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Abstract 
In speech technologies, as well as in many others, computers have become a basic tool, offering many advantages. However, in this 
particular workspace in which we work with natural languages, it is important to highlight that we need to represent phonemes. This 
can be a problem, for it is not possible to represent all the symbols in the International Phonetic Alphabet with a standard keypad. 
Therefore, codes have been created to represent these symbols with ASCII coded characters, as code SAMPA (Speech Assessment 
Methods Phonetic Alphabet). In this article, we present the characteristics of this code and of its version for the Basque Language. 1 

Laburpena 
Hizkuntzaren teknologietan, besteetan bezala, ordenadorea oinarrizko lanabesa bihurtu da eta abantaila handiak eskaini dizkigu. Hala 
ere, lan arlo honetan, hizkuntza naturalaz ari garelarik, fonemak irudikatzea behar beharrezkoa dugu, eta hau egiteko orduan oso 
mugapen zorrotza ezartzen du teklatu bat erabili behar izateak, Nazioarteko Alfabeto Fonetikoaren ikurrak ezin baitira honen bidez 
adierazi. Honetarako, ikurrok ASCIIn kodifikatutako zeinuak erabiliz irudikatzeko kodeak asmatu dira, SAMPA (Speech 
Assessment Methods Phonetic Alphabet),  izeneko kodea kasu. Kode honen ezaugarrien eta euskararako bertsioaren berri zehatza 
ematen da artikulu honetan. 1 

Hitz gakoak: Hizkuntzaren teknologiak, transkribapen fonetikoa, SAMPA kodea 
 
 

                                                 
1 This work has been partially financed by MCYT, project TIC 
2000-1005-C03-03 
  Lan hau, zati batez, MCYTren finantzazioa jaso du, TIC 
2000-1005-C03-03 proiektua 

1. Berba aurrekoa 
Azken urteotan eta egun bizitzen ari garen 

teknologiaren iraultza izugarriak bizitza eta zientziaren 
arlo guztietan izan duen egundoko eragina begi bistakoa 
eta agerikoa da. Giza hizkuntzaren mundua, jakina, ezin 
egon daiteke zurrunbilo honetatik at, eta gertatu den 
hizkuntzaren teknologien garapena ere parekoa izan da. 
Gizakiok egunean-egunean darabilgun ahozko 
hizkeraren inguruan hizkuntzaren teknologiek egiten 
duten lana, oso labur esanda, arlo nagusi bitan 
sailkatzen da: alde batetik, ahotsaren ezagutza, hau da, 
ahots naturala ulertzeko sistemak, eta bestetik ahotsaren 
sintesia, ahots artifiziala sortzea. Biek ere, besteak 
beste, arazo berdina planteatzen dute: kode fonetikoen 
kodifikazioa, zeren hizkera irudikatzeak, halabeharrez, 
ikur fonetikoak erabiltzea eskatzen baitu, hizkuntza 
baten fonemak eta aldera fonetikoak jaso ahal izateko, 
eta honek, jarraian ikusiko dugun bezala, informatikan 
ez da horren aise konpontzen. 

Argi dago ordenadorea, informatika, bihurtu dela 
oinarrizko lanabesa, eta oso eragingarri eta indartsua 
gainera; hala ere, ingurune informatiko honek mugapen 
zorrotza ezartzen dio kode fonetikoen bidez soinuak 
irudikatzeari: ordenadorearen teklatuan ez dira agertzen 
hizkuntzalaritzan erabili ohi den Nazioarteko Alfabeto 
Fonetikoko (IPA) ikurrak eta diakritikoak, eta hortaz, 

ikurrok ez daukate ASCII kodean irudikapenik. Hau 
garrantzitsua da, izan ere, ASCII kodea (American 
Standard Code for Information Interchange) 
ordenadore bidez informazioa trukatzeko nazioarteko 
sistema estandarra da, guztiok erabiltzen duguna eta 
edozein teklaturen bidez egin daitekeena. Honetaz gain, 
IPAn zenbait soinu itxuratzeko diakritikoak eta zeinuak 
erabili beharra dago, eta karakter bakoitzak byte 1eko 
lekua beteko du ordenadorearen memorian; ondorioz, 
alfabeto hau baliatuz informatizatutako transkribapen 
batek espazio arazo handia izango luke eta, gainera, 
sistema oso konplikatua beharko litzateke honetarako. 

