ERAUZTERM. Termino-hautagaiak balioztatzeko argibideak
(2016-I-4)
0. Erauztermen sartzea
Garaterm lan-ingurunean sartu zure erabiltzailea eta pasa-hitza erabiliz.
http://ixa2.si.ehu.es/garaterm

Zabaltzen zaizun pantailan “Nire erauzketak” botoia hautatu

Erauztermen sarrerako pantaila zabalduko zaizu.Sartu erabiltzaile eta pasahitz generiko
hauek:
ERABILTZAILEA: erauzterm
PASAHITZA: TerminologiaSE13
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1. Gure termino-hautagaiak bilatzea
Erauztermen sartutakoan zabaltzen zaigun lehen pantailan, “Erauzketa hautatu” botoia
sakatu.

Zure termino-hautagaien zerrendak erakutsiko zaizkizu. Erauzketa hautatzeko, klik egin
beharko duzu landu nahi duzun erauzketaren gakoaren gainean.
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2. Termino-hautagaiak erakusteko parametroak hautatzea
Ezkerreko zutabean gure termino-hautagaiak erakusteko modurako erabakigarriak diren
zenbait parametroren balioak aukeratuko ditugu.
Hautagaien ordenari dagokionez, “Estatistika” hautatuko dugu: estrategia estatistikoak
erabiliko dira, horrela, termino-hautagaiak erakusteko.
Horretaz gain, zure irakasgaiaren jakintza-alorrerako errelebanteak izan daitezkeen
HIZTEGIAK hautatuko dituzu: “TZOS datu-base terminologikoa” eta “ZT hiztegikoak”
edo Zuzenbideko hiztegia, edota Matematika hiztegia…
Termino-hautagaien luzerari dagokionez, hasteko “1” balioa hautatuko dugu.
“Bidali” botoia sakatuta, osagai bateko termino-hautagaiak erakutsiko zaizkizu,
erabilitako algoritmo estatistikoen bitartez termino izateko duten probabilitatearen arabera
ordenatuta.

Zure testuek esleituta duten jakintza-alorra agertuko da “bidali” botoiaren gainean eta
bai termino bakoitzaren ondoan ere. Goiko adibidean Biz. Z (Biziaren zientziak) ageri da eta,
beharkoan, aldiz, Fis. (Fisika). Nahi izanez gero, hautagai bakoitzerako alda daiteke balio
hori.
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Bestalde, hautatutako hiztegietan ageri diren terminoek ikur bat dute ondoan:
TZOS hautatu dugun alorrean (kasu honetan Fis.)
TZOS beste alorretan
ZT Hiztegia
Zuzenbide hiztegia
Matematika hiztegia

Hiztegiei buruzko informazioa esportazioan ere erakutsiko da, beste era honetara:

3. Osagai bateko termino-hautagaiak balioztatzea
Eskuineko botoiak erabiliz, terminoak balioesten joango zara. Botoi berdea sakatuko
duzu termino-hautagai bat balioesteko eta botoi gorria, aldiz, baztertzeko. Hautagaiaren
kolorea aldatu egingo da eragiketa hori egin ondoren.
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Termino-hautagairen bat balioztatzerakoan haren erabilerari buruzko zalantzarik baduzu,
zure testuetatik ateratako testuinguruak ikus ditzakegu “KWIC” botoia sakatuz. Gainera,
adibide bakoitzaren ondoan dagoen ikurra klikatuz, testuinguru zabalagoak ere ikus
ditzakezu.

4. Egiten goazen lana gordetzea
Egiten zoazen lana automatikoki gordeko da, aplikaziotik ateratzen zaren bakoitzean.
Bestela, komeni da noizean behin “Bidali” botoia sakatzea.
Horietako eragiketa bat egiten duzun bakoitzean, behealdean ikusi ahal izango duzu
egindako balioespenen laburpena.

5

5. Osagai anitzeko termino-hautagaiak balioztatzea
Osagai bateko terminoak balioztatzen ari garelarik, posible duzu elementu jakin bat
barruan duten osagai anitzeko termino-hautagaiak ikustea. Horretarako, hautagaiaren
ondoan dagoen gezia klikatu behar duzu.

Erakusten zaizkizun hautagaiak balioztatu ahal dituzu eskuineko botoiak erabiliz, eta
egindako lana gordeta geratuko da. Goiko irudian ikus daitekeenez, hala erakutsitako
hautagaiek ez dute izango terminotasun-neurririk, ez baitira landu estrategia estatistikoen
bitartez.
Gainerakoan, osagai bateko termino-hautagai guztiak balioztatzen bukatuko duzunean,
osagai anitzeko termino-hautagaiak sistematikoki balioztatzeari ekingo diozu. Hori
egiteko, ezkerreko zutabean lehengo balio berberak hautatuko ditugu, baina oraingoan
“Luzera” parametroan “2”, “3” eta “4” balioak hautatuko ditugu. “Bidali” botoia sakatuko
dugu berriro ere osagai anitzeko termino-hautagaiak erakusteko.
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Hainbat hautagaitan goranzko eta beheranzko geziak dituzu. Gezi horiek erabiliz,
terminoaren osagaiak erakutsiko zaizkizu gorantz, eta aukeratuta duzun hautagaia ageri den
termino-hautagai zabalagoen zerrenda beherantz.

