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LABURPENA 
 

Proiektu honetan euskararako HPSG gramatika baten lehen urratsak eman ditugu. Guztira lau 

hizkuntza fenomeno landu ditugu: hitz hurrenkera askea, perpaus baten analisi ezberdinak, 

aditzen azpikategorizazioa eta izen-sintagma. Hitz hurrenkeran, HPSGko zerrenden aurrean 

Kategoria Gramatikaleko eredua hobetsi dugu. Perpaus baten analisi ezberdinak eragozteko, 

berriz, erregela sintaktiko bat egin dugu. Aditzen azpikategorizazioan, japonierako HPSG 

ereduari jarraituz, balentzia (VAL) balioa erabili dugu; osagai batzuk onartuta gramatikak 

funtzionatzeko. Azkenik, izen-sintagman, izena alde batetik eta determinatzailea eta kasua 

beste aldetik banatzea erabaki dugu, horrek izen-sintagmaren gramatika orokortzeko aukera 

ematen duelako. 

Hizkuntzaren lau fenomeno horiek lantzeaz gain; horietan oinarrituta HPSG gramatika bat 

garatu eta inplementatu dugu LKB tresnaren bidez. Hori dela eta, gramatika gauza da esaldiak 

automatikoki aztertzeko. Bigarren maila batean, Minimal Recursion Semantics formalismoa ere 

zerbait landu dugu eta euskara adibidetzat hartuta Oinarrizko Iragarpen bat nola sortzen den 

aztertu dugu. 

Hitz gakoak: euskara, HPSG, Minimal Recursion Semantics, hitz hurrenkera, aditzen 

azpikategorizazioa, anbiguotasuna, izen-sintagma. 

 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this project is to create an HPSG-based grammar for Basque. We have worked on 

four linguistic phenomena: free word order, ambiguity, verb subcategorization and the structure 

of noun-phrases. Regarding the free order of sentence constituents, we have favoured an 

analysis based on Categorial Grammar instead of the classical HPSG approach based on 

ordered lists of subcategorized elements. We have dealt with ambiguity creating a specific 

syntactic rule that blocks redundant analyses. In the case of verb subcategorization, we have 

used the valence (VAL) feature, following the approach devised for Japanese. Finally, in noun-

phrases, we have distinguished the noun from the morphemes for case and determiner. This 

decision gives the possibility to generalize the grammar of noun-phrases. 

Besides the work on these four linguistic phenomena, we have developed and implemented an 

HPSG-based grammar using the LKB development environment. Therefore, the system can 

automatically analyze a number of sentences. In this work, we have also developed the Minimal 

Recursion Semantics. We have created and analyzed an Elementary Predication based on one 

sentence in Basque.  

Key words: Basque, HPSG, Minimal Recursion Semantics, word order, verb subcategorization, 

ambiguity, noun-phrase. 
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1. Proiektuaren kokapena sintaxi 
konputazionalean 

Sintaxi konputazionala hizkuntzalaritza konputazionalaren adarretako bat da. Sintaxi 

konputazionalaren helburua, ordenagailuak sintaxia ulertzeko beharrezkoa duen ezagutza 

formalizatzea da. Formalizazio hori modu aplikagarri batean egin behar da, aplikazioak eta 

produktuak egin ahal izateko. Beraz, sintaxi konputazionalean, unitate sintagmatikoen arteko 

loturak formalizatzen direla esan daiteke. 

1.1. Sintaxi konputazionaleko ikuspegiak 

Oro har, sintaxiaren prozesamenduan hiru hurbilpen bereizten dira: eskuz kodetutako ezagutza 

linguistikoan oinarritutako hurbilpenak; estatistikan edo metodo automatikoetan oinarritutako 

hurbilpenak eta bien konbinazioak. 

1.1.1. Ezagutza linguistikoan oinarritutako sintaxia 

Hurbilpen honetan bi joera daude: Testuingururik gabeko gramatiketan oinarritutako sistemak 

(TGG sistemak) eta egoera finituko mekanismoetan oinarritutako sistemak. 

Testuingururik gabeko gramatiketan oinarritutako sistemetan, testuingurua kontuan hartzen ez 

duten gramatikak dira, oro har, hizkuntzaren teorian oinarritutakoak direlako. Helburu nagusia 

hizkuntzaren teoria garatzea izaten da. Gramatika hauek esaldien egitura hierarkikoa eta 

errekurtsibitatea definitzeko dira egokiak. Hurbilpen honen barruan bi mota daude: 

- TGG sinpleak. Erregelek osagai atomikoak besterik ez dituzte deskribatzen. Egitura sintaktiko 

sinpleenak zehazki definitzeko dozenaka erregela behar dira. Hori ez gertatzeko, gramatikaren 

osagaiei informazioa gehi dakieke ezaugarri-egituren bitartez. 

- Baterakuntzan oinarritutakoak. Informazio linguistikoa erabiltzeko, baterakuntza da 

eragiketarik inportanteena. Baterakuntzan oinarritutakoetan, osagaiei, ezaugarri-egituren 

bitartez, informazioa gehitzen zaie (Shieber 1986); horrela gramatikaren trinkotasuna eta 

sinpletasuna bultzatuz. Alde txar bat badu: baterakuntza-ekuazioen kalkuluaren denbora-kostua 

dugu, eraginkortasuna motelduz. Baterakuntzan, lexikoa eta gramatikaren artean oreka 

desberdina dago. Batzuek lexikoan kodetzen dituzte sintaxian kodetu ohi den informazioa, eta 

beste batzuek erregela sintaktikoetan definitzen dituzte operazio lexikal desberdinak. 

Baterakuntza baliatzen duten sistemetan oinarritutako formalismo ezagunenak hauexek dira: 
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 Lexical functional grammar (LFG) (Bresnan & Kaplan, 1982). Formalismo 

eraikitzailea da batez ere. Analisi posibleen ugalketaren ondorioz, halere, alde murriztailea ere 

gehitu behar izan dute. Teoria eta praktika lotzeko lehen printzipiotzat analisien motibazio 

linguistikoa dute. Lexikalismoa darabil, hau da, perpausean ager daitezkeen egitura sintaktiko 

desberdin guztiak lexikoan zehazten dira. Sarrera  lexikoek honako informazioa biltzen dute: 

kategoria sintaktikoa, eduki semantikoa, elementu azpikategorizatuak, rol tematikoak eta 

hautapen-murriztapenak. Bi errepresentazio-sistema erabiltzen dira: osagaien egitura eta 

egitura funtzionala. Bestalde, egitura sintaktiko desberdinak erregela lexikal modura adierazten 

dira, eta aditz-azpimultzo bati aplikatzen zaizkio. 

 Generalized phrase structure grammar (GPSG) (Gazdar et al. 1985). Government 

and Binding-en (GB) X-barra teoriaren printzipioak jarraitzen ditu. LFGn bezalaxe, lexikalizazioa 

planteatzen da. Kategoriak, ezaugarrien arabera definitzen dira eta subjektua ez dute sartzen 

azpikategorizazioaren barruan. Aditz-sarrerek ez dute azpikategorizazio-informaziorik 

zuzenean; horren ordez, adierazle bat dute. Horren bidez, aparteko erregela batean definituta 

dagoen azpikategorizazio-eskema batekin jartzen dute harremanetan. Aditz batek egitura bat 

baino gehiago onartzen dituenean, sarrera desberdinak osatzen dira, elkarren artean 

erlazionatuta. 

 Head-driven phrase structure grammar (HPSG) (Pollard & Sag, 1987). Sintaxia eta 

semantika erabat integratuta lantzen ditu. Sarrerako informazio sintaktiko eta semantikoa indize 

batzuen bidez erlazionatzen da, honela bi modulu hauen arteko harremana argitan utziz. 

Egitura desberdinak erredundantziazko erregela lexikalen bidez lortzen dira. Baina ezaugarri-

egiturak tipoka sailkatuta daude, eta gainera modu hierarkikoan. Horrela, erredundantzia asko 

jaisten da; eta sarrera lexikalen informazioa sinplifikatu egiten da. 

Egoera finituko mekanismoetan oinarritutako sistemetan, egoera finituko automatak eta 

trasduktoreak (Roche eta Schabes 1997) erabiltzen dira eta horien zehaztapena egiteko, 

adierazpen erregularren lengoaia erabiltzen da. Sistema hauen ezaugarri nagusienak 

homogeneotasuna, malgutasuna eta modulartasuna dira. Horretaz gain, automaten propietate 

algoritmikoei esker, gramatikak era trinkoan gorde daitezke, eta modu eraginkorrean aplikatu 

ere. Oso erabiliak izan dira Informatikako alor desberdinetan; ez, ordea, hizkuntzalaritza 

konputazionaleko eginkizun nagusietan. Sistema honetan oinarritutako hainbat formalismo 

daude: 

 Murriztapen Gramatika (Constraint Grammar, MG) (Voutilainen eta Tapanainen 

1993, Karlsson et al. 1994, Voutilainen 1994). Azaleko sintaxia eta desanbiguazioa lortzeko 

egindako sistemarik arrakastatsuenetakoa da, oso ezaugarri desberdineko lengoaietara 

aplikatu delako. Lehenik, hitz-forma bakoitzari etiketa morfosintaktiko posible guztiak gehitzen 

dizkio. Ondoren, murriztapen-erregelen multzoa aplikatzen da, helburua hitz-forma bakoitzak 
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interpretazio bakarra eta zuzena izatea delarik. Emaitzan, bakoitza morfosintaktikoki 

desanbiguatua egongo da. 

 XFST (Xerox Finite State Tool) (Karttunen et al. 1997, Aït-Mokhtar eta Chanod 1997, 

Chanod eta Tapanainen 1996ab). Adierazpen erregularrak dira formalismo honen ezaugarri 

nagusia. Analisi morfologikorako erabiltzen ziren orain arte, baina dagoeneko tokenizaziotik 

hasita azaleko analisi sintaktikora arte erabiltzen hasi dira. Tresna hauetan ikuspegi 

eraikitzailea eta murriztailea erabiltzea dago. Lortutako tresnek malgutasuna, adierazpen 

erregularren sinpletasuna eta teoria matematiko baten sendotasuna dituzte ezaugarri 

nagusitzat. 

1.1.2. Teknika probabilistikoetan oinarritutako sintaxia 

Hurbilpen probabilistikoa (Black et al. 1993) indar handikoa bihurtu da azken hamarkadan, 

aurreko lanetan gramatikariek egiten zituzten atazak automatikoki egiteko. Bere ezaugarriak 

dira: corpus etiketatuen (treebank) beharra, azaleko analisia egitea eta %95-97 inguruko 

zuzentasuna dute, orain arteko metodoekin lortu ez den kopurua. 

1.1.3. Teknika linguistiko eta probabilistikoetan konbinazioa 

Hurbilpen linguistikoaren abantailak eta hurbilpen estatistikoaren abantailak konbinatzen 

saiatzen da hurbilpen hau. 

 Black et al. 1993. Hizkuntzalariek egindako gramatika bat erabiltzen da, baina 

erregelen aplikazioa sintaktikoki etiketatutako corpus batetik ateratako probabilitateen bidez 

erabakitzen da. 

 Bod & Kaplan (1998): Goikoen proposamen antzekoa da baina honetan egituren 

maiztasunak neurtzen dira; hartan erregela sintaktikoen aplikazioen maiztasunak. 

1.2. Sintaxi konputazionala IXA taldean 

IXA taldean egin zen lehen gramatika Abaituaren (1988) LFG gramatika izan zen. Gramatika 

hau baterakuntzan oinarritutako euskararako gramatika lexiko-funtzional bat izan zen. 

Halaber, baterakuntzan oinarritzen den PATR II formalismoa ere erabili izan da. Gojenolak 

(2000) PatrIxa izeneko gramatika garatu zuen. Formalismo honen bitartez, ezaugarri-egituren 

bidez, sintagmak eta perpausen osaera lortu dira. 
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Ondoren, dependentzietan oinarritutako murriztapen gramatika egin zen. Aranzabek (2008) 

Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK)
1
 gramatika garatu zuen. 

Murriztapen Gramatika hau desanbiguazio morfosintaktikorako eta sintaxirako erabili izan da. 

Gramatika honetako islapen-erregelen bitartez esaldi bateko hitz bakoitzari dependentzia-

etiketa bat esleitzen zaio eta hitz bakoitzaren gobernatzailea zein norabidetan aurkitzen den 

esaldi bakoitzaren barruan zehazten da; hau da, bi hitzen arteko dependentzia sintaktikoa (bata 

gobernatzailea eta bestea mendekoa) gauzatzen da Dependentzia Gramatikaren Teorian 

(Tesnière, 1959) oinarrituta. Islapen-erregela horien idazketa Murriztapen Gramatika (Karlsson 

et al., 1995) formalismoa baliatuz egin da. 

Gramatika honen bidez hainbat aplikazio egin dira: hizkuntza-ezagutzan oinarritutako 

analizatzaile sintaktikoaren garapenerako baliatu da (Aranzabe, 2008); erroreen detekziorako 

erabiltzen den Saroi tresnaren analisi sintaktikorako moduluaren oinarri da (Oronoz, 2009) eta 

erregeletan eta estatistiketan oinarritutako analizatzaile sintaktikoak konbinatzea helburu duen 

Hibrido Sint proiektuan (MICINN, TIN2010-20218) erabili da. 

Urte honetan, Bengoetxeak (2014) MaltIxa izeneko gramatika estatistikoa argitaratuko du. 

Bukatzeko, XFST formalismoa (Aldezabal et al., 2003; Aduriz et al., 2003) ere erabili izan da. 

Honen bitartez, aukera sintaktiko guztietatik balizkoak ez direnak ezabatu dira eta eraikuntza 

berriak egiteko erabili da. 

Egun, IXA taldea Europa mailako proiektu batean parte hartzen ari da. Europar Batzordeko 

proiektu honen izena QTLeap: Quality Translation by Deep Language Engineering Approaches
2
 

da. Bertan, itzulpen automatikoari buruzko ikerketa bat egin eta metodologia bat eskaini nahi da 

hizkuntza ingeniaritza sakonaren ikuspegitik kalitatezko itzultzaile automatiko lortzeko. 

1.3. Proiektuaren kokapena eta helburua 

Goran ikusi dugun moduan, sintaxi konputazionala oso eremu zabala da eta hainbat formalismo 

daude. IXA taldean, goran aipatu bezala, hainbat formalismo erabili dira. 

IXA taldeak hasiera batean, Chosmkyren Sintagma Egitura Gramatika (Phrase structure 

grammar) eredua jarraitu bazuen ere (Abaituaren (1988) LFG gramatikarekin) ondoren, 

Tesnière eta Melcuken Dependentzia Gramatika (Dependency grammar) eredura igaro zen 

                                                

1
 Tresnaren helbidea: http://ixa.si.ehu.es/Ixa/Produktuak/1273220635 

2
 Proiektuaren webgunea: http://qtleap.eu/ 

http://ixa.si.ehu.es/Ixa/Produktuak/1273220635
http://qtleap.eu/
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Aranzaberen (2008) EDGK gramatika bidez. Gramatika honekin Dependentzia Gramatikan 

oinarritutako EPEC-DEP
3
 corpusa garatu da. 

Baina behar berriak azaldu dira eta QTLEAP proiektuan hizkuntza ingeniaritza sakona
4
 hartu 

da ildotzat. Hizkuntza ingeniaritza sakona erabiliz linguistikoki oso sakon aztertutako corpusak 

sortu nahi dira. Hizkuntza ingeniaritza sakonean Combinatory categorial grammar (CCG), 

HPSG, LFG, Tree-adjoining grammar (TAG) eta Pragako Eskola formalismoak kokatzen dira. 

IXA taldean gaur egun badago Depedentzia Gramatikan oinarritutako corpusa baina ez 

Sintagma Egitura Gramatikan oinarritutakoa
5
. Horregatik, euskararako HPSG gramatika bat 

garatu nahi da, ondoren, Sintagma Egitura Gramatikan oinarritutako corpus bat sortzeko. 

Hori denagatik, Master Amaierako Lan honen helburua euskararako HPSG gramatika baten 

lehen garapena egitea da. Izan ere, gramatika sortu ondoren, Sintagma Egitura Gramatikan 

oinarritutako corpus bat sortu nahi da, gaur egun ez dagoena. 