Ze irtenbide eman izan zaio arazo honi? 

Lehenengo eta behin, aipatu behar dugu badirela 
 deskribapen fonetikoan behar diren karakterrak 
diseinatzeko gai diren programa informatikoak, hala 
nola IBM ordenadoreetarako Better Letter Setter 
izenekoa. Era berean, baditugu IPAren bertsioekin 
dis einatutako iturriak  ere, esate baterako IPAplus 
(UCLA, Los Angeles) Macintosh  ordenadoreetarako, 
edo IPAPhon, IPAren berrikusitako bertsiorako lau 
iturritako multzo bat. Hauekin guztiekin ikur fonetikoen 
itxurapena erdiesten da bai pantailan eta bai 
inprimagailu irteeran ere, baina, ordenadorerako sarrera, 
ezinbestean, ASCII karakterrak erabiliz eta konbinatuz 
egin behar da. Beraz, akats handia topatzen dugu 
hemen, irudikatutako ikur fonetikoa eta bere teklatuko 
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sarreran artean gertatzen den zalantzagarritasuna eta 
bidegabetasuna saihestea ez da lan samurra. Esan 
genezake, beraz, ez dela sistema eragingarria. 

Bigarrenez, ikerlari batzuek irtenbide hobea eta 
zuzenagoa, eragingarria azken batean, hartu eta hainbat 
sistema garatu dute IPAren karakterrak eta diakritikoak 
ASCIIn kodifikatutako zeinuak (hizki maiuskulak, 
minuskulak eta diakritikoak) erabiliz irudikatzeko: 
Wells (1986, 1987, 1989, 1995), Allen (1988), Esling 
(1988 eta 1990) eta  Esling eta Gaylord (1993) izeneko 
ikertzaileen lanak ditugu arlo honetan. Proposamen 
hauetako asko nazioartean egin diren proiektu 
linguistikoen barruan eraman izan dira aurrera. 
PHONASCII sistema, Allenek proposatutakoa (1988), 
zeinu fonetikoen kodifikazio informatikoa CHILDES 
proiektuaren barruan burutzeko egin zen (Child 
Language Data Exchange System), eta hizkuntz datu 
baseak sortzea eta haur hizkera ikertzeko lanabesak 
garatzea zuen helburu. Azkenik, SAMPA sistema dugu, 
hain zuzen ere AhoLab iker taldean baliatu eta 
erabiltzen duguna. John Wells unibertsitate irakasle 
ingelesak asmatu zuen 1987 eta 1989 urte bitartean, eta 
horrez geroztik aurrera egin du izugarri, bai hizkuntza 
askotara zabaldu delako, hainbat proiektu direla medio 
(SAM proeiektuaren barruan jaio zen, ondorengo 
ikusiko dugun bezala), eta bai hobekuntzak eta 
zabalpenak ere. Ondorengo puntuan sistema honen 
ezaugarriak, zehaztasunak eta jakingarriak azalera 
ekartzen saiatuko gara. 

