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Abstract 
Research groups aiming to record new speech databases for minority languages have to face a series of difficulties, such as the lack of 
previous resources, the scarcity of fluent speakers and the shortage of funding for the project. Sometimes it is possible to take 
advantage of recording campaigns for other projects, and extend them in order to make some recordings in that language for every 
contributor that is able to speak it. In this way, new databases can be recorded with little extra effort, as the campaign is already 
prepared and funded. Using this technique, a new Basque/Spanish bilingual database has been created. Thanks to this database, some 
research is being held on Basque/Spanish bilingual speaker verification systems. We present a description of the resulting database and 
the difficulties encountered during its acquisition. 

Laburpena 
Gutxiengoen hizkuntzatarako datu-baseak sortu nahi dituzten ikerketa taldeek zailtasun ugari gainditu behar dute: aurretik baliabiderik 
ez edukitzea, hizlari arinak topatzeko arazoak, eta finantziazio urria. Batzuetan, beste proiektu batzuen grabaketa kanpainak erabili 
ahal dira, hizkuntza menperatzen duten hizlarien grabaketak eginez, jatorrizkoez gain. Horrela, ahalegin txiki batekin, datu-base 
berriak grabatzen dira, dagoeneko kudeatzen ari den eta finantziazioa duen kanpaina batekin batera. Teknika hau erabili da euskarazko 
eta gaztelerazko datu base elebidun berria sortzeko. Datu-base honekin, euskara eta gaztelera erabiltzen duten hizlaria egiaztatzeko 
sistema elebidunekin ikerketa batzuk egiten ari dira. Idatzi honetan lortutako datu-basearen berri ematen da, eta garatzean egon diren 
zailtasunena. 
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1. Sarrera 

Gaurkoz beharrezkoa da sistema askotan 
erabiltzailea identifikatzeko prozesuren bat, 
erabiltzailearen nortasuna egiaztatzeko. Sistema 
gehienetan tekleatu behar den pasahitza erabiltzen da, 
baina pasahitzak ahaztu edo ostu egin daitezke. Gaur 
egun identifikazio biometrikoa aukerarik onena da, 
informazioa era erraz eta zehatz batean lortu ahal 
delako (Jain eta beste, 2006). Are gehiago, ezaugarri 
biometrikoak ezin dira galdu edo ahaztu, eta oso zaila 
da imitazioak egitea. Identifikazio mota hau dagoeneko 
ikus daiteke aplikazio desberdinetan: erabiltzailearen 
hatz-marka irakurtzen duten ordenagailu eramangarriak, 
edota eskuaren forman oinarritutako eraikinetarako 
sarbide sistemak, adibidez. Ahotsa ezaugarri biometriko 
ez-intrusiboa da, erabiltzaileek errez onartzen dutena eta 
gainera urrunetik egiaztatzeko erabil daiteke, ahots edo 
datu sareetan adibidez. Ahotsean oinarritutako sistema 
hauek garatu ahal izateko, hizlari desberdinen ahotsak 
dituzten datu-baseak behar dira.  

Autentikazio biometriko era moduan, hizlariaren 
nortasuna egiaztatu behar duen sistema batek pertsona 
bat esaten duena den erabaki behar du, pertsonak 
ahoskatutako esaldi bat edo gehiago erabiliz (Campbell, 
1997). Hizlariaren egiaztatzeko sistema generiko baten 
bi modulu desberdin agertzen dira: erroldatze edo 