 

                                                
3
 Dependentzia Gramatikan oinarritutako euskarazko corpusaren webgunea: 

https://ixa.si.ehu.es/Ixa/Produktuak/1306407157 

4
 Hizkuntza ingeniaritza sakonari buruzko informazioa: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_linguistic_processing 

5
 Hizkuntza ezberdinetako corpus ezberdinak: 

http://www.linguateca.pt/escolaverao2006/Sintaxe/syntaxe_ev_support2.pdf 

https://ixa.si.ehu.es/Ixa/Produktuak/1306407157
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_linguistic_processing
http://www.linguateca.pt/escolaverao2006/Sintaxe/syntaxe_ev_support2.pdf
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2. HPSG. Ezaugarri nagusiak 

Atal honetan, lehendabizi HPSG gramatikaren ezaugarri garrantzitsuenak aipatuko ditugu. 

Ondoren, HPSG gramatika bidez zein hizkuntzak landu diren ikusiko dugu eta azkenik HPSG 

gramatika garatzeko zer tresna eta ingurune dauden aztertuko dugu. 

2.1. HPSGren deskribapen laburra 

Guneak gidatutako egitura sintagmatikoen gramatika (Head-driven phrase structure grammar, 

HPSG aurrerantzean) 1985ean Stanford Unibertsitateko Center for the Study of Language and 

Information (CSLI)
 6

 gunean Ivan Sag eta Carl Pollardek garatutako gramatika formalismo bat 

da. 

HPSG gramatika sortzailea, deklaratzailea eta ez-deribatzailea da. LFG eta Hatsarreak eta 

Parametroak (Principles and Parameters, P&P) bezala, hizkuntza giza garunean nola 

egituratzen den azaldu nahi du. Ez dago eraldaketarik eta erregelen hurrenkerarik. HPSG 

hizkuntza-objektuen (hitza, sintagma…) ontologian eta objektu hauek dituzten murriztapen edo 

baldintzetan, hatsarreak deituak, oinarritzen da. Ez dago ezberdintasun formalik sarrera 

lexikoen eta gramatika erregelen artean. Sarrera lexikoak hizkuntza-sarreraren deskribapenak 

(zeinuak) dira eta herentzia hierarkia bat dute. Gramatikak teoria lexikalista erabiltzen du, hau 

da, informazio gehiena sarrera lexikoetan dago eta perpausak sarrera lexikoak bateratuz 

sortzen dira. Gramatika erregelak oso eskematikoak dira.  

HPSG gramatikak hainbat teoria sintaktiko eta semantikoren eragina jaso du. Teoria sintaktiko 

hauen eragina jaso du: Generalized Phrase Structure Grammar (Gazdar et al., 1985), 

Categorial Grammar (McGee Wood, 1993), Lexical-Functional Grammar (Kaplan et al., 1982) 

erregela lexikoengatik, Construction Grammar (Goldberg, 1995) eta Government-Binding 

Theory (Haegeman, 1994), hainbat hizkuntza fenomeno aztertzeagatik. Situation Semantics 

(Barwise et al., 1983) eta Discourse Representation Theory (Kamp et al., 1993) teoria 

semantikoen eragina ere jaso du. 

HPSGren lehen bertsioetan gramatika erregela gutxi zeuden baina azken bertsioetan erregela 

gehiago eta aberatsagoz osatuta dago Construction Grammar (CxG) baten itxurara hurbilduz. 

Hizkuntza ezaugarriak eredu matematikoan jartzen saiatzen denez, oso erabilia da lengoaia 

naturalaren prozesamenduan. 

2.1.1. Tresna deskribatzaileak (Descriptive devices) 

HPSGren osagai deskribatzaileak ezaugarri-egitura, atributu-balioen matrizea, mota, 

baterakuntza eta egitura partekatua dira. 

                                                
6
 Stanford Unibertsitateko HPSG gramatikari buruzko webgunea: http://hpsg.stanford.edu/ 

http://hpsg.stanford.edu/
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1- Ezaugarri-egiturak (Feature Structures, FS). Hizkuntza-objektuak eta murriztapenak 

ezaugarri-egituren bidez (FS) gauzatzen dira. Ezaugarri-egitura atributu-balio bikoteen zerrenda 

bat da. Atributuak atomo sinbolikoak dira eta balioak atomo sinbolikoak edo egitura konplexuak 

izan daitezke (FS, zerrenda bat, multzo bat…). Esaterako, [CAT NOUN] egituran balioa atomo 

bat da, [AGR [GEN fem, NUM sing]] egituran ezaugarri-egitura bat eta [ARG-ST < [SUBJ ...], 

[DO...] >] egituran FS zerrenda bat. FSak atributu-balioen matrize (attribute-value matrix, AVM) 

bidez adierazten dira. 

 

Irudia 1. Atributu-balioaren matrize baten adibidea. 

2- Motak (Types). HPSGk hizkuntza-objektuak mota ezberdinetan sailkatzen ditu. Mota 

bakoitzak modu argian HPSG gramatikan agertu behar du, mota bakoitzari dagokion atributuen 

adierazpenarekin. Atributu horietako bakoitzak bere balioen adierazpena eduki behar du. Motak 

modu hierarkikoan adierazten dira azpi-mota (subtype) eta super-mota (super-type) 

harremanak adierazteko. Azpi-motak super-motaren atributu guztiak hartzen ditu eta super-

motaren murriztapenen menpe dago. 

 

Irudia 2. Izen femenino singular baten mota. 

Azpi-mota bakoitzak super-mota bat baino gehiago eduki ditzake. Kasu honetan, azpi-mota 

super-mota guztien atributuak bere egiten ditu eta super-mota guztien murriztapenen menpe 

ere badago (herentzia anitza, multiple inheritance ingelesez). 

3- Baterakuntza (Unification). HPSGren oinarrizko mekanismoa baterakuntza da. 

Baterakuntzan, bi FS edo gehiagoren baturak FS berri bat sortzen du eta honek batutako FSen 

informazioa gordetzen du. Baterakuntzak balio komunak dituzten FSak batzen ditu eta ez 

borrokan daudenak. Horrenbestez, [AGR.GEN fem]⊔[AGR.NUM sing] = [AGR[GEN fem, NUM 

sing]] bateratu daiteke baina ez [AGR.GEN fem]⊔[AGR.GEN masc] =  Ø. 

4- Egitura partekatua (Structure sharing). FS barruko bi atributu ezberdin edo gehiagok balio 

bera dutela adierazi behar da. Kasu honetan, [ AGR #agr, SUBJ < [ AGR #agr ] > ] 

komunztadurak eta subjektuak balio bera partekatzen dute. 

2.1.2. Gramatika osagaiak (Grammar components) 

HPSGren gramatika osagaiak: zeinu, hitz eta sintagma motak, erregela lexikoak, hatsarreak eta 

Minimal Recursion Semantics (MRS) dira. 
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1- Zeinu mota (the type sign). HPSGko oinarrizko  zeinu mota da. Hizkuntza adierazpen guztiak 

(hitzak, sintagmak, perpausak…) zeinu bidez adierazten dira. Zeinuak informazio fonologikoa, 

sintaktikoa eta semantikoa biltzen du hurrengo irudian ikus daitekeen bezala. 

 

Irudia 3. Zeinuaren adierazpen orokorra HPSGn. 

- PHON(OLOGY): Ezaugarri fonologikoen zerrenda da. Batzuetan ORTHO(GRAPHY) ere 

agertzen da. 

- SYNTAX-SEMANTICS (SYNSEM). Zeinu hau duten buruek informazio sintaktikoa eta 

semantikoa adierazten dute. SYNSEM egiturak bi ezaugarri har ditzake. NON-LOCAL eta 

LOCAL dira har ditzakeen balioak. Lehenak, NZ-mugida (WH-movement edo Distantzia Luzeko 

Dependentzia), osagaien erauzketa eta erlatibozko sintagmekin du zerikusia. Bigarren 

ezaugarriak, zeinuaren informazio sintaktiko eta semantikoa adierazten du eta gertuko 

testuinguruari lotutako informazioa ere azaltzen da. 

LOCAL ezaugarriak hiru balio hartzen ditu: CATEGORY, CONTENT eta CONTEXT. Bi egituren 

artean bi elementu berberak badira karratu baten barruan zenbaki bat idatziz lotzen dira 

hurrengo orrialdeko laugarren irudian ikus daitekeen bezala. Barruan zenbakia duten karratu 

hauek korreferentziazko etiketak izena dute. 

LOCAL.CATEGORY ezaugarriak bertako informazio sintaktikoaren berri ematen du. HEAD 

ezaugarriak sintagma menperatzailea proiektatzen du zeinua sintagma honen burua denean. 

Atributu-balioen zerrendak (SPR
7
, SUBJ

8
, COMP

9
) zeinuaren balentzia hartzen du eta gertuko 

testuinguru sintaktikoan gauzatzen den argumentuaren deskribapena du. 

LOCAL.CONTENT. Balio hau erabiltzen den formalismo semantikoaren araberakoa da. Batzuk 

Situation Semantics teorian oinarritzen dira eta ‘egoera’ ezberdinak azaldu nahi dituzte. 

Erabiliena, hala ere, Minimal Recursion Semantics formalismoa da, geroago landuko duguna. 

LOCAL.CONTEXT ezaugarriaren balioa context matrizea da eta aurresuposizioetan 

oinarritutako interpretazio semantikoa egiten da. 

                                                
7 
Osagaiaren espezifikatzaile moduan agertzen den elementua (balentzia balioa). 

8
 SUBJ zeinua subjektuarena da. 

9
 COMP zeinua osagarriarena da. 
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Zeinua motak bi azpi-mota ditu: hitza, sarrera lexikoaren araberakoa dena eta sintagma, 

gramatika erregelen araberakoa dena. Azpi-mota hauetako bakoitzak, gainera, beste azpi-mota 

batzuk ditu. 

1.1- Hitza mota (word type). HPSG gramatikan sarrera lexikoa hitza motako ezaugarri-

egituraren deskribapena da. ARG-ST atributu gehigarri bat dauka eta honek zerrenda 

bakarrean azpikategorizatutako argumentuak adierazten ditu. Hurrengo adibidean, esaterako, 

hitzak hiru argumentu dituela azaltzen da ARG-ST atributuan. 

 

Irudia 4. “sends” hitzaren kategoria. 

Lexikoia sarrera lexiko ez ordenatuen multzoa bada, erredundantzia sortzen da eta 

orokortasunak galdu egiten dira. Lexikoan bi erregulartasun mota daude: 

- Orokortasun bertikalak (vertical generalizations). Klase edo azpi-klase bereko hitz guztiek 

komunean dituzten ezaugarriak adierazten ditu. Herentzia anitzeko hierarkiazko sailkapen bidez 

jorratzen dira. 

 

Irudia 5. Orokortasun bertikala. 

- Orokortasun horizontala (horizontal generalizations). Bi klase ezberdinetako hitzek (aditz 

aktiboak eta pasiboak, esaterako) duten harreman sistematikoa adierazten da. Erregela 

lexikoen bidez adierazten da. Erregela lexikoek sarrera lexiko berriak sortzen dituzte 

biltegiratzeko behar diren sarrera kopurua jaitsiz. 

Erregela lexikoen artean, bat pasiboa gauzatzeko erregela da. Hurrengo irudian, ingelesean 

pasiboa nola gauzatzen adierazten da. Esaterako, The police arrested two men perpausa Two 

men were arrested by the police bihurtzen du. The police [1] erregelaren bidez SUBJetik 

COMPera igarotzen da eta two men [2] COMPSetik SUBJera igarotzen da. 

 

 

 

 

Irudia 6. Ingelesean, pasiboa gauzatzeko erregela lexikoa. 
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1.2- Sintagma mota (phrase type). Sintagmak mota ezberdinetakoak dira eta hierarkia herentzia 

bat osatzen dute zazpigarren irudian ikus daitekeen bezala: 

 

Irudia 7. Sintagma moten hierarkiazko herentzia. 

Sintagmak mota ezaugarri-egituren bidez adierazten dira eta sintagma-egituradun zuhaitz batek 

duen informazio berbera du. Sintagma mota hauek modu ezberdinetan gauzatzen dira: burua 

menpeko batekin konbinatuz, burua bere subjektuarekin konbinatuz, burua bere osagarriarekin 

batuz, burua bere espezifikatzailearekin batuz edo burua modifikatzaile batekin konbinatuz. 

Bestalde, HPSGn adjuntua (head-adj-phrase) MOD atributuaren bidez adierazten da. 

2- Hatsarreak (principles). Sintagma motekin batera lengoaia baten adierazpen egokiak 

zehazten ditu. Ezaugarri-egitura bidez inplementatuta dago eta AVM erabiliz deskriba daiteke. 

Egiaztapenak baterakuntzaren bidez egiten dira. Hainbat hatsarre daude: Buru Ezaugarriaren 

Hatsarrea (Head Feature Principle), Balentziaren Hatsarrea (Valence Principle), Argumentua 

Gauzatzeko Hatsarrea (Argument Realization Principle)… Guk hiru hatsarre aztertuko ditugu. 

Buru Ezaugarriaren Hatsarrea (Head Feature Principle, HFP) da. Erregela honek buru baten 

ezaugarriak (PoS, vform…) buru den sintagman proiektatzen direla ziurtatzen du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irudia 8. “(…) gives the book to the teacher” Buru Ezaugarriaren Hatsarrearen bidez proiektatuta. 
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Goiko irudian, hiru ume daude (gives, the book, to the teacher) eta Buru Ezaugarriaren 

Hatsarreak ume hauen ezaugarriak sintagman proiektatzen ditu. 

Balentziaren Hatsarrea (Valence Principle). “F ezaugarriaren balentzia bakoitzeko, buru-

sintagmaren F balioa umearen F balioa ken burua ez den ume gauzatua da”. Buru lexikoak 

behar dituen baldintza konbinatorioak aztertzen ditu, kodifikatuta dauden balentzia ezaugarrien 

bidez (SUBJ, COMP…). 

Argumentua Gauzatzeko Hatsarrea (Argument Realization Principle). Hatsarre honen 

arabera, ARG-STeko elementu guztiek VALENCE atributuan egon behar dute. 

3- Minimal Recursion Semantics (MRS). Honako ezaugarriak ditu (Copestake et al., 2005): 

1- Forma Logikoa. Gramatikak onartzen duen perpaus bakoitzeko, inferentziazko erregelak 

aplikatuz esanahia adierazi nahi da. Hau da, This fierce dog chased that angry cat perpausa 

this(x) ^ fierce(x) ^ dog(x) ^ chased(e,x,y) ^ that(y) ^ angry(y) ^ cat(y) bidez irudikatzen da. 

2- Semantika ezaugarri-egitura. MRSean, ale lexikoak argumentu sintaktikoak argumentu 

semantikoekin lotzen ditu. Hau da, erlazio semantikoak sarrera lexikoen bidez sartzen dira eta 

hitzak beste hitz edo sintagmekin batzean batzen dira hurrengo orrialdeko adibidean ikusten 

den bezala. 

 

 

 

 

 

 

Irudia 9. ‘El alcohol provoca cirrosis’ perpausaren MRS irudikapena. 

Bederatzigarren irudian ikusten den bezala, MRS irudikapenak honako atalak ditu: 

- RELS: oinarrizko iragarpenen (Elementary Predictions, EP) zerrenda da. Zerrenda elementu 

hauek osatzen dute: 

 Predikatu semantikoa (semantic predicate). Adibidez: alcohol_n_rel. 

 Etiketa (label, LBL): Helduleku (handle) motako objektuak h1, h2… bezala irudikatuta. 

EPak zuhaitz jakin bateko adabegiarekin lotzen ditu. 

 Erlaziozko argumentuen zerrenda (list of arguments of the relation). Argumentu hauen 

balioak aldagai semantikoak (egoera aldagaiak (event variable): e1, e2… edo indize aldagaiak 

(index variable) (x1, x2.. bezala adierazita) edo heldulekuak (EP baten argumentuentzat) izan 

daitezke. 