2. SAMPA zer den 
SAMPA (Speech Assessment Methods Phonetic 

Alphabet), sarreran aipatu bezala, ordenadoreak irakur 
eta uler  dezakeen alfabeto fonetikoa da. Jatorrian, 
ESPRIT 1541, SAM (Speech Assessment Methods) 
proiektuaren barruan garatu zen 1987-89 urte bitartean 
nazioarteko fonetikari talde baten eskutik. Bere 
helburua sintesian, ezagutzan eta sistema informatikoen 
egiaztapenean erabiltzeko metodo, lanabes eta  hizkuntz 
datu baseak garatzea da. Hasieran Europar Batasuneko 
hizkuntzetan aplikatu zen, daniera, nederlandera, 
ingelesa, frantsesa, alemana eta italieran hain zuzen, 
1989 urte inguruan; ondoren, 1992 aldera Norvegiera 
eta suedierara ere moldatu zen, eta normala denez, 
hurrengo urtean greziera, Portugesa eta gaztelaniara ere. 
Hala ere, geroago bere mugak zabaldu zituen eta 
BABEL proiektuaren barruan beste hizkuntza 
batzuetara zabaldu da azken urteotan, adibidez, 
bulgariera, estoniera, hungariera, poloniera eta 
errumanierara 1996. urtean. Hizkuntza Datu Baseak 
Estandarizatzeko eta Koordinatzeko Nazioarteko 
Komiteak (COCOSDA) eman duen bultzadari esker, 
beste hizkuntza askotara zabaltzea, eta ustez, hizkuntza 
guztietara, espero da datozen urteotan. Testuinguru 
honetan kodea garatu duten azken hizkuntzetariko 
batzuk honako hauek izan dira: kroaziera, errusiera, 
esloveniera, arabiera, kantonesa, hebraiera, thai, 
turkiera, katalana eta, noski, baita euskara ere.  

ISO 10646/Unicode araua nazioartean ezartzen ez 
den bitartean, SAMPA eta haren ondotik sortua den X-
SAMPA (SAMPA zabaldua), ordenadorearentzako 
ulergarria den anotatze fonetikorako kodifikazio 
estandarra garatzeko oinarri eta elkarlanik sendoena 
gertatzen da, zalantza barik, eta hala, sistemarik 
erabiliena eta indartsuena dela erakusten ari da azken 
urteotan. 

SAMPAren xedea, labur esanda, Nazioarteko 
Alfabeto Fonetikoko ikurrak ASCII kodeetara bihurtzea 
da, 33.etik 127.ra, hau da, ikus daitezkeen 7 biteko 
karakterrak erabiliz, alfabeto fonetiko osoa irudikatu 
ahal izatea, ordenadoreak uler dezan. Kodifikazioari 
loturik SAMPA aplikatu duten hizkuntzak 
transkribatzeko jarraibide batzuk badira. Nazioarteko 
Alfabeto Fonetikoa (IPA) ASCII kodera bihurtzeko 
beste proposamen eta saiakera batzuk ez bezala, 
SAMPA ez da izan egile bakar baten asmoa, baizik eta 
hizkuntza arloan dabilen hainbat herrialdetako 
ikerlarien elkarlanaren ondorio argia, nazioarteko 
saiakera adostua, nolabait esatearren. SAMPAren 
transkripzio ikurrak hizkuntza bakoitzeko jatorrizko 
hiztunek eurek eginak dira, edo eurekin lanean garatu 
dira, eta nazioartean onarturik daude.  

Ohar moduan aipatu beharko genuke SAMPA 
transkribapen bat esangura bakarra izateko egina 
dagoela eta ohiko alfabeto IPAk bezalaxe, SAMPA 
ikur-lerro batek ez duela ikurren arteko espazioren 
beharrik.  

SAMPA kodea, SAM proiektuaren barruan ez ezik, 
bestelako ikerkuntza proiektuetan ere erabili izan da 
(BABEL, Onomastica) eta “Oxford University Press” 
elkarteak ere baliatu izan du. Datu Linguistikoen 
Partzuergoaren baliabide zerrendan agertzen da.  

Transkribapen segmentala egiteko lanabesatzat jo 
izan da, batez ere modu fonemiko edo ia-fonemikoan 
SAMPA kodea; hots, anotatze prosodikoa (tonua, 
azentua) ez zegoen behar bezala garatua. Hizkuntzaren 
oso alde garrantzizkoa da hau, hizkuntza naturala ezin 
liteke ulertu azenturik gabe, tonurik gabe. Hortaz, 
anotazio prosodikoaren akatsa konpontzearren, sistema 
paralelo bat proposatu da, SAMPROSA izenekoa. 
Zergatik egin da aparteko sistema bat?  Transkribapen 
segmentalak eta prosodikoak ezberdintzea ezinbestekoa 
gertatzen delako, adierazpen maila bitan, zenbait 
ikurrek SAMPROSAn duten esangura eta SAMPAn 
dutena aldatzen baita. Esate baterako, “H” ikurra 
SAMPAn ezpain-hobietako erdi-bokala den bitartean, 
“Tonu altua” esangura du SAMPROSAN, eta hau dela 
eta, nahasteak saihesteko sistema paraleloa garatzea 
erabaki zen. 