entrenamendu modulua (sistemaren erabiltzaile 
bakoitzaren eredu bat sortzen duena) eta egiaztatze edo 
test modulua (emandako ahots zati bat erabiltzaile 
zehatz batek esana da erabakitzen duena) (Naik, 1990) 
(Bimbot eta beste, 2004). Normalean entrenamenduaren 
eta testaren hizkuntzan berdinak egiten dira. Baina 
inguru batzuetan, hizlari elebidunak normalean agertzen 
badira, desiragarria da erabiltzaileek hizkuntza bat zein 
bestea erabiltzea aplikazioarekin eragiteko. Beraz, 
azken urteotan ikerlari batzuk arreta jarri dute hizkuntza 
anitzeko inguruetako egiaztatze sistemetan: erroldatzea 
hizkuntza batean eginda ere, testa bestean ahoskatutako 
esaldiekin onartzen delarik (Nordstrom et al., 1998) 
(Faundez-Zanuy & Satue-Villar, 2006). Hizkuntza 
anitzeko sistema hauetan problema berriak agertzen dira 
hizlariaren egiaztatze sistemarako. Alde batetik, 
hizkuntza aldaketa erroldatze eta egiaztatze sistemen 
artean sistemaren emaitzak okerragotzen ditu (Ma & 
Meng, 2004). Bestetik, hizlaria eta berben ereduaren 
arteko aldeek GMM egiaztatze sistemaren 
eraginkorasuna murrizten (Auckenthaler eta beste, 
2001). 

Egoera elebidun hau Euskal Herrian topa dezakegu. 
Hegoaldearen gune handietan hain zuzen ere, diglosia 
egoera dago, euskara gutxiengoaren hizkuntza da, eta 
baliabide linguistiko gutxi garatu da (Diaz de Illarraza 
eta beste, 2003). Hain zuzen ere, ez dago hizlaria 
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egiaztatzeko sistemak garatzeko erabili ahal den 
euskarazko ahozko datu-base publikorik.  

Idatzi honetan Euskal Herrian gaztelerazko eta 
euskarazko hizlaria egiaztatzeko datu-base elebiduna 
garatzeko lana eta eragozpenak aurkezten dira. Bigarren 
atalean, gutxiengoen hizkuntzetan datu-baseak 
grabatzeko agertzen diren problemak enfokatzen dira. 
Hirugarrenean, grabatutako datu-basea eta bere edukien 
deskribapena dago, eta laugarrenean prozesuan 
gainditutako eragozpenak. Bukatzeko, 5. atalean 
ondorioak ateratzen dira. 

2. Gutxiengoen hizkuntzekin lanean, 
ahozko datu-baseak garatzeko 
prozeduran 

Gizartearen ardura handia bada ere, askotan 
arriskuan dauden hizkuntzekin edo gutxiengoenekin lan 
egitea ez da ekonomikoki interesgarria: hizlari gutxi 
daudenez, ikerkuntzarako eta garapenerako dirutza 
inbertitzeak ez baitu merezi, corpus berri baten edo 
ahozko datu-base baten bada ere. Beraz, zaila da 
horrelako lanak finantzatzeko behar den dirua topatzea, 
eta, topatzen denean, dirulaguntza urria izaten da. Are 
gehiago, ikerketa talde gutxik egiten du lan hizkuntza 
hauetan, eta hizkuntza zehatz bakar batean, normalean, 
talde bat edo bik besterik ez du interesik. Beraz, 
elkarrekin lan egiteko aukerak (lan karga eta gastua 
banatzeko adibidez) murriztu egiten dira. 

Hizlaria egiaztatzeko datu-baseen kasuan, betebehar 
batzuk direla eta, prozedura are gogorragoa da. Alde 
batetik, grabaketak epe luze baten egin behar dira, 
hizlari bakarraren ahotsaren aldaeran hartu ahal izateko 
(Kenny & Dumouchel, 2004). Honetarako, hizlari 
bakoitza behin baino gehiago grabatu behar da, haien 
artean denbora bat pasa behar duten sesio 
desberdinetan, grabaketa prozedura luzeago eta 
garestiago eginez. Bestetik, interesgarria da datu-baseko 
hizlarien adina eta generoen banaketa auurreikusten 
diren erabiltzaileenaren antzekoa izatea. Muga honek, 
gutxiengoen hizkuntzen kasuetan (hizlari gutxi 
daudelako) are zailagoa egiten du datu-basea 
grabatzeko jendea topatzea. 

Gutxiengoen hizkuntzen grabaketak bideragarriak 
egiteko, interesgarria da beste proiektu batzuetarako 
prestatutako kanpainen aukera hartzea grabaketa 
gehigarriak egiteko, jatorrizko kanpainaren helburu 
nagusia ez izanda ere. Horrela, kanpainia dagoeneko 
prestatu denez, datu-baseak lortu ahal dira ahalegin 
gehigarri txikiarekin. 

