Behe % Erdi % Goi %

 DETK 149 1,09 103 0,68 75 0,80

 DETG 28 0,20 16 0,11 14 0,15

 DETE 106 0,77 52 0,34 50 0,53

 DETO 23 0,17 4 0,03 0 0

 DETMUG 2 0,01 4 0,02 5 0,05

 DETN 8 0,06 2 0,01 0 0

 DETGK 3 0,02 0 0 0 0

 DET? 22 0,16 13 0,09 5 0,05

 DET 3 0,02 0 0 0 0

 AORG 30 0,22 50 0,33 21 0,22

374 2,73 244 1,61 170 1,81
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Ondorioak eta 
etorkizuneko 

lana

Eskuzko etiketat ze-lanetik hainbat ondorio atera ahal izan ditugu, beraz. 
Errore motari dagokionez, esaterako, determinat zailea kent zea (DETK) 
eta errepikat zea (DETE) dira, nabarmenki, hiru hizkunt za-mailetan 
gehien egiten diren errore motak; eta horien at zetik -A organikoa kent zea 
(AORG) eta determinat zaile at zizkia gehit zea (DETG).

Bestalde, hizkunt za-maila batetik bestera, errore-kopuruak eta motak 
aldatu egin ohi dira: badaude behe-mailan asko egin arren hizkunt za 
menderatu ahala desagert zen diren erroreak eta, alderant ziz, behe-mailan 
egiten ez diren arren hizkunt za menderatu ahala (hizkunt zaren egitura 
berri eta konplexuagoak ikastean) agert zen hasten diren errore motak.

Determinat zaile-erroreen kasuan, DETK eta DETE erroreen kopurua 
jait si egiten da pixka bat bigarren mailako testuetan (lehenengo mailako 
testuekiko), baina hirugarren mailako testuetan bigarren mailakoetan 
baino DETK eta DETE motako errore gehiago aurkitu dira.

DETG eta DET? kodepean etiketatutako erroreen kopurua, berriz, 
gut xituz doa hizkunt za-mailan aurrera egin ahala. DETO eta DETN kate-
goriako erroreak ere beheko mailan egiten dira batik bat eta hizkunt za-
-mailan aurrera egin ahala desagertuz doaz. AORG kategoriako errore 
gehienak erdi-mailako testuetan etiketatu dira.

Bada, determinat zaile-erroreak hizkunt za-mailan aurrera egin ahala 
guztiz desagert zen ez diren erroreak dira. Horregatik, hizkunt zen i(ra)
kaskunt zaren alorrean maila guztietan landu beharreko fenomenoa da 
determinat zailea eta haren erabilera. Era berean, euskararako garat zen 
ari garen gramatika-zuzent zaileak detektatu beharreko erroreak dira, 
hizkunt za-maila eta testu mota guztietan gramatika-errore larrit zat hartu 
behar diren erroreak baitira.

Eskuz etiketatutako errore-adibideak oinarri hartuta bideratu dugu, ondo-
ren, determinat zaile-erroreen tratamendu automatikoa. Determinat zaile-
-erroreak aurkit zeko, hainbat erregela idat zi ditugu Murriztapen 
Gramatika (MG) formalismoa (Karlsson et al., 1995) oinarri hartuta. 
Formalismo hau egokia da sintagma-mailako erroreak aurkit zeko eta, 
gainera, aukera ematen digu errore horien diagnosi linguistikoa egiteko, 
hau da, errore bakoit za zein motatakoa den adierazteko. Horretarako, 
erregela bakoit za lehenago aipatu dugun sailkapeneko kategoria edota 
azpikategoria linguistiko bati lotuta dago. Hizkunt zen i(ra)kaskunt zaren 
ikuspuntutik, bestalde, horrelako azterketak baliagarriak dira euskara-
-ikasleekin zein errore mota landu behar diren jakiteko edota ikasleek 
egindako erroreak oinarri hartuta, ariketak prestat zeko7.

##

Hizkunt zaren Azterketa eta Prozesamenduaren (HAP) alorrean ikert zen 
dugu, euskara ordenagailu bidez tratat zeko baliabideak sort zeko hel-
buruarekin. Geurea bezalako hizkunt za eranskarietan, hizkunt zaren trata-
mendu automatikoak hainbat zailtasun ditu. Baina zailtasunak zailtasun, 
ikerketa ugari bideratu eta hainbat ekarpen egin ditugu orain arte gure 
hizkunt za-komunitaterako.
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Erroreen tratamendu automatikoaren alorrean, errore ortografi koen 
detekzioa egin zen lehenik (Agirre et al., 1992) eta XUXEN ortografi a-
-zuzent zailea garatu zen. Orain, errore sintaktikoen detekzio automatikoa 
biderat zea da gure erronketako bat, XUXENg gramatika-zuzent zailea 
erat ze aldera. Komunztadura-erroreak, data-egitura erroredunak, post-
posizio-lokuzioetan egindako erroreak edoa determinat zaile-erroreak 
aztertu eta horien detekzio automatikoa biderat zeko urrat sak egin ditugu 
dagoeneko (Gojenola, 2000; Oronoz, 2009; eta Uria, 2009).

Euskarazko erroreen eta desbiderat zeen azterketa eta prozesamendua 
biderat zeko aukera eskaint zen digun lan-ingurune oso bat garatu dugu. 
Bertan, gure hizkunt zaren garapenerako, aberastasunerako eta i(ra)kas-
kunt zarako funt sezkoak diren bi ikerketa-alor nagusi uztart zen ditugu: 
erroreen tratamendu automatikoa, euskararako ortografi a-, gramatika- eta 
estilo-zuzent zailea edota aldaera dialektalen markat zailea bezalako tres-
nak garat zeko eta ordenagailuz lagundutako hizkunt zen i(ra)kaskunt za, 
euskararen i(ra)kaskunt za prozesua ezagutu eta prozesu hori biderat zen 
lagunt zeko baliabideak prestat zeko.

Etorkizunari begira, errore eta desbiderat ze mota berriak aztertu eta 
horien tratamendu automatikoa biderat zea da gure asmoa. Ordenagailuz 
lagundutako hizkunt zen i(ra)kaskunt zaren alorrean, berriz, euskara i(ra)
kasleent zat baliagarriak izan daitezkeen baliabide berriak garat zen jarrai-
tuko dugu; hala nola, ariketak automatikoki sort zeko sistema edota tes-
tuak ebaluat zeko aplikazioa.

Oharrak

1. http://ixa.si.ehu.es/Ixa

2. http://ixa.si.ehu.es/Erreus

3. http://ixa.si.ehu.es/irakazi

4. Parentesi arteko kodeak esleituz etiketatu ditugu 
erroreak. 

5. Port zentajeak corpuseko IS (Izen-Sintagma) 
kopuruarekiko kalkulatu dira, determinat zaile-
-erroreak sintagma-mailako erroreak direlako. 
Corpuseko IS kopurua automatikoki kalkulatu da.

6. Letra lodiz nabarmendu ditugu gehien etiketatu 
diren errore moten kopuruak.

7. Determinat zaile-erroreen analisiaren eta trata-
mendu automatikoaren inguruko datu guztiak 
Uria (2009) tesi-lanean daude kont sultagarri.
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