- INDEX eta helduleku burua (Top Handle, LTOP): MRS batean goren dagoen etiketarentzat 

eta aldagai semantikoarentzat erabiltzen dira. 
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- Helduleku murriztapenen zerrenda (list of Handle Constraints, HOCNS): qeq
10

 motak 

adierazten dituen erlazio posibleak eta muga sintaktikoak irudikatzen ditu. Hauek argumentu 

heldulekua (Argument Handle, HARG) etiketarekin (label, LARG) lotzen dute. 

3- Helburuak. Bi helburu lortu nahi dira: 

 Konposizionalitatea: sintagmaren esanahia beraren zatien esanahiekin sortzen da.  

 Badagoen makineria erabiltzea: baterakuntza da semantika eraikitzeko erabiltzen den 

mekanismo bakarra. 

 

Irudia 10. ‘The dog barks’ perpausaren osatze semantikoa. 

Goiko irudian, konposizio semantikoa (Semantic composition) ageri da. Determinatzailea 

(the) eta izena (dog) batzen dira eta izen-sintagma (the dog) osatzen dute. Ondoren, izen-

sintagma honi aditza (bark) gehitzen zaio eta perpausa (the dog bark) osatzen da. 

2.2. HPSG garatzeko tresnak edo inguruneak 

Hiru arrazoi nagusi daude HPSG formalismoan oinarritutako gramatikak garatzeko eta 

prozesatzeko (Levine et al., 2006): 

1- Hizkuntzalaritza ikuspegitik, hizkuntzaren azterketarako egokitzapen enpirikoa ahalbidetu 

dezake, hau da, gramatika egituratzen duten hizkuntza-teorien bateragarritasunean eta 

hizkuntza-arkitektura osoan eta zurrunean garatzen lagun dezake. 

2- Konputazio ikuspegitik, gramatika inplementazioak HPSGan oinarritutako analizatzaile 

sintaktikoen eta sortzaileen sistema garatzen lagun dezake. 

                                                
10

 Copestake et al. (2005) ikerlariek adierazten dutenez, qeq (q moduan ere adierazten dena) murriztapen 

bat da eta zehaztasun-ezaren arazoa (underspecification) konpontzeko erabiltzen da. 
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3- Ingeniaritza ikuspegitik, HPSG gramatikan oinarritutako prozesaketa sakonak giza 

hizkuntzaren teknologietan aplika daitezke. Esaterako, VerbMobil proiektuan hizketatik 

hizketarako itzulpen automatikoa egiteko erabili da. 

Hartutako ikuspegiaren arabera, HPSGan oinarritutako prozesaketa egiteko tresna edo 

ingurune ezberdinak erabili dira. HPSG gramatikan oinarritutako prozesaketa gauzatzeko 

sistema ugari garatu dira 90. hamarkadaren hastapenetik. Sistemak hiru taldetan banatzen dira: 

a) murriztapenean oinarritutako sistemak: sistema hauetako gramatikak domeinuak 

zuzenean murrizten dituen inplikazioen egoeretan oinarritzen dira; b) erlazioan oinarritutako 

sistemak: gramatikaren antolakuntzan dagoen erlazio-maila adierazten du sistemak eta c) bi 

sistemen konbinaketa. Jarraian sistema bakoitzaren ezaugarri orokor batzuk aipatuko ditugu. 

Jarraian, Levine et al. (2006) artikuluan, hiru sistema hauen inguruan esan dena aipatuko dugu. 

2.2.1. Domeinua zuzenean murrizten duten sistemak 

HPSG teoria inplementatu zuen lehen sistema Typed Feature structure System (TFS, Emele 

eta Zajac, 1990) izan zen. Aurrekari tipoan oinarritutako inplikazio adierazpenen multzoan 

oinarritzen da. Edozein deskripzio galdera moduan sar daiteke eta sistemak deskribapen 

zehatzago bat itzultzen du. Deskripzioek eta beste zatiek teoriaren murriztapen bakoitza 

asebete behar dute. 

 Abantailak: TFSan murriztapenak HPSG arkitekturan egiten den bezala antola daitezke. 

HPSG teoria murriztapen multzo bat da, murriztapen batzuk objektu lexikalarenak dira, 

beste murriztapenak sintagma mailakoak dira eta abar. TFSaren prozesamenduan 

murriztapen multzo bat aplikatu behar da eta murriztapenen zehaztapenak inputean jartzen 

dira. Ez dago algoritmo orokorrik edo analisi sintaktiko zehatzik. 

 Desabantailak: hizkuntzalaritzako edozein murriztapen modu berean tratatzen da, baita 

mota moduko murriztapena errekurtsiboki definitutako datu-egituretan ere. TFSak, gainera, 

kontrol arazoak izan ditzake eta eraginkortasun eta etete arazoak eraginez. 

2.2.2. Bizkarrezur erlazionalean  oinarritutako sistemak 

Comprehensive Unification Formalism (CUF, Dörre eta Eisele. 1991) hurbilpena bizkarrezur 

erlazionalean oinarritzen den sistemetako bat da. Zenbait abantaila eta desabantaila ditu: 

 Abantailak: gramatika idatzi duenak helburuak exekutatzeko ordena zehaztu ahal ditu. 

Gramatikariak sintagma zehaztuen programa bezala kodetzen du gramatika. Sintagma 

zehaztuak kodetzeak programa logikoaren prozesatze teknikaren eraginkortasuna 

hobetzen du.  
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 Desabantailak: gramatika honen antolakuntza eta adierazpena HPSG teoriaren 

murriztapenetik ezberdina da. Bizkarrezur erlazionalean oinarritutako gramatikak maila 

intuitiboan du HPSG hizkuntza teoriarekin lotura. 

Sintagma-egitura da bizkarrezur erlazio espezializatua. ALE (Carpenter eta Penn, 1994), 

LKB (Copestake, 1993) eta Troll (Gerdemann eta Götz, 1996) sintagma-egituran oinarritzen 

diren bizkarrezur erlazio sistemak dira.  Zenbait abantaila eta desabantaila dituzte: 

 Abantailak: Errekurtsibitatean oinarritzen da. Osagai sintaktikoa adierazi eta kodetu 

egiten da. Kodeketa formatu jakin batean egiten da sintaktikoki aztertzeko algoritmoek 

eraginkortasuna izateko. Algoritmoak sintagma-egitura erlazioaren ezaugarri formalak 

erabiltzen ditu ondoren indexatze, memorizatze eta optimizatze eraginkorrak lortzeko. 

 Desabantailak: Erlazio kodeketan zailtasunak ditu, gramatikaren antolakuntza eta 

formulazioa ezberdina delako hizkuntzalaritza teorikotik. HPSGk ez ditu sintagma-

egitura erregelak. HPSG murriztapen multzo bat da eta egitura sintaktikoak Berehalako 

Menderatze Eskemak (immediate dominance schemata) ahalbidetzen dute hori. 

Bestalde, Berehalako Menderatze Eskema sintagma-egiturako erregeletan birkodetzen 

da. 

2.2.3. Paradigmen konbinaketa 

Bizkarrezur erlazionalean oinarritutako sistemek prozesatzean eraginkortasun handiagoa dute. 

Inplikazio murriztapenetan oinarritutakoek, berriz, ezaugarri-egiturak erabiliz gramatikaren 

kodetzea ez dute hainbeste zehazten. 

Bizkarrezur erlazionala eta inplikazio murriztapena konbinatuz HPSGan oinarritutako 

prozesatze sistema asko garatu dira: ALE berria (Carpenter eta Penn, 1994), TDL (Krieger, 

1995), ConTroll (Götz eta Meurers, 1997), LKB berria (Copestake, 2002), Hdrug (van Noord 

eta Bouma, 1997) edota TRALE (Meurers et al. 2002, Penn, 2004).  

ConTroll sistema HPSG gramatika teorikoaren egitura eta hizkuntza ahalik eta hobekien 

islatzen saiatzen da. Inplikazio murriztapenen mailakatze ezberdinen prozesamenduan 

oinarritzen da. Baina sintagma-egituran oinarritutako bizkarrezurrik ez du sistemak eta 

ondorioz, ez da eraginkorra tamaina handiko gramatikak prozesatzeko. 

LKB berria sistema oinarrizko murriztapen motetan eta sintagma-egitura bizkarrezurtzat duen 

prozesamendu eraginkorrean oinarritzen da. Sistemak eskala handiko gramatikaren 

prozesamendu eraginkorra egiten du. Sistemak egitura sinplea du eraginkortasuna lortu ahal 

izateko. Sistemak erlazio definituak ere ez ditu onartzen, beraz, prozesamendu errekurtsiboa 

sintagma-egiturako osagaietara mugatzen da. Sistema honen deskribapen garatuagoa 

laugarren atalean egingo dugu. 



Euskararako HPSG gramatikaren lehen proposamena 17 

HAP Masterra 13/14 ikasturtea 

2.3. HPSG bidez landutako hizkuntzak 

HPSG formalismoa oinarritzat hartuta hainbat hizkuntzatako gramatikak garatu dira. Egitasmo 

garrantzitsuenetakoa DEep Linguistic Processing with HPSG - INitiative (DELPH-IN)
11

 da. 

Egitasmo honen barruan besteak beste ingelesa, japoniera, alemanera, koreera, gaztelera eta 

portugeseko gramatikak landu dira. Jarraian, zenbait hizkuntzatako gramatikak aztertuko 

ditugu. 

2.3.1. LinGO English Resource Grammar (ERG) 

Copestake eta Flickinger-k (2000) LinGO tresnaren zazpi ezaugarri azpimarratzen dituzte: 

1- Eskuragarritasuna: webean eskuragarri dago eta aldaketak egin daitezke
12

. 

2- Formalismo argia eta deklaratibotasuna: ezaugarri-egituran oinarritzen den LKB sistema 

bidez garatuta dago. Sistema kopuru bat prozesatu ahal duenez deklaratiboa da. LKB PATRen 

(Shieber, 1986) jarraipena da. 

3- Bidirekzionalitatea: LKB analizatzaile sintaktikoa eta sortzailea da eta LinGO ERG bera ere 

bidirekzionala da. 

4- Hizkuntza motibazioa: ERGek HPSG formalismoa darabil, hizkuntzalaritza teorikoan oso 

erabilia dena eta hizkuntza askotako fenomeno ugari azaltzeko gai dena. 

5- Eskala eta eraginkortasuna: LinGO ERG estaldura handiko gramatika bat da. Ezaugarri-

egituretan oinarritutako beste sistemekin alderatuz gero emaitza hobeak lortzen ditu. 

6- Aurkezpen semantikoa: ERGen Minimal Recursion Semantics (MRS) hurbilpena erabiltzen 

da. Horretarako, LKBri modulu bat erantsi zaio. 

7- Ebaluaziorako tresnak: LKB sistemak [incr tsdb()] testatzeko makina (Oepen et al., 1997; 

Oepen and Flickinger, 1998) erabil dezake. Sistemaren azterketa zehatza egitea ahalbidetzen 

du. 

LinGO ERG PAGE sisteman (Kiefer et al., 1999) oinarrituta garatu da. Gramatika hau mota 

hierarkian oinarritzen da; lexikoia eta erregela lexiko eta sintaktikoak egituratzeko. Gramatikak 

gaur egun 15.000 kode-lerro ditu (lexikoia kontuan hartuz gero 30.000 kode-lerro) eta hamalau 

urtetako garapena izan du (2000). Eskuz sortutako lexikoia COMPLEX informaziotik (Grishman 

et al., 1994) hartutako sarrera lexikoekin aberastu da. LinGO ERG ezaugarri-egituran 

oinarritzen delako egin ahal izan dute. Hala ere, COMPLEXen ez dago izenen eta adjektiboen 

azpikategorizazioaren informaziorik eta informazioa LinGO ERGera egokitu egin behar izan 

dute. Etorkizunean, eskuzko lana eta teknika erdi-automatikoak konbinatzeko asmoa dute. 

                                                
11

 DELPH-IN egitasmoaren webgunea: http://www.delph-in.net/wiki/index.php/Home 

http://www.delph-in.net/wiki/index.php/Home


Euskararako HPSG gramatikaren lehen proposamena 18 

HAP Masterra 13/14 ikasturtea 

2.3.2. Jacy Japanese Grammar (Jacy) 

Jacy Japanese Grammar HPSG formalismoan eta MRS semantikan oinarritutako estaldura 

handiko gramatika da (Siegel eta Bender, 2002). Gramatikaren inplementazioa moten sisteman 

garatuta dago. Japonierako hitzen ezaugarri sintaktiko, semantiko eta pragmatikoak definitzen 

dituzten 900 mota lexiko daude eta erregela lexikoen eta sintagmen ezaugarriak definitzen 

dituzten 188 mota. Gramatikak inflexioko eta deribazio morfologikoko 50 erregela lexiko ere 

biltzen ditu eta 47 sintagma-egitura erregela. Lexikoiak guztira 5.100 sarrera ditu. 

Jacy gramatika sortzeko erabili diren tresnak hauek izan dira: LKB sistema (Copestake 2002) 

gramatika garatzeko, [incr tsdb()] (Oepen & Carroll 2000) gramatika testatzeko eta aldaketak 

egiteko, PET (Callmeier 2000), HPSG analizatzaile sintantikoa prozesatzeko, ChaSen 

tokenizatzailea eta POS tagger (Asahara & Matsumoto 2000). 

Japoniera mendebaleko hizkuntzekiko ezberdina izanik aldaketa batzuk egin behar izan dituzte. 

Jarraian, Jacyk beste gramatikekiko dituen ezberdintasun batzuk azalduko ditugu. 

1- Azpikategorizazioa: SUBCAT egitura ezberdina da japonieran eta ERGen. Japonieran, 

askotan, aditz-argumentua isilean gordetzen da. Hautazkoak diren argumentuak ere badaude. 

Bukatzeko, argumentu batzuk ez dira beharrezkoak baina aukeratutako buruaren ondoan 

gauzatu behar dira. Azpikategorizazioan, SAT (aditza asea, aukerazkoa edo adjuntua den) eta 

VAL (argumentuaren komunztadura) atributuak daude. Argumentua gauzatzean, SAT balioak 

bere amaren adabegian sat balioa hartzen du eta SYNSEM hau VALekin batzen da 

azpikategorizazioaren buruan. VAL balioa none da. Ondokotasuna (adjacency) burua eta 

argumentua edota adjuntua konbinatzen dituzten erregela guztiek ziurtatu behar dute. Honi 

Ondokotasun hatsarrea (Principle of adjacency) deitzen zaio. 

2- Aditz-inflexioa. Japonierako aditz erroak honorifikazioa, aspektua, denbora, ahotsa eta 

moduari buruzko informazioa ematen duten hizkiekin konbinatzen dira. Erro ezberdinetako 

aditz-inflexioek aditz-erroen eta hizkien arteko konbinazioak gauzatzen dituzte. Esaterako, 

yomu aditz-erroa yon forman flexionatu behar da da iragan denborarekin batzeko. Ezaugarri 

morfologikoek murriztapenak sortzen dituzte erroen eta hizkien arteko konbinaketan. Yomu 

adibidean, flexio-erregelak mu > n bihurtzen. Azkenik, da hizkiak aditz-erroa balio horrekin 

bateratzen da. 

3- Informazio pragmatikoa. Japonierako elkarrizketetan, mezuaren hartzailearekiko harreman 

soziala adierazten da. Enuntziatuek mezuaren hartzailearekiko urruntasuna adieraz dezakete 

igorlearen, hartzailearen eta hirugarren pertsonen artean. Honorifikoak, berriz, bizigabeekiko 

errespetua adieraz dezake. Informazio pragmatikoa CONTEXT zeinuan adierazten da. 

Informazio honorifikoa CONTEXT.BACKGROUND balioan ematen da eta hartzailearen eta 

igorlearen mezuaren harreman-mota uztartzen ditu. Enpatia adieraztea ere ohikoa da 
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japonieran: ageru ‘eman’ emalea da eta kureru ‘eman’ hartzailea. Bietan CONTEXT barruan 

dagoen EMPATHY balioan argumentu garrantzitsuen azpindizeak lotzen dira. 

4- Hitz segmentazioa. Japoniera idatzian ez da hitzen segmentaziorik egiten. Horregatik, 

aurreprozesaketan ChaSen (Asahara & Matsumoto 2000) tresna erabili dute. Tresna honek 

segmentazioa, POS tagging eta aditz-flexioaren informazio morfologikoa ematen du. ChaSen 

tresnak duen lexiko estaldura HPSGarena baino handiagoa da. Horregatik, tresna honek duen 

inflexio-mota informazioa HPSG motara eraman dute. 