Euskal Herriko Unibertsitateko Aholab seinalearen 
prozesaketa laborategian euskararen esparruan 
ahotsaren teknologiei buruzko ikerketa egiten da, 
gehien bat testu ahots bihurketan (Text to Speech, TTS), 
ahotsaren ezagutza automatikoan (Automatic Speech 
Recognition, ASR) eta hizlarien identifikazioan. 
Ikerketa hauek aurrera eramateko, euskarazko 
datu-baseak behar dira. Batzuetan, beste proiektu 

batzuetarako grabaketa kanpainak antolatzen direnean 
(normalean, gaztelerazko audio grabaketak), hiztunei 
gainontzeko euskarazko grabaketa batzuk eskatzen 
zaizkie, euskarazko datu-base paraleloa lortzeko. 

3. Datu-basearen deskribapena 

Euskarazko eta gaztelerazko datu-base elebidun 
berria Espainiako bost unibertsitateetan (haien artean 
Euskal Herriko Unibertsitatea) grabatutako modu 
anitzeko datu-base biometrikoarekin batera grabatu da 
(Galbally et al., 2007). Datu-base honetan, ezaugarri 
biometriko desberdinak hartu ziren: hatz markak, 
sinadura, idazkera, aurpegiaren eta irisaren argazkiak 
eta gaztelerazko ahozko grabaketak. Aukeraz baliatuz, 
Euskal Herriko Unibertsitatean datu-base honetan parte 
hartzeko etortzen ziren hizlariak euskaraz ondo 
zekitenean, esaldi gehigarri batzuk grabatzeko erkatuak 
ziren. Horrela, gainontzeko ahalegin txikiarekin, 
oinarrizko datu-base bat datu-base elebiduna garatzea 
lortu zen. 

3.1. Datu-basearen diseinua 

Grabaketa protokoloak lau saio aurkezten zituen, 
denboran banatuak hizlariaren barneko aldaketak 
kaptatu ahal izateko. Lehenengo saiotik bigarrenera bi 
aste pasa behar ziren gutxienez, bigarrenetik 
hirugarrenera lau eta hirugarrenetik laugarrenera sei 
aste.  

Saio bakoitzeko grabaketen edukia ondorengoa da:  

• Lehenengo saioa: 4 esaldi isolatu eta 4+3 
zenbaki bolada 

• Lehenengo saioa: 2 esaldi isolatu eta 4+3 
zenbaki bolada 

• Lehenengo saioa: 2 esaldi isolatu eta 4+3 
zenbaki bolada 

• Lehenengo saioa: 2 esaldi isolatu eta 4+3 
zenbaki bolada 

Zenbaki boladak 8 digituk osatzen dituzte, eta 
hizlari bakoitzak nahi dituen moduan irakurtzen ditu. 
Badago bolada zehatz bat hizlari bakoitzari esleitua, 
saio bakoitzean lau aldiz irakurtzen dena. Horretaz gain, 
beste hiru hizlarien boladak irakurtzen dira, gero 
sisteman iruzur moduan sartzeko. Saio bakoitzean 
zenbaki berak grabatzen dira euskaraz eta gazteleraz. 

Esaldi isolatuak fonetikoki aberatsak dira eta 
orekatuak: esaldien soinuen banaketa hizkuntzarenaren 
antzekoa da. Esaldiak berdinak dira hizlari 
desberdinentzat, eta saio batetik bestera aldatzen dira. 
Nabaria denez, gaztelerazko eta euskarazko esaldiak 
desberdinak izan behar dira. Beraz, grabatutako 
corpusean 10 esaldi daude hizkuntza bakoitzeko, 
fonetikoki aberatsak. Esaldirik egokienak aukeratzeko, 
erreferentzia corpus handi bat erabili behar da hizkuntza 
bakoitzeko. Corpus horiek pilatu eta aztertu ondoren, 
UPCko TALP taldeak garatutako CorpusCrt izeneko 
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lanabesaren bidez, esaldi egokiak aukeratu ziren. 
Programa honek esaldi multzo txiki bat sortzen du, ahal 
den punturaino soinuen jatorrizko maiztasunak 
mantenduz. 