Proposatu berri da alfabeto segmetalaren bertsio 
zabaldua, X-SAMPA. Bertsio hau egundaino 
adostutakotik harago joan eta Nazioarteko Fonetika 
Elkarteko gutunean dauden ikur guztiak irudikatzeko 
asmoaz jaio da, diakritikoak barne. Honek, printzipioz, 
ordenadorearentzako transkribapen fonetiko ulergarria 
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egitea bideratuko luke, ezagutzen diren giza hizkuntza 
guztietarako. 

Ondorengo taulan, egungo SAMPA gomendioak 
azaltzen dira. Zutabeetan, hurrenez hurren, zera azaltzen 
da: SAMPA ikurra, bere ASCII/ANSI zenbakia, IPA 
ikurrari dagokion deskribapena, IPA ikurraren Unicode 
zenbakia eta azkenik, ikurraren esangura edo erabilera 
(1): 

 

 

 

SAMPA IPA unicode  
VOWELS 

A 65 script a    0251, 593 open back 
unrounded, 
Cardinal 5, Eng. 
start 

{ 123 æ ligature 00E6, 230       near-open front 
unrounded, Eng. 
trap 

6 54 turned a         0250, 592 open schwa, Ger. 
besser        

Q 81 turned script 
a  

0252, 594 open back 
rounded, Eng. lot    

E 69 epsilon          025B, 603 open-mid front 
unrounded, C3, 
Fr. même     

@ 64 turned e         0259, 601 schwa, Eng. 
banana 

cCONSONANTS 
B 66 beta             03B2, 946 voiced bilabial 

fricative, Sp. 
cabo 

C 67 ç, c-cedilla 00E7, 231 voiceless palatal 
fricative, Ger. 
ich 

D 68 ð, eth 00F0, 240 voiced dental 
fricative, Eng. 
then 

G 71 gamma            0263, 611 voiced velar 
fricative, Sp. 
fuego 

L 76 turned y         028E, 654 palatal lateral, It. 
famiglia 

J 74 left-tail n      0272, 626 palatal nasal, Sp. 
año 

N 78 eng              014B, 331 velar nasal, Eng. 
thing   

R 82 inv. s.c. R      0281, 641 vd. uvular fric. 
or trill, Fr. roi 

S 83 esh              0283, 643 voiceless 
palatoalveolar 
fricative, Eng. 
ship 

T 84 theta            03B8, 952 voiceless dental 
fricative, Eng. 
thin 

H 72 turned h         0265, 613 labial-palatal 
semivowel, Fr. 
Huit 
 

LENGTH, STRESS AND TONE MARKS 
: 58 colon            02D0, 720 length mark 
" 34 vertical 

stroke  
02C8, 712 primary stress 

% 37 low vert. str.   02CC, 716 secondary stress 
` 96 (see note)  falling tone 
' 39 (see note)  rising tone 

1. Taula: SAMPAren ikurrak 

3. Euskal SAMPA 
Gatozen orain euskararako SAMPA kodeak izan 

duen bilakaera ikustera: aurrerantzean nondik jo 
dezakeen zehaztu, sistema batean izan dezakeen 
erabilpen praktikoaren adibide batzuk eman, eta,  batez 
ere, kodea egitean kontuan hartu diren irizpideak 
azaltzera. 

 Dituela urte batzuk dagoeneko honen moduko 
lanabes baten beharra argi ikusi zuen Euskal Herriko 
Unibertsitateko AhoLab ikerkuntza taldeak, 
hizkuntzaren teknologien arloan, eta batez ere 
euskararen inguruan, lanean hasi zenean.  