2.3.3. Spanish Resource Grammar (SRG) 

Spanish Resource Grammar kode irekiko eta doitasun eta estaldura handiko gaztelerarako 

gramatika da (Marimon, 2010). LinGO Grammar Matrixen hastapeneko bertsioan oinarritzen da. 

Gramatika Linguistic Knowledge Builder (LKB) sistema bidez inplementatuta dago,  HPSG 

formalismoan oinarritzen da eta Minimal Recursion Sematics erabiltzen du aurkezpen 

semantikoa egiteko. Gramatika eta lexikoa baterakuntzan oinarritutako hizkuntza formalismoan 

garatu dira. SRG sistema hibrido bat da non azaleko analisirako tresnak (analisi morfologikoa, 

izendun entitateen ezagutza, sailkapena) eta sintaktikoki analizatzeko prozesuak biltzen dituen.  

SRG treebankak garatzeko erabili dira: Tibidabo (AnCoratik hartutako 4.000 perpaus), IULA 

Spanish LSP Treebank (corpus tekniko batetik hartutako 42.000 perpaus) eta Penn 

Treebankeko 1.000 perpaus gehiago. 

SRGren estaldurari dagokionez, mota askotariko perpausak biltzen ditu: hitz hurrenkera 

ezberdinak, balentzia aldaketak, determinatzaileak, komunztadura ezberdinak, subjektu nulua, 

denbora konposatuak eta forma perifrastikoak, igoera eta kontrola, konparatzaileak eta 

superlatiboak, erlatibozko eraikuntzak, dependentziazko eraikuntzak, klitikoak, ‘se’ eraikuntzak, 

koordinazioa eta izen- eta aditz-elipsia. 

SRGk hitz itxiko lexikoiaren estaldura handia du eta hitz irekierako 54.372 sarrera lexiko ditu. 64 

erregela lexiko ere baditu lexikoan gertatzen diren balentzia aldaketa operazioak burutzeko. 

Halaber, 230 erregela sintaktiko ere baditu hitzak eta sintagmak nahastuz eratzaile handiagoak 

sortzeko eta aurkezpen semantikoa ere barneratzeko.  

Azpimarratzekoa da SRGk ez duela erregela morfologikorik. Izan ere, SRGk Freeling 

barneratuta dauka analisi morfologikoa eta entitate izendunak antzemanez estaldura 

handitzeko. Gainera, parseatzeko garaian anbiguotasuna kontrolatzen laguntzen du. Freeling 

eta LKB Simple PreProcessor Protocol (SPPP) bidez lotu dira. Inflexio-erregelako osagaietan, 

ezaugarri-egituretan POS tagging eginez Freelingeko analisi morfologikotik LKBko analisi 

gramatikalera igarotzen da sistema. 

LKB gramatikak anotatutako perpaus bakoitzaren sintagma-egiturako zuhaitza eta MRSren 

aurkezpen semantikoa aurkezten ditu, hurrengo adibidean ikus daitekeen moduan. 
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Irudia 11. “El alcohol provoca cirrosis” sintagma-egituraren zuhaitza eta MRSren aurkezpen 
semantikoa SRGn. 

2.3.4. LXGram 

LXGram Portugaleko Unibertsitateak (Branco eta Costa, 2010) portugeserako garatutako kode 

irekiko gramatika bat da. LXGram anbiguotasun arazoak konpontzeko eredu estokatikoan 

oinarritzen da eta eskuz kodetutako hizkuntza orokortasunez osatuta dago. 

Gramatika hau HPSG formalismoan oinarritzen da, izan ere, distantzia luzeko dependentzien 

analisi zehatza egiten du. Aurkezpen semantikoa egiteko, berriz, Minimal Recursion Semantics 

formalismoa erabiltzen du. Minimal Recursion Semantics bidez aurkezpen semantikoen 

abstrakzio maila handia dute, izan ere, hitz hurrenkeraren eta hizkuntza zehatz bateko 

gramatika murriztapenen abstrakzioa egiten baita. 

LXGram LKB tresna bidez garatu da. Tresna hau PET analizatzaile sintaktikoaren babesean 

garatu da. Portugeserako gramatika hau garatze bidean dago. Lexikoiak 25.000 sarrera ditu eta 

hizkuntza fenomeno asko deskribatzen ditu, hala nola: distantzia luzeko dependentziak, 

koordinazioa, menpeko perpausak, aldakuntza eta azpikategorizazioa. 

Gramatika honek Europako eta Brasileko portugesa hartzen ditu kontutan, aldaera bakoitzak 

dituen ezberdintasunak kontuan hartuz. LXGram gramatikak 64 erregela lexiko ditu eta baita 

101 erregela sintaktiko, 850 sarrera lexiko eta 35K kode-lerro (lexikoia kenduta).  

Gramatika hau ebaluatzeko hiru corpus garatu eta sintaktikoki analizatu dituzte: CETEMPúblico 

(“O Público” egunkaria, Portugal), CETENFolha (“Folha de São Pau” egunkaria, Brasil) eta 

Portugesezko Wikipedia. CETEMPúblico corpusean %28 ondo aztertu da, CETENFolha 

corpusean %37 eta Portugesezko Wikipedian %32 (batez beste %32). Beste hizkuntzen 

estaldurak aztertuz gero, ERGek %84,4ko estaldura du, Jacyk %42,7koa, alemanerak 

%28,6koa eta SRGk %7,5koa. Branco eta Costak (2010) diotenez, lehen hiru gramatikek 15 

urte baino gehiagoko garapena dute eta portugesekoak eta gaztelerakoak 4 urte ingurukoa, 

beraz, emaitza ez da txarra. 
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3. HPSG formalismoa oinarritzat 
hartuta euskararen inguruan egindako 
ikerketak 

Atal honetan, euskararen ezaugarri nagusiak HPSGrekin lotzen saiatuko gara. Horretarako, 

zenbait ikertzailek euskara eta HPSG gramatika oinarritzat hartuta egin dituzten zenbait lan 

aztertuko ditugu. Hurrengo atalean, euskararako HPSG gramatika garatzeko hartu ditugun 

irizpideak azalduko ditugu eta atal honetako ikuspegiak zergatik erabili edo ez ditugun erabili 

ere azalduko dugu. 

3.1. Kasua euskaran: sintagma markaketa 

Tseng (2004) ikertzaileak zenbait hizkuntzatako kasu markaketa aztertu du, tartean 

euskararena. Hitz markaketaren alternatiba orokortua sintagmaren markaketa da. Euskaran 

elementu markatzailea gramatika kategoria ezberdinei batzen zaie. 

(1)  a. zazpi gizon-i  b. gizon gaztea-ri  c. gizon gazte hon-i 

Adibide hauetan, datibo markatzailea (1a)n izen-buruari lotzen zaio, (1b)n izenaren ondorengo 

adjektiboari eta (1c)n erakusleari. Kasu markatzailea izen-sintagmaren azken hitzaren 

eskuinetara agertzeak HEAD ezaugarria izan daitekeela pentsarazten du baina ez da egokia, 

izan ere, euskara bezalako hizkuntzetan burua den izenak ez du paper garrantzitsurik jokatzen 

kasuaren hautapenean edo aditzaren komunztaduran. 

 

Irudia 12. Euskarazko datibo kasua ertz ezaugarri moduan. 
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Horren aurrean, Tsengek (2004) dioenez euskara bezalako sintagma mailako kasu 

markaketako hizkuntzetan, HEAD ezaugarriaren hurbilketa baino egokiagoa da ertz ezaugarria 

(edge feature). Ertz ezaugarria frantseseko HPSGn (Miller, 1992; Tseng et al., 2003) erabiltzen 

hasi ziren preposizioak eta determinatzaileak aurrizki-sintagma bezala jokatzen zutelako. 

HPSGn ezaugarriak buruak gidaturik zabaltzen dira. Baina informazio gramatikala sintagmen 

ezkerrera edo eskuinera zabaltzen denean ertz ezaugarri mekanismoa beharrezkoa da. 

Ikuspegi hau aplikatuta, CASE atributuak eskuineko ertz-ezaugarriaren balio-zerrenda hartzen 

du eta kasurik ez duten hitzek (adibidez, gizon eta gaztea) [CASE <>] espezifikatzailea 

daramate. Gaztea adjektiboari –ri kasua batzean [CASE <dat>] ertz ezaugarri balio betea 

sortzen da. Eskuineko ertz ezaugarriak sistematikoki eskuinen dagoen umetik zabaltzen dira 

adarkatze-egituran ([3] etiketa bidez adierazita hamabigarren irudian). Beraz, gizon gaztea-ri 

sintagmak, adjuntu-buru sintagmak, ere [CASE <dat>] ezaugarria hartzen du. Egoera honetan, 

izen-sintagmak ez du datiborik, bere eskuinean datiboa interpretatu gabe duen izen-sintagma 

bat da.  

Beraz, kasuen hizkien interpretaziorako erregela orokor bat aplika daiteke bertan datibo 

kasuaren eragin gramatikalak eta CASE zerrendaren hutsuneak daudela. Ondorioz, [MARKING 

dat] ezaugarria hartzen du sintagmak datibo testuinguruan ager daitekeelarik. 

3.2. Hitz hurrenkera eta ezezkoaren arteko 
interakzioa 

Crowgey eta Bender (2011) ikertzaileek HPSG formalismoa oinarritzat hartuta euskaran hitz 

hurrenkera eta ezezkoaren artean dagoen interakzioa aztertu dute. Lehenik eta behin, 

euskararen hitz hurrenkera aztertzen dute. Ondoren, ezezkoa aztertzen dute eta azkenik bien 

arteko interakzioa. Azkenik, fenomeno hau tratatzeko ezaugarri bat proposatzen dute. 

Hitz hurrenkeraren azterketan, Manandiseren Iragazki baldintza aplikatuta (the condition of 

Manandise’s Filter) bi hurrenkera ezberdintzen dituzte: a) aux-first types (hitz hurrenkera askea) 

eta b) verb-first types (esku-hartzerik ez dago), hau da, aditz laguntzailea lehenengo dutenak 

eta aditz nagusia lehenengo dutenak. Aux-first types kasuan, heax-nexus erregelak eta 

balentzia zerrendaren baliogabetzeak hitz hurrenkera askea hartzea ahalbidetzen dute. Verb-

first kasuan, aditz konplexuaren erregelak eta LIGHTek
13

 esku-hartzerik ez egotea ahalbidetzen 

dute. 

                                                
13

 LIGHT hizkuntza murriztapena eta konpilatzeko sistema da, baterakuntza motako gramatiketan 

erabiltzen dena. Informazio gehiago: 

http://books.google.es/books?id=LFRYdJB7hvQC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=LIGHT+hpsg&source=bl&o

ts=E6sbvDSjv8&sig=eQKSppXTg_dqS_Q8wd89qqNsQXY&hl=eu&sa=X&ei=iVr_U8TlHYrtaI2kgKgM&

ved=0CE4Q6AEwBg#v=onepage&q=LIGHT%20hpsg&f=false 

http://books.google.es/books?id=LFRYdJB7hvQC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=LIGHT+hpsg&source=bl&ots=E6sbvDSjv8&sig=eQKSppXTg_dqS_Q8wd89qqNsQXY&hl=eu&sa=X&ei=iVr_U8TlHYrtaI2kgKgM&ved=0CE4Q6AEwBg#v=onepage&q=LIGHT%20hpsg&f=false
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http://books.google.es/books?id=LFRYdJB7hvQC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=LIGHT+hpsg&source=bl&ots=E6sbvDSjv8&sig=eQKSppXTg_dqS_Q8wd89qqNsQXY&hl=eu&sa=X&ei=iVr_U8TlHYrtaI2kgKgM&ved=0CE4Q6AEwBg#v=onepage&q=LIGHT%20hpsg&f=false
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Ezezkoaren azterketan, ez ezezkoa aditz laguntzaileari lotuta dagoela ikusi dute. Orokorrean, 

ezezkoaren eta aditz laguntzailearen artean ez da adberbiorik egoten. Ondorioz, ez osotasun 

lexiko bat bezala ikusten dute eta sintaxian ez dela tratatu behar deritzote. 

Hitz hurrenkera eta ezezkoa uztartzean, osagai nagusien hurrenkerak eta ezezkoak elkarri 

eragiten diotela ikusi dute. Normalean, aditz laguntzaileak aditz nagusiaren bi aldeetan ager 

daitezke. Ezezko aditz laguntzaileak, ordea, aditz nagusiaren ezkerretara bakarrik agertzen 

dira. Ezezkoa dagoenean, hitz hurrenkeran murriztapenak sortzen direla ikusi dute: 

(2) Miren ez-da ibilli     *Miren ibilli ez-da 
     Miren.abs ezez-a. lag. ibil.perf   Miren.abs ibil.perf ezez-a. lag. 

Datuen azterketa honekin, hitz hurrenkera bi paradigmetan bana daitekeela ikusi dute. 

Paradigma hauetako bakoitzak eraikuntza arau zehatzak ditu eta sortu duten ezaugarria 

paradigmetako eraikuntza arau zehatz bati aplikatzen zaio. Crowgey eta Bender (2011) 

ikertzaileek [NEGATED luk] ezaugarria definitu dute. Halaber, ezezkoa gauzatzen duen 

erregela lexikoa aldatu dute, bere emaitza [NEGATED +] izateko. Aditz-klusterraren erregelari 

(comp-aux-phrase) [NEGATED -] gehitu diote. Horrela, osagai hauen arteko elkar eraginak 

aditz nagusia, ezezkoa daraman aditz-laguntzailearen ezkerretara agertzea eragozten dute. 

3.3. Objektu komunztadura 

Miller-ek (1992) distantzia luzeko komunztaduren artean objektu komunztadura aztertzen du. 

Bere ustez, euskaran SUBCAT zerrendaren bidez objektu komunztadura egiteak arazoak 

dakartza. 

Euskaran aditz-komunztadura ergatibo, datibo eta absolutibo argumentuekin egiten da eta 

komunztadura hau aditz laguntzailean dago, aditza trinkoa ez bada. 

(3) a. (Nik) Miren begiratzen d-u-t. 

     b. Jonek Miren begiratzen d-u-Ø. 

HPSG formalismoa jarraituz galdera da a) aditz laguntzaileak objektu zuzenak eta aditz 

nagusiak osatzen duten beheko AS azpikategorizatzen duen edo b)  aditz laguntzaileak eta 

aditz nagusiak osagai bat sortzen dute eta osagai honek objektu zuzena agintzen du. Millerrek 

(1992) dioenez aukera bat edo bestea aztertutako datuen araberakoa da. 

Alde batetik, eraikuntza gehienetan V eta AUX banaezinak dira baina zenbait eraikuntzetan, 

ezezkoan esaterako, aditz laguntzailea aditz nagusiaren aurretik eta fokua den osagaiak 

banatuta agertzen da. Sintagma Egitura Gramatikan (Phrase Structure Grammar, PSG) 

proposatukoari men eginez, hitz hurrenkera askea eta konfigurazio gabeko fenomenoa 

egituretan mota esanguratsua dago. Hala ere, euskaran badaude esanguratsuagoak diren 

konfigurazioak. Esaterako, ezin moduzko aditzean, aditz laguntzailea eta aditz osagarriaren 

objektuaren artean komunztadura dago. 
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(4) (Nik) (zuri) ezin dizut sagar bat eman. 

Adibide honetan, eman aditz osagarriko datibo eta absolutibo argumentuen komunztadura-

markak dizut aditz laguntzailean gertatzen dira, eta ezin moduzko aditzaren menpekoa dena. 

Millerrek Saltarellin (1988, 142) oinarrituta subjektutik objektura igotzen den aditzetan (raising 

verbs) antzeko zerbait gertatzen dela dio. Behe-sintagman datiboa dago eta euren 

laguntzaileak menpeko sintagma datiboarekin datibo komunztadura adierazi behar du. Beraz, 

Miller-ek (1992) perpaus-egitura hauetan oinarrituta, euskaran objektu-komunztadura SUBCAT 

zerrendan ez dela egokia eta beste mekanismo batzuk aurkitu behar direla dio.  
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4. Gramatikaren garapena 

4.1. Estaldura 

Master Amaierako Lan honetan, hizkuntzako gertakari hauek aztertu ditugu: 

 Hitz-hurrenkera. 