Grabaketak laborategiko inguru erdi-ixilean egin 
ziren, Plantronics DSP-400 mikrofonoa erabiliz. 
Laginketa maiztasuna 44.1KHz-ekoa ezan zen eta 16 
biteko laginak erabili ziren. 

3.2. Datu gehigarriak 

Datu-baseko sesioak grabatu ostean, prozesatu 
egiten dira informazio gehigarria lortzeko, ahotsaren 
aktibitatea eta pitch-a garrantzitsuenak. 

Ahotsaren aktibitatearen balioespena beharrezkoa da 
ahozko informaziorik gabeko tramak ez onartzeko. 
Horrela, isilunetan agertzen den zarataren mailak ez du 
zikinduko sistemarako kalkulatutako ezaugarriak. 
Ahotsaren aktibitatearen detektore bat (Voice Activity 
Detector, VAD) inplementatu da, isiluneen eta ahozko 
tramen arteko epe luzeko espektroaren desbiderantzan 
oinarritua (Long Term Spectral Deviation, LTSD). 
Sistemaren oinarria (Ramirez eta beste, 2004) 
artikuluan aurkeztu zen, eta seinale zarata erlazio 
bakoitzerako eginkortasuna hobetzeko, aukera atari 
moldagarria gehitu da. 

Pitch kurbak kalkulatzeko Aholab Taldeak 
garatutako lanabesa erabili da (Luengo et abeste, 2007). 
Lanabesak programaketa dinamikoa erabiltzen du 
koefiziente cepstralekin pitch kurba kalkulatzeko. 

4. Topatutako eragozpenak 

4.1. Hizlari elebidunen urritasuna 

Euskarazko datu-base bat pilatzea ez da erreza, 
Euskal Herriko jende askok ez baitu euskaraz egiten, 
edo ez du erraz egiten. 1. Taulan 2001 urtean EAEn 
zegoen hizlarien kopurua ikusten da, adinaren 
banaketaren arabera1. Taulan hizlari pasiboak ere 
zenbatzen dira, adibidez, etxean euskaraz egiten 
dutenak, baina kalean gaztelera lehenengo aukera 
moduan daukatenak. Hauen artean, hizkuntzaren 
ezagutza ez da ona kasu askotan, bertan sartzen baitira, 
adibidez, euskera irakurri edota ulertuta ere, hitz egiten 
ez dutenak.  

                                                      
1 Source EAS (Language Indicator System of the Basque 

Country) 

http://www1.euskadi.net/euskara_adierazleak/zerrenda.apl?hiz

k=i&gaia=25&sel=64 

 

Adina Kopurua Portzentaia  

16-24 170 453 23.1% 

25-34 171 608 23.3% 

35-49 175 522 23.8% 

50-64 104 055 14.1% 

>=65 115 442 15.7% 

TOTALA 737 080 100.0% 

1. Taula: adinaren araberako hiztun elebidunen 

banaketa EAEn, 2001ean 

EAEko biztanleen euskararen ezagutza eta erabilera 
adinarekin aldatzen da. 2. taulan elebakarrekoen eta 
elebidunen portzentaia ikusten dira adin tarte 
bakoitzerako. Elebidunen portzentaia handiagoa da 
gazteen artean. 

Are gehiago, euskarazko datu-baseak beste proiektu 
handiago batekin batera grabatzeak eragozpenak ekarri 
ditu. Jatorrizko proiektuaren espezifikazioak (boluntario 
kopurua, haien adinen banaketa, saioen grabaketa datak, 
etab.) bete behar dira. Euskarazko grabaketak jatorrizko 
proiektuaren zati bat ez zirenez, datu-base 
biometrokorako jarritako espezifikazioak ez datoz bat 
hizlaria egiaztatzeko behar den datu-basearenekin.  Hala 
ere, lehentasuna datu-base biometrikoaren 
espezifikazioak betetzea zen, datu-base elebidunaren 
konfiguraziorik onena ez bazen lortzen ere. Adibidez, 
euskaraz ez zekien boluntariorik ezin zen atzera bota, 
datu-base biometrikoak behar zuen jende kopurua 
lortzea zailago egingo zuelako, eta emate epeak luzatu. 
Horrexegatik, 55 gaztelerazko grabaketa egin badira 
ere, euskaraz 30 besterik ez dira lortu, gainontzekoak ez 
baitzuten euskaraz hitz egiten. 