Nagusiki, ahotsaren sintesian dihardu AhoLab-ek, 
hau da, ahots artifiziala sortzeko sistemak garatzen. 
Gisa honetako lanabesetan SAMPA kodeak egiten duen 
lana hobeto ulertzearren, azal dezagun, laburki, 
(sistemaren egitura nahiko konplikatua da eta osorik 
edo sakontasunez azaltzea luze joango litzaiguke eta), 
ahots sintetizagailu batean, esate baterako, honelako 
tresna batek duen betebeharra:   

Sintetizagailu baten funtsa eta xedea idatzizko testu 
arrunt bat jaso eta hortik ahots artifiziala sortzea da, 
ahalik eta ahots “naturalena” beti ere, nolabait esateko. 
Sistemak atal biko egitura du, hizkuntza modulua eta 
sintesi modulua (1);  lehenengo mo duluan, 
linguistikoan (guretzako interesa duena) honako atal 
hauek bereizten dira: 

• Normalizatzaileak, sartutako testua, ulertzeko 
modukoa egiten du, hau da, sartzen diren hitz 
guztiak (zenbakiak, datak, akronimoak, etab), 
hitz “ulergarri” bilakatu.  Esate baterako, 
“1995” urtea jasotzen badu, 
normalizatzailearen lana hauxe berbara 
bihurtzea da, hots, “mila bederatziehun eta 
laurogeita hamabost” sortzea. 

• Transkribatzaile fonetikoa: Sarrera testuari 
berari dagokion fonema sekuentzia bihurtu 
behar da, fonema bakoitzari bere ahoskera 
ezarriz,  kokapena eta beste faktore batzuk 
kontuan harturik. Ahots seinalea sortzeko 
(sintesirako) ezinbestekoa da beraz 
transkribapen fonetikoa bideratzen duen 
lanabes bat. Hementxe ikusten da ezin argiago 
SAMPA kodeak betetzen duen zeregina.(2)  

• Prosodia sortzailea, fonema bakoitzaren 
iraupena eta intonazio egokia ezartzen dio. 
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 Ondoko irudietan  grafikoki ikusten da ahots 
bihurgailu baten, TTS (Text To Speech) sistema  baten 
egitura orokorra, modulu biak, eta baita lehen modulu 
linguistikoak duen egitura orokorra. Adibide hau ikusita 
antzematen da non koka daitekeen zehazki gure lana: 

 

 

1. Irudia: Ahots bihurgailu baten egitura 

 

 

2. Irudia: Hizkuntza moduluaren egitura eta 
transkribapen fonetikoaren atala. 

 

Hau ez da, noski, SAMPA kodeak duen erabilpen 
bakarra, adibide gisa baino ez dugu eman, aplikazio 
praktiko bat modu konkretuan ikustearren. Beste 
erabilpen oso garrantzizko bat ahots corpusak 
transkribatzea da, hitz guztien transkripzio fonetiko 
egitea SAMPAren bidez, ondoren corpus hori 
informatika bidez maneiatu ahal izateko. Ondorengo 
puntu batean (3.2) ikusiko dugu gure lanari dagokionez 
ze erabilpen izan duen aipatutakoak.  

Bihurgailuaren aplikaziora itzuliz, ondorio argia da, 
pentsatzekoa denez, aipatu ditugun kode fonetikoen 
kodifikazio arazoekin topo egiten dugula bigarren 
atalean, transkribapen fonetikoa egiten duen atalean, 

ingurune informatikoak ikur fonetikoak irudikatzeko 
orduan ezartzen duen mugapen hori dela eta. SAMPA 
kodea erabiltzea mugapena konpontzeko irtenbiderik 
onena denez gero, hautua argia izan zen, beste modu 
batzuk baztertu egin ziren; kontua da, AhoLab, arlo 
honetan, euskarari aplikatutako hizkuntzen 
teknologietan, aitzindari izan den neurrian, lanabes eta 
tresna gehienak prestatu barik aurkitu dituela, jorratu 
bako arloa izan du aurrean eta sortzaile lana egiten joan 
behar izan du. 