 Perpaus baten analisi ezberdinak. 

 Aditz trinkoak. 

 Aditz perifrastikoak. 

 Aditz-mota ezberdinak (nor, nor-nori, nor-nork eta nor-nori-nork). 

 Izen-sintagma. 

Ondoren, hizkuntzako gertakari hauetako bakoitzean izan ditugun arazoak eta hartutako 

erabakiak azalduko ditugu. 

4.2. Inplementatutako hizkuntza gertakarien 
azalpenak 

Jarraian, euskararako HPSG gramatikan garatu ditugun hizkuntza gertakariak aztertuko ditugu. 

Atal honetan, nola garatu dugun aztertuko dugu eta bosgarren atalean inplementatuta ageri 

dira. 

4.2.1. Hitz-hurrenkera 

HPSG gramatiken eredu tradizionalean, aditzaren argumentuak zerrenda batean doaz. 

Zerrendetan bi atal bereizten dira: FIRST eta REST. 

daramakio: ARGS FIRST ERG 

                REST FIRST ABS 

                     REST FIRST DAT           

        REST null 

Adibide honetan ikusten den bezala, zerrendako lehena ergatiboa da eta ondoren datoz 

absolutiboa eta datiboa. Osagai horiek erregela sintaktikoen bidez konbinatzen dira: 

gizonak-ERG + dakar -> ARGS FIRST ABS 

                            REST FIRST DAT 

                                 REST null 

Erregela sintaktiko honen bidez, ARGS zerrendako lehen elementua, ergatiboa, “jan” egiten da. 

Perpausa erdi-osatuta dago eta guztiz osatzeko absolutiboa eta datiboa falta zaizkio. Erregela 
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honek “umeak ura gizonari eman dio” bezalako perpausak aztertuko lituzke baina ez “umeak 

eman dio ura gizonari” modukoak eta beste hurrenkera bat duten perpausak. 

Esaterako, daramakio aditzeko argumentu zerrenda <ERG, ABS, DAT> izango litzateke. 

HPSGk erabiltzen duen mekanismoan argumentu zerrendako osagai bakoitza jan egiten da 

ondorengo irudian ikusten den bezala: 

(5) Daramakio. ARGS: <NPERG, NPDAT, NPABS> 

         daramakio ARGS: <> 

     daramakio ARGS: <3ABS> 

  daramakio ARGS: <2DAT, ABS> 

1daramakio ARGS: <1ERG, DAT, ABS>   1gizonak ERG      2umeari DAT        3gozokia ABS 

Aditzaren lehen osagaia gizonak da. Gizonak ergatiboa da eta aditzaren argumentuen 

zerrendan ere ergatiboa lehenengo dago. Beraz, HPSGren mekanismoak osagai hau jan egiten 

du. Ondorioz, argumentu zerrendan datiboa eta absolutiboa geratzen dira. Ondoren, 

perpausean datibo kasuan dagoen umea dago eta mekanismoak zerrendan hurrengo osagaia 

den datiboa jaten du. Beraz, aditzaren argumentu zerrendan absolutiboa geratzen da. Azkenik, 

perpausean absolutibo kasuan dagoen gozokia dago eta HPSGren mekanismoak argumentu 

zerrendako azken osagaia, absolutibo kasua, jan egiten du. 

Hurrenkera finkoa duten hizkuntzetan, ingelesean eta alemaneran, esaterako HPSGren 

mekanismo hau egokia da, argumentu zerrenda bakarra egongo delako. Baina hitz hurrenkera 

askea duten hizkuntzetan, hurrenkera ezberdin guztiak jarri beharko lirateke eta horrenbestez, 

sarrera lexiko asko egin beharko lirateke: <ERG, DAT, ABS>, <DAT, ABS, ERG>… eta hau ez 

da oso egokia. Gainera, kontuan hartu behar da tartean adjuntuak ager daitezkeela edozein 

tokitan (atzo, kotxean…) 

Horregatik, hitz hurrenkeraren arazoari aurre egiteko beste eredu batean oinarritzea erabaki 

dugu, Karttunen (1989) Categorial Grammarren aldaera den Categorial Unification 

Grammarrean hain zuzen ere. 

4.2.1.1. Categorial Grammar 

Categorial Grammarrean sarrera lexikoek hitzak sintagmetan bihurtzeko konbinaketei buruzko 

informazioa kodetuta dute. Hitzaren ezaugarrien konbinaketa bere kategoria lexikoan 

adierazten da. Bi kategoria mota daude: oinarrizkoak (basic) eta deribatuak (derived), functor 

ere deituak. Oinarrizko kategoriek etiketa atomikoa dute eta deribatuek adierazpen konplexuak. 

Izen arruntek eta izen-sintagmak oinarrizko kategoriak dira eta determinatzaileek eta aditz 

iragangaitzek kategoria deribatuen multzoa osatzen dute. 
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Oinarrizko kategoriak (Basic Categories): Kategoria deribatuak (Derived Categories): 

CN (izen arrunta)    NP/CN (determinatzailea) 

NP (izen-sintagma)    S\NP (aditz iragangaitza) 

Kategoria deribatuetako etiketek sintagma-egitura gramatiketako erregela sintaktikoen funtzio 

bera dute. NP/CN bidez, determinatzailea izen arruntarekin batu eta izen-sintagma eratzen dela 

adierazten da. Sintagma-egituran erregela bera NP -> Det CN bidez adieraziko litzateke. 

Kategoria deribatuen kategoria etiketek honako itxura dute: (result direction argument),. “Result” 

eta “argument” kategoria etiketak dira, sinpleak edo konplexuak eta “direction” / edo \ izan 

daiteke, kategoria deribatua argumentuaren aurretik (/) edo ondoren (\) baldin badator. 

Azkenaren adibidea aditz iragangaitzaren etiketa, S\NP
14

, da: kategoria honen sintagmak 

perpausa osatzen du aurretik datorren izen-sintagmarekin. Bestalde, aditz iragankorrek 

(S\NP)/NP kategoria dute eta adberbioek (S\NP)\(S\NP). Azterketa honen arabera, aditza 

iragankorra izen-sintagmarekin eskuinetik batuko litzateke eta adberbioa aditz iragangaitzari 

ezkerretik. 

Ingeleserako Categorial Grammar vs. Euskararako Categorial Grammar 

Hala ere, ingeleserako eta euskararako Categorial Grammar ezberdina da. Ingelesean, hitz-

hurrenkera finkoa da eta eat bezalako aditz iragankor batean eat-(np/s)\np sarrera dugu, hau 

da, “np” (objektua) eskuinetik bilatzen du: the-meat-np = (np/s). Hori bilatzen badu, emaitza 

(np/s) izango da. Ondoren, np/s kategoriak, "np" (subjektua) bat bilatzen du eskuinetik: the-

man-np + np/s = s. Ondorioz, bigarren elementua ere jan egiten du eta azken emaitza “s” da. 

Ikusten denez, ingelesean nahitaez subjektuak eskuinetik etorri behar du.  

Euskaran, ordea, beti ez da hala gertatzen: umeak oparia lagunari eman dio, oparia lagunari 

eman dio umeak, lagunari eman dio oparia umeak… Horregatik, Karttunen-en (1989) irizpidea 

jarraitzea erabaki dugu. Kategoria nagusia izen-sintagma da eta berak konbinatzerakoan aditz-

mota jakin batzuk eskatzen ditu. Ondorioz, esaterako “umea-ABS” hitzaren kategoria vp/vp da 

gramatika kategorialean. Kategoria honek ezkerretik aditz bat datorrela eta hitzarekin 

konbinatzean beste aditz bat (zehazkiago, aditz-proiekzioa "dator"-vp + umea-vp/vp = "dator-

umea"-vp) sortzen dela adierazten du. 

Nahiz eta ez dugun ingeleseko eredua jarraitu, berau ere erabil zitekeen. Eredu honen arabera, 

aditz bat ekarri<erg, abs, dat> motakoa baldin balitz, orduan erregela sintaktikoa honakoa 

izango litzateke: 

ekarri<abs, dat> ---> ekarri<erg, abs, dat> izen-sintagma-erg (lehenengo osagaia "jaten" du) 

Baina era horretan, perpauseko lehen elementua ergatiboa ez bada, perpausa ez da aztertuko. 

Horregatik honako hau planteatu daiteke, erregela berriak sortuz, ordena librea onartzeko: 

                                                
14

 Erregela hauek ingelesarentzat dira, euskaran ezberdinak dira. 
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ekarri<abs, dat> ---> ekarri<erg, abs, dat> izen-sintagma-erg 

ekarri<erg, dat> ---> ekarri<erg, abs, dat> izen-sintagma-abs 

ekarri<erg, abs> ---> ekarri<erg, abs, dat> izen-sintagma-dat 

Ikusten denez, hiru erregela sortu beharko lirateke hitz-hurrenkeraren fenomenoa azaltzeko. 

Karttunen (1989) ereduari jarraituta, ordea, ez lirateke hiru erregela sintaktiko egin beharko. 

4.2.2. Perpaus baten analisi ezberdinak 

Eratu ditugun erregelekin perpaus baten hainbat analisi sortzen dira. 

(6) Gizonak ekarri dio kotxea 

Lehen aukera: 

 

 

Gizonak ekarri dio           kotxea 

 

Bigarren aukera: 

 

 

Gizonak ekarri dio      kotxea 

Kasu honetan, perpausak subjektu bat eta objektu bat ditu eta konbinatzeko bi modu daude. 

Batetik, lehenengo subjektua eta aditza batu daitezke. Bestalde, lehenengo aditza eta objektua 

ere batu daitezke. Perpaus laburra izanda bi analisi edukita, perpaus luzea edukita hainbat 

analisi izango ditugu. Perpaus baten hainbat analisi eragozteko erregela bat eta atributu bat 

sortu ditugu. Atributua NORA da eta erregelak phrase-to-phrase-projection izena du. 

Erregelaren bidez NORA atributuko forward balioa backward balioan bihurtzen da. Hau da, 

lehenengo perpausa ezkerrerantz hasten da konbinatzen eta ezkerrean elementurik ez 

dagoenean eskuineko elementuekin konbinatzen da. 

4.2.3. Aditz mota ezberdinak 

Bestalde, aditzaren argumentu komunztadura osatzeko hamazazpigarren orrialdean aipatu 

dugun japonieraren gramatikatik SAT atributuaren ideia hartu dugu (Siegel eta Bender, 2002). 

Atributu honen bidez, aditzaren argumentu komunztadura asetuta dagoen edo ez adierazten 

da. 

HPSG formalismoa eredutzat hartuta euskaran egin diren ikerketen artean ikusi dugu, Miller-ek 

(1992) SUBCAT balioa ez erabiltzea gomendatzen duela. Guk, euskararako garatutako HPSG 

gramatikan, ordea, SUBCAT balioa erabili dugu, baina halaber, SAT atributu erantsi dugu. 
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SUBCAT balioak aditzak eskatzen dituen argumentuak biltzen ditu eta SAT atributuak 

argumentu horiek asetzen diren edo ez adierazten du. 

Esaterako, pentsa dezagun daramakio-ERG-ABS-DAT aditza dugula. Goran aipatu bezala, 

kotxea hitzarekin konbinatzen badugu berriro (kotxea) daramakio aditza izango dugu baina 

balentzian (VAL), hau da, SAT atributuen zerrendan aldaketa bat gertatuko da: ABS den 

elementua sartu da. 

Kotxea eta daramakio hitzak konbinatu baino lehen, daramakiogu aditzak honako balioak ditu: 

daramakio = [SUBCAT [SUBJ ERG, OBJ ABS, IOBJ DAT] 

            VAL [SUBJ unsat, OBJ unsat, IOBJ unsat]] 

Azpikategorizazioan (SUBCAT), subjektuarekin kasua ergatiboa dela, objektuarena absolutiboa 

eta zehar objektuarena datiboa dela adierazten da. Bestalde, balentzian (VAL) subjektu, objektu 

eta zehar objektu atributuek balio asegabeak (unsat(urated)) dituztela adierazten da. 

Baina kotxea eta daramakio konbinatzean, balentziako balioetan aldaketa gertatzen da, kotxea 

objektua baita: 

daramakio = [SUBCAT [SUBJ ERG, OBJ ABS, IOBJ DAT] 

            VAL [SUBJ unsat, OBJ sat, IOBJ unsat]] 

Bi hitzak konbinatzean, VAL.OBJ asetu (sat(urated)) egiten da, kotxea objektua delako. Atributu 

honen bidez, gainera, aditz-mota ezberdinak erraz adieraz daitezke: 

NOR aditza: VAL [SUBJ unsat, OBJ sat, IOBJ sat]  

NOR-NORI aditza: VAL [SUBJ unsat, OBJ sat, IOBJ unsat]  

NOR-NORK aditza: VAL [SUBJ unsat, OBJ unsat, IOBJ sat] 

NOR-NORI-NORK aditza: VAL [SUBJ unsat, OBJ unsat, IOBJ unsat] 

NOR aditzetan, subjektua bakarrik asetu daiteke; NOR-NORI aditzetan subjektua eta zehar 

objektua; NOR-NORK aditzetan subjektua eta objektua eta azkenik, NOR-NORI-NORK 

aditzetan subjektua, objektua eta zehar objektua. 

4.2.4. Izen-sintagma 

Izen-sintagmaren barruan beharrezkoak diren hiru osagai daude: izena, determinatzailea eta 

kasua. HPSG gramatika garatzerakoan, hiru osagai hauek modu ezberdinetan tratatu daitezke. 

Alde batetik, hiru osagaiak bilduta tratatu daitezke. Bestetik, izena alde batetik eta 

determinatzailea eta kasua beste aldetik tratatu daitezke. Azkenik, hiru osagaiak bereiz ere 

tratatu daitezke.  

Aukera bakoitzak bere abantailak eta desabantailak ditu. Hiru osagaiak batera tratatzen badira, 

sarrera lexikoa oso handia izango da baina erregela gramatikal gutxiago egin beharko dira. Hiru 

osagaiak bereiz tratatzen badira, sarrera lexikoa ez da oso handia izango baina erregela 

gramatikal asko egin beharko dira. Horregatik, egokiena tarteko bidea, hau da, izena alde 
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batetik eta determinatzailea eta kasua bestetik, dela iruditzen zaigu
15

. Gainera, kontuan hartu 

behar da, nahiz eta izena ezkutatu daitekeen determinatzaileak eta kasuak beti agertu behar 

dutela. 

 Lagunak etorri dira. 

 Etorri diren lagunak. 

 Etorri direnak. 

Adibide hauetan ikus daitekeenez, hasieran izena, determinatzailea eta kasua ditugu baina nahi 

izanez gero, izena ezkutatu daiteke. Hala ere, determinatzaileak eta kasuak nahitaez azaldu 

behar dute. Bestalde, gramatika sortzaileak (Carnie, 2013) determinatzaile-sintagmaz hitz 

egiten du, izen-sintagma hitz egin beharrean. 

Ondorioz, azpikategorizazioa eta balentziei buruzko informazioa, hasiera batean izenak, 

determinatzaileak eta kasuak bilduta zeramatena, determinatzaileak eta kasuak eman behar 

dutela erabaki dugu. Erabaki honen ondorioz, izena eta determinatzailea-kasua batzeko 

erregela gramatikal bat sortu dugu. 

Gramatika osatzerakoan, euskararen ohiko sinkretismoarekin egin dugu topo. Absolutiboa 

pluralean eta ergatiboa singularrean “ak” dira. Horregatik, zeinuen izenak "ak_abs" eta "ak_erg" 

direla jarri dugu, nahiz eta bakoitzaren gauzatze ortografikoa bera den ("ak" morfema). Era 

horretan, esaldi batean "ak" agertzen denean, bi interpretazio izango ditu (ak_abs eta ak_erg). 