Adina Elebakarrekoak Elebidunak 

16-24 31.4% 68.6% 

25-34 50.5% 49.5% 

35-49 63.3% 36.7% 

50-64 72.5% 27.5% 

>=65 67.4% 32.6% 

2. Taula: adinaren araberako hiztun elebidunen 

banaketa EAEn, 2001ean 

4.2. Desbideraketak adinaren banaketatik 

Hizlaria egiaztatzeko grabatzen den datu-base 
batean, populazioa oso ondo irudikatu behar da. 
Garrantzitsua da  sistemaren erabiltzaile potentzial 
guztien laginak edukitzea. Horregatik datu-baseak 
orekatuak egoten dira, bai adinetan eta baita generoan 
ere. Datu-basea grabatzean oreka hori lortzeko, helburu 
den hizlarien banaketa bat proposatzen da , eta 
datu-basean sartuko den jendearen hautaketa horren 
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arabera egiten da. 3. taulan helburu banaketa ikusten da, 
eta datu-basea grabatu ostean lortutakoa. 

Adina Helburua Gazteleraz Euskaraz 

 18 - 25  30% 32.7% 33.3% 

 25 - 35 20% 40.0% 53.3% 

 35 - 45  20% 12.7% 10.0% 

 45 - 55  20% 7.3% 3.3% 

 > 55 10% 7.3% 0.0% 

3. Taula: hizlarien adinen banaketa datu-base 

elebidunean 

Hizlarien erroldatzea Bilboko Ingeniaritza Eskolako 
ikasle eta langileen artean egin zen gehien bat. 
Horregatik da batezbesteko adina nahiko baxua, 25-35, 
eta 45etik gorako tarteetan dagoen helburuaren 
desbideraketan ikusten denez, bai euskararako eta baita 
gaztelerako ere. Are gehiago, oso zaila da 35etik gorako 
hizlari elebidunak topatzea: gehienak elebakarrekoak 
dira, 2. taulan ikusten den moduan. Horregatik dago 
horren adineko hizlarien kopuru txikia  datu-basean. 

Euskarazko hizlarien banaketaren desbideraketa 
gaztelerakoena baino handiagoa da. Berriz ere, 
erroldatzean jatorrizko proiektuaren espezifikazioak 
betetzea nagusitu zelako, gaztelerazko grabaketak 
barneratzen zituela. Elebakarreko hizlariak kenduta, 
adinen banaketa berria helburuarekin bat ez zetorren. 

Generoaren oreka errazago lortu zen. 4. taulan 
helburu azen banaketa, eta benetan lortu zena ikusten 
dira, bai gaztelerazko datu-baserako, eta baita 
euskarakorako ere. Bien arteko alde handirik ez dago. 

Gender Goal Spanish Basque 

Male 50% 47.3% 43.3% 

Female 50% 52.7% 56.7% 

4. Taula: hizlarien generoen banaketa datu-base 

elebidunean 

5. Ondorioak 

Euskara gutxiengoen hizkuntza dala kontuan 
hartuta, baliabide berriak garatzea zaila da, eta hori 
lortzeko finantzaketa, urria.  Egoera horrela, gehiengoen 
hizkuntza baten datu-base baten grabaketa prozedura 
aukera ona da gutxiengoaren hizkuntzaren datu-basea 
eraikitzeko. Estrategia hau erabiliz, euskarazko eta 
gaztelerazko hizlaria egiaztatzeko datu-base berria sortu 
da. Ezaugarriak onenak ez badira ere (prozedura hau 
lortzeko espezifikoa ez delako izan) baliabide berri eta 
erabilgarria da.  

Egun, arrakastarekin erabiltzen ari da hizlaria 
identifikatzeko sistema elebidun baten garapenean. 
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