6. Aldaki (morfo)sintaktikoak antzematea
Osagai anitzeko zenbait terminoren ondoan M edota S hizkiak ager daitezke. Halako
hizki bat dagoenean, Erauztermek aldaki (morfo)sintaktikoren bat detektatu du. Hizkian
klik eginez, aldakia erakutsiko zaizu. Behekokasuan, adibidez, maiztasun altu eta goi
maiztasun hautagaiak termino beraren aldakiak izan daitezkeela ikus daiteke.

7. Analisi okerrak zuzentzea
Zenbaitetan, lemaren bat prozesamendu-hiztegian ez dagoelako edo beste arrazoiren
batengatik, analisi okerrak erakusten ditu Erauztermek. Adibidez, mitotiko adjektiboa ez du
ezagutu hurrengoan, eta ardatz mito termino-hautagaia erakutsi digu.
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Horrelakoetan, bi aukera dituzu:
a) Akastun termino-hautagaia dagoen bezala onartu eta esportazioa egin ondoren zuzentzea.
b) Erauztermen bertan zuzentzea.
Erauztermen termino-hautagai bat zuzentzeko, KWIK ireki eta klik egingo duzu testuinguru
zabalean.

Ondoren, “Forma kanonikoa” ageri den leihoan, termino-hautagaia zuzendu ahal izango
duzu. Eredu morfosintaktikoari dagokion informazioa ere sartu ahal duzu. Bukatzeko, “gorde”
botoia sakatu behar duzu.
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8. Balioztatze-lanari bukaera ematea
Erabilitako prozeduraren bitartez, Erauztermek terminotasun-indizea finkatzeko
algoritmo estatistikoak erabiltzen ditu, eta atalase batetik behera ez dizkizu terminohautagaiak erakusten. Termino-hautagai guztiak erakustea nahi baduzu, “hautagai
guztiak” botoia sakatu behar duzu eta, ondoren, “Bidali” botoia. Eragiketa hori terminohautagai guztiak balioztatzen bukatutakoan egin daiteke, garrantzitsua izan litekeen
terminoren bat balioztatu gabe gera ez dadin ziurtatzeko.

Hautagai guztiak balioztatu ditugula egiaztatzeko, bukaerako txostena kontsulta
dezakegu. Nolanahi ere, hautagairen bat landu gabe dugula ageri bazaigu ere, ez gara kezkatu
behar: seguruenik termino izateko probabilitate oso txikia duen hautagairen bat izango da.

Balioztatzea bukatuko duzunean, zure tutoreari abisatuko diozu berak esportazioa egin
dezan. Tutoreak, esportazioa ez ezik, balioztatu dituzun hautagaiei buruzko iruzkinak ere
egingo dizkizu. Horretaz gain, termino-zerrenda eleaniztuna egiteko jarraitu beharko duzun
prozeduraren berri emango dizu:

o
o
o
o

Euskarazko terminoen zerrenda garbitu.
Euskarazko sinonimoak detektatu.
Beste hizkuntzen ordainak esleitu.
Sinonimoak detektatu.
o Termino-zerrenda eleaniztuna TZOSen kargatzeko ereduaren arabera egokitu.

Urrats horiek aurrera eramateko xehetasunak aurki daitezke egelaPI plataforman.
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9. Erauztermen bilaketak egiteko jarraibideak
Erauztermen bilaketak egiteko bi leiho ditugu.

Ezkerreko leihoa erabil dezakezu, zure terminoak Erauztermetik kanpo lantzen ari zarenean,
eta zalantzaren bat sortzen zaizunean. Adibidez, testuingurua edo maiztasuna ikusi nahi
duzunean. Demagun, esate baterako indukzio magnetiko terminoaz egin duzun erabileraz
zalantza sortzen zaizula. Terminoaren osagaiak ezkerreko pantailan idazten badituzu, eta
“bidali” botoia sakatzen baduzu, zure intereseko terminoa zabalduko zaizu.

Eskuineko leihoa, aldiz, erauzketarako erabili diren testuen barruko konkordantziak bilatzeko
erabil daiteke. Adibidez, uhin terminoa ageri den testuinguru guztiak ikusi nahi badituzu,
termino hori idatzi behar duzu eskuineko leihoan, eta ‘bilatu’ botoia sakatu.
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