Auzi garrantzitsu baten aurrean gaude gainera puntu 
honetan, izan ere, honelako lan baten aurrean, kodean 
ze fonema islatu eta zein ez erabakitzeko irizpideak 
zehaztu behar dira eta erabaki bar hartu, hizkuntzaren 
beraren berezitasunak eta sistemaren eraginkortasuna, 
erraztasuna eta alde teknikoa aintzakotzat harturik: 

 Printzipioz, pentsatzekoa da hizkuntza batean 
dauden fonema eta alofono guztiak agertzea komeni 
dela, hizkuntza naturalaz ari garelako, eta ahoskatzen 
den oro islatu behar dela, bai ahots sintesirako baita 
ezagupenerako ere. Hala eta guztiz ere, sarri askotan, 
sistema hauek garatu eta trebatzeko orduan, bereizgarri 
gertatzen ez diren alofono batzuk isladatzeari ez diogu 
beharrezko iritzi. Zergatik? Bada esperientziak 
erakusten digulako oro har beste sistema batzuek duten 
sakontasun maila lortzeko ez dela ezinbestekoa fonema 
batek izan dezakeen aldaera oro kodean agertzea, ez 
baitu eraginik izango ahotsa sortu edo errekonozitzeko 
orduan. Esate baterako “b” fonemaren alofonoek, hitz 
hasierako leherkaria (eta baita “m” eta “n” ostean ere) 
eta hitz barruko frikaria, badute euren parekoa SAMPA 
kodean, baina “n” fonemaren aldaera guztiak ordea ez 
dira kontuan hartu, kasu honetan sudurkaria baino ez da 
ageri. Praktika hutsa da, esan bezala, hau egitea 
erabakitzeko bidea ematen diguna. Esan gabe doa, 
jakina, inoiz alofono hauek kodean sartzeko beharra 
ikusiz gero ez dagoela batere arazorik ikurrak sartzeko, 
izan ere, SAMPAren zabalpena den X-SAMPAk 
alfabeto fonetikoan agertzen diren ikur guztiak 
irudikatzeko aukera ematen digu. 

Izan ere, orain arte garatu diren lanabesekin 
egindako esperimentuetan argi ikusi izan da 
funtzionamendua egokia dela, eta koderako kontuan 
hartutako fonema eta alofonoekin, lortutako emaitza oso 
onargarria gertatu da, honen moduko beste sistemekin 
alderatuta. Honetaz gain, soinu gehiago aintzat hartzeak 
sistemaren erraztasunari begira ere, abantaila baino, 
konplikazio larregia ekartzen du erdiesten den abantaila 
txiki horretarako. 

Honek ez du esan nahi, inolaz ere, bertsio itxia egin 
dugunik, eta aurrerantzean burutu daitezkeen beste 
lanabes batzuk egiteko orduan beste soinuak ezin ager 
daitezkeenik. Sistema trebatzean beste soinuak gehitzea 
bere onurako dela ikusiz gero, eta baldin eta 
konplikazio gutxi ekartzean badu, ez dago batere 
mugapenik hala egiteko.  

Esate baterako, “n” fonemaren alofono guztiak 
agertzeak sistema hobetzen duela konprobatzen bada, 
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eta sakontasun maila handiagoa lortu nahi bada, 
dagozkien diakritikoak gehitu beharko dira kodean, beti 
ere horretarako nazioartean ematen diren jarraibideei 
jarraiki, eta adostasun batera heldu ondoren. 

Gaur egun erabiltzen dugun SAMPA kodean 
euskararen 41 fonema eta alofono agertzen dira, 
egindako azken bertsioan (hurrengo puntu batean 
azalduko ditugu ze aldaketa egin izan dira kodean 
euskarara aplikatu zenetik hona). Ondoko irudi honetan 
ikusten da SAMPA kodea : diakritikoa (SAMPA 
ikurra), hitz adibide bat, transkripzioa eta fonemaren 
deskribapena, ahoskatze moduaren arabera sailkaturik 
(3):  

 

3. Irudia: Euskal SAMPA kodea  

Arestian esan dugun legez, SAMPAren azken 
bertsio honetara heldu baino lehen lan zabala egin da  
azken aldian. Ikus dezagun beraz, zeintzuk izan diren 
SAMPA kodea garatzeko prozesuan egindako urratsak, 
aldaketa ezberdinak egin izanaren arrazoiak eta baita 
aplikazioak ere: 
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3.1. Hasierako bertsioa 
 AhoLab taldeak SAMPA kodearen egindako 

lehenengo bertsioan 35 soinu zeuden, 6 bokale, 2 erdi 
bokale eta 27 kontsonante. 