HPSG formalismoa eredutzat hartuta, euskararen inguruan egin diren ikerketekin lotura eginez; 

20. orrialdean aipatu bezala, Tseng-ek (2004) euskarako kasu markaketa HPSGn ertz 

ezaugarriaren (edge feature) bidez egitea proposatzen du. Bertan azaltzen den adibidean, 

izena alde batetik doa; adjektiboa determinatzailearekin agertzen da eta azkenik, kasua beste 

aldetik doa; nahiz eta ondoren, adjektibo-determinatzailea bilkurarekin bat egiten duen. Beraz, 

Tseng-en (2004) irizpidea eta gurea ezberdinak dira. Hala ere, kontuan hartu behar da, 

hizkuntzalaritza teorikoan landutakoa ezin dela beti zuzenean hizkuntzalaritza 

konputazionalean aplikatu. 

4.3. Teorikoki garatutako baina inplementatu 
gabeko hizkuntza gertakariak 

Denbora faltagatik, ezin izan ditugu hainbat hizkuntza gertakari inplementatu. Hala ere, 

adjektiboak / adjuntuak eta semantika teorikoki garatu ditugu, nahiz eta ez ditugun 

inplementatu. Jarraian, horiei buruz jardungo dugu. 
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 Nahiz eta erabaki hau hartu dugun, inplementatutako gramatikan izena, determinatzailea eta 

kasua batera agertzen diren eta tratatzen dituzten sarrera lexikoak eta erregelak ere 

badaude. Hasiera batean, denak batera tratatu ditugu baina gero gramatika garatu ahala 

irizpideak moldatzen joan gara eta izena beste multzotik bereizteko erabakia hartu dugu. 
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4.3.1. Adjektiboak eta adjuntuak 

Aditzarentzat beharrezkoak ez diren osagaiak adjuntuak dira. Adjektiboen artean, izenekin 

batera azaltzen diren adjektiboak adjektibo adjuntuak dira. 

Horregatik, nahiz eta bi elementuak izaeraz oso ezberdinak izan modu berdinean tratatuko 

ditugu. Hau da, izen eta adjektibo baten baturak beste izen bat emango du eta adjuntuaren 

kasuan, ez da balentziarik asetuko. 

(7) Gizon gazte 

    Gizon gazte 

    IZE IZE\IZE 

          IZE  

Adibide honetan ikus daitekeenez, ezkerrean izena den gizon hitza dugu. Eskuinean, berriz, 

gazte adjektiboa dugu. Gramatika Kategorialari jarraituz, gazte hitzaren azpian adierazten den 

moduan, gazte izena (nahiz eta adjektiboa izan) ezkerreranzko norabidea hartzen du (\) eta 

gizon izenarekin bateratzen da. Bateratze honen ondorioz, beste izen bat sortuko da. 

Hau da, izen baten eta adjketibo baten baturak beste izen bat ematen du. Hau da, adjektiboa 

adjuntu bezala tratatzen da. Adjektiboari adjektibo trataera emango bagenio, izen eta adjektibo 

baten baturak ez luke beste izen bat emango, beste kategoria bat sortuko litzateke; maila 

handiagoko kategoria izango zena. 

Baina behin behinean horrela uztea erabaki dugu eta ondoren, gramatika garatu ahala irizpidez 

aldatuko dugu. 

Arestian, adjektibo adjuntu deritzenen tratamendua ikusi dugu. Jarraian, aditzaren adjuntu bat 

nola tratatu beharko litzatekeen aztertuko dugu. 

(8) Oraintxe dakarkio 

    Oraintxe dakarkio 

        VP   VP\VP 

             VP 

Adibide hau aurrekoaren antzekoa da. Ezkerrean, denborazko adberbioa dago eta eskuinean 

aditza. Adberbioa aditzaren osagaia da baina ez da argumentua; adjuntua baizik; izan ere, ez 

du aditzak eskatzen. 

Oraintxe hitzaren azpian bere kategoria azaltzen da: VP (aditz-sintagma). Dakarkio hitzaren 

azpian, berriz, VP\VP agertzen da. Gramatika Kategorialari jarraituz, dakarkio hitzak 
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ezkerreranzko norabidea hartzen du (\) eta aditz-sintagma den oraintxe adberbioarekin batzen 

da. Baterakuntza horren ondorioz, aditz-sintagma bat sortzen da. 

Hau da, aditz-sintagma baten eta denborazko adberbio baten baturak beste aditz-sintagma bat 

ematen du. Beraz, oraintxe hitzak adjuntu baten trataera du. 

Nahiz eta oraintxe aditz-sintagma ez izan eta gazte izena ez izan modu hau egokia iruditzen 

zaigu adjuntuak tratatzeko.  

4.3.2. Minimal Recursion Semantics (MRS) 

Denborarik izan ez dugunez, ezin izan dugu semantika HPSG gramatikan inplementatu. Hala 

ere, pixka bat teorizatu egin dugu; nahiz eta ez dugun frogatu HPSG gramatikan inplementatua 

egiten duen. Jarraian, euskarazko perpaus bat nola teorizatu dugun azalduko dugu. 

Horretarako, perpaus bat Oinarrizko Iragarpen batean jarriko dugu. 

4.3.2.1. MRSren hastapena: Oinarrizko Iragarpen bat sortzen 

Oinarrizko Iragapen bat (Elementary Predicate, EP) lexema bat izan ohi da. MRS sintaktikoki 

laua da, hau da, EP bat ez dago barnetik beste EP batekin lotuta. MRS ezaugarri-egituran 

oinarritutako esparruetan integratzeko diseinatu zen. Oinarrizko azalpena eman ondoren, has 

gaitezen perpaus batekin. 

(9) Edozein katu handi beltzek lo egiten du. 

Perpausa badugula, lehenik eta behin zuhaitz estandarra garatu behar da. 

(10) Edozein (x, (katu(x), Λ(handi(x), Λ(beltzek(x))), lo egiten du(x)). 

    edozein(x) 

  Λ    lo egiten du(x) 

katu(x)   Λ 

         handi(x)        beltzek(x) 

Ondoren, konjuntzioa n-ary
16

 dela onartu behar da, hau da, posible da adabegi batetik hiru adar 

ateratzea. Beraz, katu, handi eta beltz hitzak maila berean daude. 

(9) Edozein (x, Λ (katu(x), (handi(x), (beltzek(x)), lo egiten du(x)). 

                                                
16

 Government and Binding Theory (GB), Minimalist Program (MP), eta Lexical Functional Grammar 

(LFG) gramatiketan adarkatzea binarioa da. Beste teorietan (osagaietan eta dependentzietan 

oinarritutakoetan), hala nola, Transformational Grammar (TGG), Head-Driven Phrase Structure 

Grammar (HPSG), Meaning-Text Theory (MTT) eta Word Grammar adarkatzea ez da binarioa (n-ary). 
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    edozein(x) 

  Λ    lo egiten du(x) 

katu(x)  handi(x) beltzek(x)  

Adarkatzen ez-binarioa eta oinarriaren forma batera tratatzen direnez, formula guztia modu 

esplizituan ken daiteke. 

edozein (x) 

katu(x), handi(x), beltzek(x)  lo egiten du(x) 

Ondoren, EP gauzatu behar da. 

h0: edozein(x) 

     h1             h2 
h1: katu(x), handi(x), beltzek(x)  h2: lo egiten du(x) 

Azkenik, zuhaitza lautu egin behar da. Horretarako gauzatzeko etiketak hamabigarren eta 

hamahirugarren orrialdeetan aipatutako heldulekuetan (handles) bilakatu behar da, EP komun 

bat izateko. 

(10) H0:edozein(x,h1,h2),h1:katu(x),h1:handi(x),h1:beltzek(x),h2:lo_egiten_du(x). 
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5. Euskararako lehen HPSG 
gramatikaren oinarriak 

Euskararako lehen HPSG gramatikaren oinarria DELPH-IN egitasmoak domeinu askean utzi 

dituen softwarearekin garatuko dugu. Gramatika LKB formalismoan garatu ohi da beste 

hizkuntzetako gramatiken deskribapenean ikusi dugun bezala. 

5.1. HPSG gramatika garatzeko ingurunea 

Euskararako HPSG gramatika bat garatzeko behar ditugun osagaiak honako hauek dira: HPSG 

oinarri teorikoa, LKB, gramatika (matrizea eta bere luzapenak), emacs (editorea, LKBrekin 

elkarreragina duena) eta [incr tsdb()]. 

5.1.1. LKB 

Linguistic Knowledge Builder (LKB) Type Description Language (TDL) gramatiken irakurgailua 

eta konpilatzailea da. Beraz, kateetatik esanahia ateratzen du eta alderantziz. Analizatzaile 

sintaktiko eta sorgailu funtzioak bete ditzake. LKBk gramatika esploratzeko tresnak eskaintzen 

ditu: zuhaitza ikuskatzea, ezaugarri-egiturak, tarteko emaitzak, diagrama analizatzailea, 

baterakuntza interaktiboa eta mota eta hierarkiaren esploratzailea. 

Mota hierarkian, motak antzeko ezaugarriak (klaseak) dituzten entitateen multzoa aurkezten 

du. Motak espezifikotasunaren arabera ordenatuta daude: azpi-motak bere gurasoen ezaugarri 

guztiak jasotzen ditu. Mota hierarkiak zein mota diren bateragarriak eta zein ez zehazten du. 

Mota hierarkiaren ezaugarriei dagokienez, gainalde bakarra du eta ziklorik gabekoa da. Mundua 

itxia da, hau da, dauden mota guztiek gune ezaguna dute hierarkian. Bestalde, hierarkiako 

moten bateragarritasuna ezaugarri-egituraren baterakuntzaren araberakoa da. 

5.1.2. Gramatika 

TDL fitxategien multzoa da. Multzo horretan gramatika matrizearen muina, kustomizazio-

sistemaren gehikuntzak eta norberaren gehikuntzak daude. Gramatikak bi zati ditu. Alde 

batetik, Type Description Language (TDL) multzo bat du: 

 lexicon.tdl: mota lexikalen instantziak eta ortografia. 

 rules.tdl: mota eraikuntzen instantziak, analizatzaile sintaktikoak erabiltzeko. 

 lrules.tdl: erregela lexikoak, erregela ez-lexikoen aurretik aplikatzen direnak. 

Morfotaktikaren ikuspegitik, hitz egiterakoan gertatzen ez diren instantzien erregela lexikoak 

dira (zero morfemak). 

 irules.tdl: bariazio ortografemikoa duten erregela lexikoak. Morfotaktikaren ikuspegitik, hitz 

egiterakoan gertatzen diren erregela lexikoak dira. 
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 parse-nodes.tdl: mota osagaien definizioak biltzen ditu fitxategi honek. 

 types.tdl: moten definizioa. 

Beste aldetik, fitxategi laguntzaileak daude, LKBren gramatika itxuratzen dutenak: 

 globals.lsp: parametroak ezartzen ditu (ortografiari lotuta daude). 

 user.lsp: LKB interfazearen funtzio zerrenda txiki bat. 

 mrsglobals.lsp: MRS parametroak (semantikari lotuta daude). 

5.1.3.  [incr tsdb()] 

Osagai honen izena “tee ess dee bee plus plus” ahoskatzen da eta proba-zerrenda kargatzeko 

eta martxan jartzeko erabiltzen da. Hainbat proben exekuzioak alderatzen laguntzen du: 

adibideak aztertzen dituenak egindako aldaketak, item bakoitzeko analisi kopuruan dauden 

aldaketak, item bakoitzeko aurkezpenean dauden aldaketak. Osagai honek treebankak ere 

erakusten ditu. 

5.2. Euskararako lehen HPSG gramatikaren 
inplementazioa 

Goran aipatu bezala, LKB formalismoan gramatika TDL fitxategien multzoa da. Gure 

gramatikan, goran aipatutako TDL fitxategiak agertzen dira, hurrengo irudian ikus daitekeen 

bezala. 

 

 

 

Irudia 13. Euskararako HPSG gramatikaren TDL fitxategien multzoa. 

Irudian ikusten den moduan, gure gramatikan hainbat TDL fitxategi daude: lex1.tdl, lexicon-

aux.tdl, lexicon.tdl, parse-nodes.tdl, rules.tdl, start.tdl eta types.tdl. Guk lau fitxategiren, zehazki 

guk erabili ditugun, fitxategien deskribapena egingo dugu. Guk landu ditugun fitxategiak 

hauexek izan dira: types.tdl, parse-nodes.tdl, lexicon.tdl eta rules.tdl. 

5.2.1. Moten definizioa 

Types.tdl fitxategian jarraian azaltzen diren motak definitu ditugu. LKB tresnak ematen du 

aukera ordenagailuan mota-hierarkia ikusteko. Honako hau da ateratzen den mota-hierarkia: 
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Irudia 14. Euskarako HPSG gramatikaren mota-hierarkia. Ezkerrean, mota-hierarkia bilduta 
dago. Eskuinean, berriz, mota-hierakia bere osotasunean agertzen da. 

Goiko irudian ikusten denez, gure gramatikako mota-hierarkian *top* izeneko gune batetik 

hainbat adar sortzen dira: balentzia (val), azpikategoria (subcat), katea (string), zeinua (sign), 

asetasuna (saturation), nukleodun argumentuak (nuclear arguments), norabidea (direction), 

kategoria (cat), kasua (case) eta zerrenda (*list*). Jarraian, irudiko hurrenkerari jarraituz, adar 

horietako bakoitza azalduko dugu. 

val := *top* & 

 [SUBJVAL saturation, 

  OBJVAL saturation, 

  IOBJVAL saturation]. 

Balentzia (val) hierarkia batek eta hiru balentziek (subjektua [SUBJVAL], objektua [OBJVAL] eta 

zehar objektua [IOBJVAL]) osatzen dute. Balentzia hauek asetu egin daitezke edo ez 

(saturation), aditzaren ezaugarrien arabera. 

subcat := *top* & 

 [SUBJ  case, 

  OBJ   case, 

  IOBJ case]. 

Azpikategorizazioa (subcat) hierarkia batek eta hiru kasuk (subjektua [SUBJ], objektua [OBJ] 

eta zehar objektua [IOBJ]) osatzen dute.  

string := *top*. 

Kate batek, gure kasuan, ortografiako hitzak hierarkia bat osatzen du.  

sign := *top* & [CAT cat]. 
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Zeinua (sign) hierarkia batek (*top*) eta kategoria batek ([CAT cat]) osatzen dute. 

word := sign & 

[ORTH string]. 

Beste motetako bat hitza (word) da. Hitza zeinu batez (sign) eta kate bat den ortografiaz 

(ORTH) osatuta dago. 

word-verb := word & nuclear-arguments & [CAT simple-cat]. 

Gure gramatikan hitz mota bakarra dago: aditza. Aditz izaerako hitzez (word) eta kategoria 

sinple batez (CAT simple-cat) osatuta dago. 

Jarraian, gramatikan beharrezkoak diren beste zerrenda eta hierarkia batzuk inplementatu 

ditugu. 

phrase := sign & [ARGS *list*]. 

phrase-nom := phrase & [CAT complex-cat]. 

phrase-verb := phrase & nuclear-arguments. 

Hamargarren orrialdean, aipatu bezala, mota hitza edo sintagma izan daiteke. Sintagma mota 

zeinu batek (sign) eta argumentu zerrenda batek (ARGS *list*) osatzen dute. Garatu dugun 

gramatika bi sintagma mota ditugu: izen-sintagma eta aditz-sintagma. Izen-sintagma (phrase-

nom) sintagma batek (phrase) eta goran deskribatutako kategoria konplexu batek (CAT 

complex-cat) osatzen dute. Aditz-sintagma (phrase-verb), berriz, sintagma batek (phrase) eta 

argumentu nuklear batek (nuclear-arguments) osatzen dute. 

saturation := *top*. 

sat := saturation. 

unsat := saturation. 

Gorago ikusi dugunez, balentziak asetu egin daitezke aditzaren izaeraren arabera. Asetasuna 

(saturation) hierarkia bat (*top*) da. Hierarkia horretan, bi adar bat: asetzea (sat) edo 

asegabetasuna (unsat). 

nuclear-arguments := *top* & [SUBCAT subcat, 

        VAL  val, 

        NORA direction]. 

Argumentu nuklearra (nuclear-arguments) hierarkia batek (*top*) eta azpikategorizazioaz 

(subcat), balentziaz (val) eta norabideaz (nora) osatuta dagoen atributu-balioen matrize batek 

osatzen dute. 

direction := *top*. 

backward := direction. 

forward := direction. 
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Goran aipatutako kategoria konplexuaren elementuetako bat norabidea (direction) da. 