Nolabait esatearren, behin behinekoa izan da bertsio 
hau.  SAMPA kodearen asmatzaile eta sustatzaile den 
Wells irakaslearekin adostu bakoa izan da eta, 
aurreneko hurbilketa bat. Hala ere, izan dituen 
aplikazioetarako zeharo baliagarri izan zen, eta testuen 
transkribapen fonetiko egokiak egiten dira hau erabiliz.  

3.2. SpeechDat Euskara 

Luze joko luke proiektu honen zehaztasun guztiak 
artikulu honetan ematea, eta gainera ez da gure 
helburua, baina azal dezagun laburki 

“SpeechDat Euskara” euskararen hizkuntz datu base 
zabal bat egiteko proiektua da. Europako beste 
hizkuntza gehienetan egin den edo egiten ari den lana 
da, eta hortaz, nazioarteko arauei  jarraituz egin 
beharreko proiektua. AhoLab taldeak eraman zuen 
aurrera 2001-2002 urte bitartean telefono bidez jasotako 
deien grabazioak baliatuz.  

Datu base zabal hau hizkuntzaren teknologiaren 
arloko hainbat egitasmotan erabilgarri izango da, oinarri 
gisa, corpus zabala biltzen duelako eta, esan bezala, 
nazioarteko estandarrarekin bat datorrelako, bai egitura 
aldetik eta baita metodologia aldetik ere. 

Proiektu hau garatu ahala SAMPA kodea zabaldu 
beharraz ohartu ginen. Jasotako deien transkripzio 
fonetikoa egitea ezinbestekoa da corpusa informatika 
bidez tratatzeko. Kasu honetan, beste arrazoi funtsezko 
bat hizkuntza naturaletik jasotako zenbait fonema 
irudikatzeko beharra izan zen, eta, batez ere, Bizkaiko 
zenbait aldaeretan dagoen fonema bat, sabai aurreko 
frikari ozena hain zuzen ere,   berba amaierako armonia 
bokalikoak sortutakoa: egunsentia> egunsentiya> 
egunsentidxa (eGunsentidZe, SAMPA karakterretan). 
Fonema hau hasierako bertsioan falta zen, ez zegoen 
hau irudikatzeko ikurrik, diakritikorik, baina kodeak 
gehitzeko aukera ematen duenez gero, ez zen aparteko 
arazorik egon. 

Honekin batera, SAMPA berritzen hasita, 
bidenabar, beste pausu bat ematea erabaki zen,  
Iparraldeko, eta zehazki, Zuberoako soinu bereziak 
integratzeko proposamena. 

3.3. Zuberera 

Euskara eta hizkuntza teknologien arloan egindako 
lanaren barruan, iparraldeko euskara eta zubereraren 
inguruan zenbait gauza egiteko ideia edo asmoa sortu 
zen AhoLab ikerketa taldean. Honek, jakina, beste 
erronka baten aurrean jartzen gaitu, izan ere, euskalki 
hau fonetika aldetik oso bereizia da, eta batuaz edo 
beste euskalkietan (iparraldeko zenbait aldaeretan izan 
ezik) ez dauden soinuak dauzka, hala nola, seigarren 

bokale ospetsua (ü), leherkari aspiratuak, edo h 
aspiratua (azken hau Iparraldeko barrualdean oraindik 
nahiko zabaldua da). 