Norabidea ere hierarkia bat da (*top*) eta bi adar ditu: atzeranzko norabidea (backward) eta 

aurreranzko norabidea (forward). 

cat := *top*. 

Kategoria bat hierarkia batez (*top*) osatuta dago. 

simple-cat:= cat. 

Kategoria sinple bat (simple-cat) kategoria bat (cat) da. 

vp := simple-cat. 

s := simple-cat. 

noun := simple-cat. 

n := simple-cat. 

det := simple-cat. 

np := simple-cat. 

adi :=simple-cat. 

adl := simple-cat. 

Goiko zazpiak, hau da, aditz-sintagmak (vp), subjektuak (s), izenak (n eta noun), 

determinatzaileak (det), izen-sintagmak (np), aditz nagusiak (adi) eta aditz laguntzaileak (adl), 

kategoria sinpleak (simple-cat) dira. 

complex-cat := cat & 

[RESULT sign 

 DIRECTION direction, 

 ACTIVE sign]. 

Kategoria konplexua (complex-cat), ordea, hierarkia batez (*top*) eta atributu-balio matrize 

batez osatuta dago. Atributu-balio matrizeak zeinua den emaitza (result), norabidea (direction) 

eta hasierako zeinua (active) biltzen ditu. 

case := *top*. 

erg := case. 

abs := case. 

dat := case. 

Hemen euskarak dituen kasuak definitu ditugu. Kasua hierarkia bat (*top*) da eta bere barnean 

hiru kasu daude: ergatiboa (erg), absolutiboa (abs) eta datiboa (dat).  

list := *top* 

Zerrenda batek, gure gramatikan argumentu zerrendak, ere hierarkia bat osatzen du. 

*ne-list* := *list* & 

[FIRST *top* 

 REST *list*] 
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*ne-list* zerrenda batez eta FIRST eta REST balioen multzoez osatuta dago. 

*null* := *list* 

Bestalde, *null* ere zerrenda batez (*list*) osatuta dago. 

5.2.2. Mota osagaiak 

Parse-nodes.tdl fitxategian, mota osagaien (ingelesez, types constituyent) definizioak biltzen 

dira. Gure gramatika hastapen bat besterik ez denez, ez da oso fitxategi handia. 

s := [CAT s]. 

Sarrera honekin perpausa osagaia definitu dugu, atributu-balio matrizearen barruan kategoria s 

dela jarriz. 

np := [CAT np]. 

Perpausa izen-sintagmak eta aditz-sintagmak osatzen dute. Horregatik, izen-sintagma ere mota 

osagai bat bezala definitu dugu. 

vp := [CAT vp]. 

Aditz-sintagma perpausaren beste zati bat da eta berau ere definitu behar izan dugu, aurrekoek 

duten itxura berarekin. 

noun := [CAT noun]. 

Maila bat beherago eginda, izena eta determinatzailea daude. Izena osagaia definitzerakoan, 

atributu-balio matrizean kategoria noun dela jarri dugu. 

det := [CAT det]. 

Determinatzailearekin ere berdina egin dugu. Atributu balio matrizean, kategoria det dela jarri 

dugu. 

Bukatzeko, aditzen artean bereizketa egin behar izan dugu. Aditzak bi taldetan banatu ditugu: 

iragangaitzak (edo intrantsitiboak) eta iragankorrak (edo trantsitiboak). Aditz iragangaitzetan, ez 

da objekturik onartzen; baina, bai aditz iragankorretan. 

intrans := [CAT [RESULT [CAT s]]]. 

trans := [CAT [RESULT [CAT [RESULT [CAT s]]]]]. 

5.2.3. Lexikoia 

Lexicon.tdl fitxategian guztira 30 sarrera lexiko osatu ditugu. Sarrera lexikoa ahalik eta anitzena 

egiten saiatu gara. Sarrera lexikoan, aditz trinko eta perifrastikoak, izen-sintagma, izenak, 

determinatzaileak eta kasuak eta adjektiboak daude. 

 Aditz nagusiak 

Garatu dugun gramatikan, bi aditz nagusi osatu ditugu. 
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etorri := word-verb & 

[ ORTH “etorri”, 

  CAT adi, 

  SUBCAT  [SUBJ abs], 

  VAL     [SUBJVAL unsat, 

       OBJVAL sat, 

       IOBJVAL sat]]. 

“Etorri” aditzean, bere kategoria aditz nagusia dela (adi) jarri dugu. Azpikategorian, subjektua 

absolutiboan duela jarri dugu. Aditzak argumentu bakarra eskatzen duenez azpikategorian 

absolutiboa besterik ez dago. Bestalde, balentzian zehar objektuaren eta objektuaren 

balentziak asetuta (sat) ditu baina subjektuarena ez (unsat). 

 

ekarri := word-verb & 

[ ORTH “ekarri”, 

  CAT adi, 

  SUBCAT  [SUBJ erg, OBJ abs, IOBJ dat], 

  VAL      [SUBJVAL unsat, 

   OBJVAL unsat, 

   IOBJVAL unsat]]. 

“Ekarri” aditzean ere kategoria aditz nagusia da. Aditz hau, ordea, iragankorra da aurrekoa ez 

bezala eta horregatik, azpikategorian subjektua ergatiboan, objektua absolutiboan eta zehar 

objektua datiboan ditu. Aditza hiru argumentuak eskatzen dituenez; subjektuaren, objektuaren 

eta zehar objektuaren balentziak asetu gabe daude. 

 Aditz laguntzaileak 

Guztira bi aditz laguntzaile osatu ditugu. Aditz laguntzaileetan norabidea (DIRECTION) balioa 

dago. Honen bidez, aditz laguntzailea eta aditz nagusia bateratu egiten dira; HPSG eta 

Gramatika Kategorialaren baterakuntza ezaugarrian oinarrituz. 

dio := word & 

[ ORTH “dio”, 

  CAT [RESULT phrase-verb & [CAT vp, 

       SUBCAT #subcat, 

       VAL #val], 

   DIRECTION backward, 

   ACTIVE word-verb & [CAT adi, 

     SUBCAT #subcat, 

     VAL #val]]]. 

“Dio” aditz laguntzailean, kategorian, hiru elementu daude: emaitza (RESULT), norabidea 

(DIRECTION) eta aktiboa (ACTIVE). Azken honetan, gorago deskribatutako aditz nagusia dago, 

word-verb hitz motakoa. Aditz nagusi honek atzerantz egiten du eta aditz laguntzailearekin 

bateratzen da. Ondorioz, aditz-sintagma kategoriako osagai bat sortzen da. 

 

da := word & 

[ ORTH “da”, 

  CAT [RESULT phrase-verb & [CAT vp, 

       SUBCAT #subcat, 

       VAL #val], 



Euskararako HPSG gramatikaren lehen proposamena 41 

HAP Masterra 13/14 ikasturtea 

  DIRECTION backward, 

  ACTIVE word-verb & [CAT adi, 

         SUBCAT #subcat, 

     VAL #val]]]. 

“Da” aditz-laguntzailearen kasua ere berbera da. Aditz nagusia aktibatu egiten da lehenik, 

atzeranzko norabidea hartzen du aditz laguntzailearekin batzeko ondoren eta azkenik, aditz-

sintagma bat sortzen da. 

 Aditz trinkoak 

Guztira zortzi aditz trinko osatu ditugu. Ahalik eta aditz trinko anitzenak osatzen saiatu gara, 

horregatik, aditzok paradigma ezberdinetakoak dira. 

 NOR 

Aditz guzti hauek ezaugarri berberak dituzte. Horregatik, ortografia (ORTH) kenduta beste 

guztian berdinak dira. Aditz trinko hauen eta besteen kategoria vp da, hau da, aditz-sintagma. 

Aditz perifrastikoetan ez zen horrelakorik gertatzen gorago ikusi dugun bezala. Aditz 

perifrastikoetan aditz nagusiaren eta aditz laguntzailearen baterakuntzak sortzen zuen aditz-

sintagma kategoria. Baterakuntza egin aurretik, aditz nagusiak adi kategoria zuen eta berau eta 

aditz laguntzailea bateratzean sortzen zen aditz-sintagma kategoria. 

Bestalde, aditzok subjektuan absolutiboa kasua besterik ez dute onartzen. Horregatik, 

azpikategorian subjektua absolutiboa dela ezarri dugu. Balentzietan, berriz, asetu behar den 

bakarra subjektuaren balentzia denez; bera asegabe eta objektuaren eta zehar objektuaren 

balentziak asetuta jarri ditugu. 

dator:= word-verb & 

[ ORTH “dator”, 

  CAT vp, 

  SUBCAT  [SUBJ abs], 

  VAL     [SUBJVAL unsat, 

       OBJVAL sat, 

           IOBJVAL sat]]. 

 

zetorren := word-verb & 

[ ORTH “zetorren”, 

  CAT vp, 

  SUBCAT  [SUBJ abs], 

  VAL      [SUBJVAL unsat, 

   OBJVAL sat, 

   IOBJVAL sat]]. 

 

doaz := word-verb & 

[ ORTH “doaz”, 

  CAT vp, 

  SUBCAT  [SUBJ abs], 

  VAL      [SUBJVAL unsat, 

   OBJVAL sat, 
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   IOBJVAL sat]]. 

 

dabil := word-verb & 

[ ORTH “dabil”, 

  CAT vp, 

  SUBCAT  [SUBJ abs ], 

  VAL     [SUBJVAL unsat, 

           OBJVAL sat, 

  IOBJVAL sat ]]. 

 NOR-NORK 

NOR-NORK paradigmetako aditzen jokamoldea ere antzekoa da. Aditz trinko guztiek bezala 

aditz-sintagma kategoria dute baina bi argumentu onartzen dituztenez, azpikategorian 

subjektua ergatiboan eta objektua absolutiboan dute. Ondorioz, balentzietan, subjektuaren eta 

objektuaren balentzia asegabe jarri behar dira eta zehar objektuarena asetuta. 

darama := word-verb & 

[ ORTH “darama”, 

  CAT vp, 

  SUBCAT [SUBJ erg, OBJ abs], 

  VAL  [SUBJVAL unsat, 

   OBJVAL unsat, 

   IOBJVAL sat]]. 

 

dakargu := word-verb & 

[ ORTH “dakargu”, 

  CAT vp, 

  SUBCAT [SUBJ erg, OBJ abs], 

  VAL  [SUBJVAL unsat, 

   OBJVAL unsat, 

   IOBJVAL sat]]. 

 

 NOR-NORI 

NOR-NORI aditzetan ere bi argumentu eskatzen dituenez aditzak, azpikategorian subjektua 

absolutiboan eta objektua datiboan daude. Horrenbestez, hemen ere, bi balentzia dira 

asegabeak: subjektuarena eta zehar objektuarena. NOR-NORK paradigman ez bezala, aditz 

hauetan objektuaren balentzia asetuta dago. 

dagokio := word-verb & 

[ ORTH “dagokio”, 

  CAT vp, 

  SUBCAT [SUBJ abs, IOBJ dat], 

  VAL  [SUBJVAL unsat, 

   OBJVAL sat, 

   IOBJVAL unsat]]. 

 

 NOR-NORI-NORK 

NOR-NORI-NORK paradigmako aditzetan, aditzak hiru argumentu eskatzen ditu. Horregatik, 

azpikategorian, subjektua ergatiboan, objektua absolutiboan eta zehar objektua datiboan jarri 
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ditugu. Aditzaren argumentuak hiru izateagatik ere, balentzietan, subjektuaren, objektuaren eta 

zehar objektuaren balentziak asegabe daude. 

dakarkio := word-verb & 

[ ORTH “dakarkio”, 

  CAT vp, 

   SUBCAT [SUBJ erg, OBJ abs, IOBJ dat], 

   VAL [SUBJVAL  unsat, 

   OBJVAL unsat, 

   IOBJVAL unsat]]. 

 Izenak
17

 

Gure gramatikan, izenak bi motatakoa dira. Alde batetik, izen batzuek kasua barneratuta dute. 

Beste izenek, ordea, izena eta kasua bereizita dituzte. 

 Izena kasuarekin 

umea_abs_subj := word & 

[ ORTH “umea”, 

  CAT [ RESULT phrase-verb & [CAT #cat, 

    SUBCAT #subcat, 

    VAL. SUBJVAL  sat, 

    VAL. OBJVAL  #objsat, 

    VAL. IOBJVAL  #iobjsat, 

    NORA #direction], 

    DIRECTION #direction, 

    ACTIVE phrase & [CAT #cat & vp, 

    SUBCAT #subcat & [SUBJ abs], 

    VAL. SUBJVAL  unsat, 

    VAL. OBJVAL  #objsat, 

    VAL. IOBJVAL #iobjsat, 

    NORA #direction]]]. 

Izen hau “umea dator” bezalako perpausak osatzeko egin dugu. Kategorian, sintagma bat 

aktibatzen da. Sintagma hori aditz-sintagma da eta azpikategorian subjektua absolutiboan 

dagoela adierazita du. Horregatik, balentzietan, subjektuaren balentzia asegabe (unsat) dago 

eta beste balentziek “ez dute parte hartzen”. Hori horrela izateagatik, objektuaren balentziak 

#objsat du eta zehar objektuaren balentziak #iobjsat. 

Perpauseko beste elementu batekin norabidea (DIRECTION) mekanismo bidez bateratzean, 

lehengo sintagma aditz-sintagma bihurtuko da eta asegabe (unsat) zegoen subjektuaren 

balentzia asetu (sat) egingo da. 

umea_abs_obj := word & 

                                                

17
 HPSG gramatikan izenak bi moduan tratatu ditugu. Alde batetik; izena, kasua eta 

determinatzailea batera landu ditugu. Baina ondoren, gramatikaren aurrerapenak egin 

ditugunez, izena determinatzailea eta kasuaren baturatik banatu egin dugu. 
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[ ORTH “umea”, 

  CAT [ RESULT phrase-verb & [CAT #cat, 

    SUBCAT #subcat, 

    VAL. SUBJVAL #subjsat, 

    VAL. OBJVAL sat, 

    VAL. IOBJVAL #iobjsat], 

    DIRECTION #direction, 

    ACTIVE phrase & [CAT #cat & vp, 

    SUBCAT #subcat & [OBJ abs], 

    VAL. SUBJVAL #subjsat, 

    VAL. OBJVAL unsat, 

    VAL. IOBJVAL #iobjsat]]]. 

Izen hau, aurrekoaren oso antzekoa da baina ezberdintasun txiki bat du. Aurrekoaren moduan, 

kategoria aditz-sintagma duen sintagma bat aktibatzen da baina azpikategorian, objektua dago 

absolutiboan. Hau da, “amonak umea ikusi du” bezalako kasuetarako da. Aldaketa honek 

eragina du balentzietan, eta horregatik, kasu honetan objektuaren balentzia asegabe (unsat) 

dago eta ez subjektuarena. Beste kasuetan bezala, beste elementu batekin bateratzean 

sintagma aditz-sintagma bihurtu da eta asegabea (unsat) zen objektuaren balentzia asetu (sat) 

egingo da. 

gozokia_abs_obj := word & 

[ ORTH “gozokia”, 

  CAT [ RESULT phrase-verb & [CAT #cat, 

    SUBCAT #subcat, 

    VAL. SUBJVAL #subjsat, 

    VAL. OBJVAL sat, 

    VAL. IOBJVAL #iobjsat], 

    DIRECTION #direction, 

    ACTIVE phrase & [CAT #cat & vp, 

    SUBCAT #subcat & [OBJ abs], 

    VAL. SUBJVAL #subjsat, 

    VAL. OBJVAL unsat, 

    VAL. IOBJVAL #iobjsat]]]. 