Hau dela eta, soinu hauek guztiak euskararen 
SAMPA kodean gehitzea pentsatu zen, ondoren 
azaldutako moduan: 

• Seigarren bokalea, “ü”, SAMPAn (y) 
diakritikoak adierazita: zü> Xy. Fonema hau 
batuazko SAMPAN ez zen ageri sistema 
orokorrean bereizgarri gertatzen ez delako, 
Zuberoan baino ez du halako baliorik. 

• “H” aspiratua, (h) diakritikoak irudikatua: 
(handitu). Iparraldean oraindik bizirik dagoen 
fonema da, eta aitzinean euskara osoan.  

• Leherkari aspiratuak: (ph, kh, th) diakritikoak 
erabiliz: apheXa, ekharri, ethorri. 

Azken batean, SpeechDat lana zela eta gehitutako 
fonemaz gain, zubereraren inguruan zenbait gauza eta 
proiektu egiteko asmoa dela eta beste bost gehitzeari 
egoki iritzi diogu, horrela sistemarako baliagarriak diren 
soinuak irudikatuz. 

4. Erronkak  
Aurrera begira, esan bezala, SAMPA kodearen 

izaera irekia nabarmendu behar da, zalantza barik. 
Proiektu berrietan sortzen diren beharren arabera 
moldatzeko gaitasuna du, hau da, egoki suertatuz gero 
soinu gehiago sartzeko aukera eskaintzea nahi eta nahi 
ezko aldea da teknologiaren alorrean.  

Hala ere, burututako azken bertsio hau hizkuntza 
naturalaren, ahozko euskararen, soinuak era zehatzean 
irudikatzeko tresna ona da, gure ustez, ordenadore bidez 
transkribapen fonetiko zehatzak egiteko oinarri sendoa, 
sakontasun maila handi batekin. Praktikak eta 
esperimentazioak gainera, hala erakusten digu. Ez da 
lan erraza hizkuntzaren berezitasunak eta teknologiak 
ezartzen dituen baldintzak uztartzea baina kode honek 
izan dituen erabilpenetan bere balioa erakutsi du, eta 
lanabes egokia dela argi geratu da. 

Beste alde batetik, artikulu honetan jadanik aipatu 
dugun bezala, anotatze prosodikoa (tonua, azentua) ez  
dago euskararako behar bezala garatua. Hizkuntzaren 
oso alde garrantzizkoa dugu hau, hizkuntza naturala 
ezin bailiteke ulertu azentu barik. Hau dela eta, anotazio 
prosodikoaren auziari irtenbide bat emateko, sistema 
paralelo bat proposatu da, SAMPROSA. Erronka 
nabarmena da hau arlo honetan gabiltzanontzat, hain 
zuzen ere, garatutako sistema hau euskara aplikatzea. 

 

Nabarmentzeko beste puntu garrantzitsu bat  lortu 
den nazioarteko estandarizazioa da. Euskara bezalako 
hizkuntza minorizatu batek teknologien martxari heldu 
nahi badio bide honetatik jotzea premiazkoa du, eta 
gaur egun nazioartean dauden estandarrei lotzea 
ezinbestekoa da ikerkuntzaren edozein alorretan baldin 
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eta balioko zerbait egin nahi bada. SAMPA kodeak hau 
berau eskaintzen digu,  ordenadoreak ulergarri diren 
alfabeto fonetikoen artean mundu mailan 
estandarizaziorik handien eta zabalena lortu duena 
delako, beste ale apal bat, edo ez horren apala, gure 
hizkuntza txikia teknologien mundu zabal horretarako 
atontzeko. 

5. Laburpen gisa 
Artikulu honen laburpen edo ondorio  modura, esan 

SAMPA kodea ordenadoreak, arlo honetan oinarrizko 
tresna bihurtu den heinean,  eskaintzen dituen abantaila 
handiak baliatzeko bide horretan  urrats garrantzitsu bat 
dela, bai eta euskarari leku bat egiteko hizkuntzaren 
teknologien munduan. Izan ere,  Egundaino hainbat 
proiektutan erabili izan du AhoLab Ikerketa Taldeak, 
eta erabiltzen ari da, aurrera begira izango dituen 
erabilpena eta aplikazioak gogotan harturik. 
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