Izen honek aurrekoaren egitura berdina du. Aldatzen diren bakarrak sarrera lexikoaren izena 

(gozokia_abs_obj) eta ortografia (ORTH) (gozokia) dira.  

umea_erg := word & 

[ ORTH “umeak”, 

  CAT [ RESULT phrase-verb & [CAT #cat, 

    SUBCAT #subcat, 

    VAL. SUBJVAL sat, 

    VAL. OBJVAL #objsat, 

    VAL. IOBVAL #iobjsat], 

    DIRECTION #direction, 

    ACTIVE phrase & [CAT #cat & vp, 

    SUBCAT #subcat & [SUBJ erg], 

    VAL. SUBJVAL unsat, 

    VAL. OBJVAL #objsat, 

    VAL. IOBJVAL #iobjsat]]]. 
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Lehenengo izena bezala honako hau ere subjekturako izena da. Baina, lehenengo izena aditz 

iragangaitzetarako da, hau da, argumentu bakarreko aditzentzat. Oraingoa, ordea, aditz 

iragankorretarako da. Hori dela eta, nahiz eta hemen ere hasiera batean subjektuaren balentzia 

asegabea (unsat) den eta asetu (sat) egiten den, azpikategorian subjektua ergatiboan dago eta 

ez absolutiboan. 

umea_dat := word & 

[ ORTH “umeari”, 

  CAT [ RESULT phrase-verb & [CAT #cat, 

    SUBCAT #subcat, 

    VAL. SUBJVAL #subsat, 

    VAL. OBJVAL #objsat, 

   VAL. IOBJVAL sat], 

  DIRECTION #direction, 

   ACTIVE phrase & [CAT #cat & vp, 

    SUBCAT #subcat & [IOBJ dat], 

    VAL. SUBJVAL #subsat, 

    VAL. OBJVAL #objsat, 

    VAL. IONJVAL unsat]]]. 

Kasua barneratuta duten izenetan azkenak, kasua datiboan du. Aurrekoetan bezala, aditz-

sintagma kategoria duen sintagma bat aktibatzen da. Azpikategorian, zehar objektua datiboan 

dago. Horregatik, hasieran zehar objektuaren balentzia asegabe (unsat) dago. Beste kasuen 

balentziek, berriz, #subsat eta #objsat daramate, hau da, ez daude asegabe ezta asetuta ere. 

Beste elementu batekin baterakuntza egitean, lehen sintagma zena aditz-sintagma bihurtuko da 

eta asegabe (unsat) zegoen zehar objektuaren balentzia asetu (sat) egingo da. 

lagun_dat := word & 

[ ORTH “lagunari”, 

  CAT [ RESULT phrase-verb & [CAT #cat, 

    SUBCAT #subcat, 

    VAL. SUBJVAL #subsat, 

    VAL. OBJVAL #objsat, 

   VAL. IOBJVAL sat], 

  DIRECTION #direction, 

   ACTIVE phrase & [CAT #cat & vp, 

    SUBCAT #subcat & [IOBJ dat], 

    VAL. SUBJVAL #subsat, 

    VAL. OBJVAL #objsat, 

    VAL. IONJVAL unsat]]]. 

Sarrera lexiko honek ere aurreko sarrera lexikoaren itxura bera du. Kasu honetan, aldatzen 

diren bakarrak sarrera lexikoaren izena (lagun_dat) eta ortografia (ORTH) (lagunari) 

dira. 

 Izena kasurik gabe 

ume := word & 
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[ ORTH “ume”, 

  CAT noun]. 

Kasurik ez daraman izena da lexikoiko elementurik sinpleena. Sarrera lexikoan ikusten denez, 

hitza motakoa da, bere ortografia “ume” da eta kategoria, berriz, izena. Baterakuntza bidez 

kasu ezberdinekin batuko da, jarraian azalduko ditugunekin. Hurrengo sarrera lexikoetan ere 

prozesu berdina gertatuko da. 

gozoki := word & 

[ ORTH “gozoki”, 

  CAT noun]. 

lagun := word & 

[ ORTH “lagun”, 

  CAT noun]. 

 Kasuak 

Sarrera lexikoan, azken elementua kasua da. Kasu hauek izenarekin batzen dira eta azken 

emaitza sintagma bat da. Gero sintagma beste sintagma batekin batuko da aditz-sintagma 

osatuz. 

 Datiboa 

ari := word & 

[ ORTH “ari”, 

  CAT 

 [ RESULT  

   [ CAT [ RESULT phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat, 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL sat], 

       DIRECTION #direction, 

       ACTIVE phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat & [IOBJ dat], 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL unsat]]], 

    DIRECTION backward, 

    ACTIVE word & [CAT noun]]]. 

“ari” kasuan, izena kategoriko hitza aktibatzen da (goiko ume, hain zuzen ere) eta atzeranzko 

norabidea hartzen du. Atzerantz egitean, kasuarekin bat egiten du eta horren ondorioz, 

kategoria aditz-sintagma duen, azpikategorian zehar objektua datiboan duen eta zehar 

objektuaren balentzia asegabea (unsat) duen sintagman aldaketa gertatzen da eta zehar 

objektuaren balentzia asegabea asetu (sat) egiten da. 

ei := word & 

[ ORTH “ei”, 

  CAT 
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 [ RESULT  

   [ CAT [ RESULT phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat, 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL sat], 

       DIRECTION #direction, 

       ACTIVE phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat & [IOBJ dat], 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL unsat]]], 

    DIRECTION backward, 

    ACTIVE word & [CAT noun]]]. 

Kasu honetan, prozesu berdina gertatzen da. Aldatzen den bakarra numeroa da, aurrekoa 

singularra baita eta hau plurala. Baina gure gramatikan numeroa ez dugunez sartu ez dago 

aldaketarik. 

bati := word & 

[ ORTH “bati”, 

  CAT 

 [ RESULT  

   [ CAT [ RESULT phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat, 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL sat], 

       DIRECTION #direction, 

       ACTIVE phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat & [IOBJ dat], 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL unsat]]], 

    DIRECTION backward, 

    ACTIVE word & [CAT noun]]]. 

Kasu honetan ere berdina gertatzen da. Aurrekoen berdin-berdina da. Bestalde, aipatu 

beharrekoa da kasu hitza edo morfema izan hitza mota moduan jarri dugula. 

Lehen bi kasuetan kasuak morfema bat osatzen du baina ez da hitza. Azken honetan, berriz, 

kasuak (eta determinatzaileak) hitz aske bat sortzen du. Guk, berriz, hirurak hitza mota direla 

jarri dugu. Badakigu guk egindakoa ez dela guztiz zuzena baina HPSG gramatika baten lehen 

garapena eta proposamena denez horrela utzi dugu. Numeroa ere elementuak pixkanaka 

sartzearren gerorako utzi dugu. 

 

 Absolutiboa 

Absolutibo kasuak ergatiboaren jokamolde berbera du. Izena kategoriako hitzak atzeranzko 

norabidea hartzen duenean kasuarekin topo egiten du. Hori gertatzean, aditz-sintagma 
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kategoria, azpikategorian objektua absolutiboan duen eta objektuaren balentzia asegabe 

(unsat) duen kasuan aldaketa gertatzen da eta objektuaren balentzia asetu (sat) egiten da, 

Hemen ere aipatu behar da, ez dugula morfema eta hitzaren arteko bereizketarik egin. Biak 

hitzak direla jarri dugu. 

a := word & 

[ ORTH “a”, 

  CAT 

 [ RESULT  

   [ CAT [ RESULT phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat, 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 

      VAL. OBJVAL sat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat], 

       DIRECTION #direction, 

       ACTIVE phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat & [OBJ abs], 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 

      VAL. OBJVAL unsat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat]]], 

    DIRECTION backward, 

    ACTIVE word & [CAT noun]]]. 

ak := word & 

[ ORTH “ak”, 

  CAT 

 [ RESULT  

   [ CAT [ RESULT phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat, 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 

      VAL. OBJVAL sat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat], 

       DIRECTION #direction, 

       ACTIVE phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat & [OBJ abs], 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 

      VAL. OBJVAL unsat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat]]], 

    DIRECTION backward, 

    ACTIVE word & [CAT noun]]]. 

bat := word & 

[ ORTH “bat”, 

  CAT 

 [ RESULT  

   [ CAT [ RESULT phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat, 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 

      VAL. OBJVAL sat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat], 

       DIRECTION #direction, 

       ACTIVE phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat & [OBJ abs], 

      VAL. SUBJVAL #subsat, 
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      VAL. OBJVAL unsat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat]]], 

    DIRECTION backward, 

    ACTIVE word & [CAT noun]]]. 

 Ergatiboa 

Ergatiboarekin ere berdina gertatzen da. Izena kategoriako hitzak atzeranzko norabidea 

hartzean kasuarekin egite du topo. Orduan, aditz-sintagma kategoriako sintagmak, 

azpikategorian subjektua ergatiboan duenak eta subjektuaren balentzia asegabe (unsat) 

duenak aldaketa jasaten du eta subjektuaren balentzia asetu (sat) egiten da. Hemen ere, ez 

dugu morfemaren eta hitzaren arteko bereizketarik egin. 

ak_erg := word & 

[ ORTH “ak”, 

  CAT 

 [ RESULT  

   [ CAT [ RESULT phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat, 

      VAL. SUBJVAL sat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat], 

       DIRECTION #direction, 

       ACTIVE phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat & [SUBJ erg], 

      VAL. SUBJVAL unsat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat]]], 

    DIRECTION backward, 

    ACTIVE word & [CAT noun]]]. 

ek := word & 

[ ORTH “ek”, 

  CAT 

 [ RESULT  

   [ CAT [ RESULT phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat, 

      VAL. SUBJVAL sat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat], 

       DIRECTION #direction, 

       ACTIVE phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat & [SUBJ erg], 

      VAL. SUBJVAL unsat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat]]], 

    DIRECTION backward, 

    ACTIVE word & [CAT noun]]]. 

batek := word & 

[ ORTH “batek”, 

  CAT 

 [ RESULT  

   [ CAT [ RESULT phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat, 
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      VAL. SUBJVAL sat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat], 

       DIRECTION #direction, 

       ACTIVE phrase & [CAT vp, 

      SUBCAT #subcat & [SUBJ erg], 

      VAL. SUBJVAL unsat, 

      VAL. OBJVAL #objsat, 

      VAL. IOBJVAL #iobsat]]], 

    DIRECTION backward, 

    ACTIVE word & [CAT noun]]]. 

Azken ohar moduan, aipatzekoa da euskaran ohikoa den sinkretismo bati aurre egin behar izan 

diogula. Hau da, ergatibo singularrak eta absolutibo pluralak morfema bera partekatzen dute. 

Azpikategorian ez dugu arazorik izan, bata subjektua ergatiboan eta bestea objektuan 

absolutiboan baitago. Biek, bestalde, ortografian kate bera dute. Aldatu behar izan dugun gauza 

bakarra erregelaren izena izan da; absolutibo kasukoari ak izena jarri diogu eta ergatibo 

kasukoari ak_erg. 

5.2.4. Erregela sintaktikoak 

Rules.tdl fitxategian, hitzak eta sintagmak bateratzeko erregela sintaktikoak osatu ditugu. 

Guztira 7 erregela sintaktiko egin ditugu. Jarraian zerrendatuta agertzen dira erregela 

sintaktikoak, azalpenarekin batera. 

 Kasua eta determinatzailea daraman izena izen-sintagma bihurtzen duen erregela 

word-to-phrase-projection1 := phrase-nom & 

[ CAT #cat, 

  ARGS < word & [ CAT #cat]>]. 

Erregela sintaktiko honek “umea” moduko hitzak izen-sintagma bihurtzen ditu. Erregela honek 

word balioa duen kategoria (CAT) hitz bat, argumentu zerrenda dagoena (ARGS) izen-sintagma 

batean (phrase-nom) bilakatzen du kategoria mantenduz. Kategoria mantentzen dela CAT #cat 

etiketa bidez adierazten da. 

 Aditz trinkoa aditz-sintagma bihurtzen duen erregela 

word-to-phrase-projection2 := phrase-verb & 

[ CAT #cat, 

  SUBCAT #subcat, 

  VAL #val, 

  NORA forward, 

  ARGS < word & [ CAT vp & #cat, 

     SUBCAT #subcat, 

     VAL #val ]>]. 

Erregela honek, berriz, “dator” moduko aditz trinkoak aditz-sintagman bilakatzen ditu. Erregela 

sintaktiko honetan, aditza den hitz bat dugu, argumentu-zerrendan (ARGS) word dena. Hitza 

aditz izanik, bere kategoria (CAT) aditz-sintagma (vp) da eta azpikategoria (SUBCAT) eta 
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balentzia (VAL) balioak ere baditu. Gramatika kategoriala formalismoari jarraituz, aditza den 

hitzak aurreranzko norabidea (NORA forward) hartuta batzen den elementuarekin aditz-

sintagma (phrase-verb) eratzen du. Horretaz gain, kategoria (CAT), azpikategoria (SUBCAT) 

eta balentzia (VAL) heredatu egiten dira. 

 Perpausen anbiguotasunaren arazoa konpontzen duen erregela 

phrase-to-phrase-projection := phrase-verb & 

[ CAT #cat, 

  SUBCAT #subcat, 

  VAL #val, 

  NORA backward, 

  ARGS < phrase-verb & [ CAT simple-cat & #cat, 

        SUBCAT #subcat, 

        VAL #val, 

        NORA forward ]>]. 

“Phrase-to-phrase-projection” izeneko erregela perpausen anbiguotasuna konpontzeko sortu 

dugu. Txosteneko 4.4.2 kapituluan aipatu dugun moduan, sortu dugun gramatikarekin perpaus 

txikiak sor daitezke baina perpaus txiki hauek txikiak izanagatik ere hainbat analisi dituzte, 

anbiguotasunak eraginda. Horregatik, perpaus guztiak norabide berberean tratatu behar direla 

erabaki dugu eta horregatik sortu dugu erregela sintaktiko hau. 

Erregela hau ulertzeko, lehenik eta behin argumentu zerrendara (ARGS) jo behar dugu. Bertan 

aditz-sintagma bat (phrase-verb) dugu, hainbat baliorekin: kategoria sinplea, azpikategoria, 

balentzia eta norabidea. Norabidea aurreranzkoa (NORA forward) da, beraz, perpauseko 

elementuak aurrerantz batuko dira. Aurrerantz elementurik ez dagoenean, aditz-sintagmak 

atzeranzko norabidea (NORA backward) hartu du eta elementuak metatzen joango dira 

perpausa osatu arte. Aditz-sintagma izanik; kategoria sinplea, azpikategoria, balentzia eta 

norabidea balioak ere agertzen dira. 

 Aditz nagusia eta aditz laguntzailea bateratzen dituen erregela 

backward-application-adi-adl := phrase-verb & 

[ CAT #catnew, 

  SUBCAT #subcat, 

  VAL #val, 

  NORA forward, 

  ARGS < word-verb & [ CAT #cat & adi, 

     SUBCAT #subcat, 

     VAL #val ]. 

     word & [ CAT & [ RESULT phrase-verb & 

      [ CAT #catnew, 

        SUBCAT #subcat, 

        VAL #val ], 

     DIRECTION backward, 

     ACTIVE word-verb & 

        [ CAT #cat, 

          SUBCAT #subcat, 

          VAL #val ]]]>]. 
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Erregela sintaktiko honekin aditz nagusia eta aditz laguntzailea batzen dira. Aurreko erregeletan 

egin dugun bezala, lehenik eta behin argumentu zerrendara (ARGS) jo behar dugu. Bertan, 

aurreko erregeletan ez bezala bi elementu ditugu: aditz laguntzailea, word-verb hitza dena eta 

aditz laguntzailea (adi) kategoria duena, azpikategoria (SUBCAT) eta balentzia (VAL) balioekin; 

eta beste aldetik, aditz nagusia den hitza (word). Aditz nagusi honek ere kategoria, 

azpikategoria eta balentzia balioak ditu. 

Erregela sintaktiko honetan, aditz-nagusian (word), lehenik eta behin, aditz laguntzailea aktibatu 

(ACTIVE) egiten da eta atzeranzko norabidea (DIRECTION backward) hartzen du. Atzerantz 

egitean, aditz nagusiarekin batzen da eta ondorioz (RESULT) aditz-sintagma sortzen da. Aditz-

sintagma honek kategoria berria du (CAT #catnew) eta azpikategoria (SUBCAT) eta balentzia 

(VAL) heredatzen dira. Erregela sintaktiko honen azken emaitza erregelaren hasieran jartzen 

da, goiko erregeletan egin den moduan (urdinez adierazita). 

 Hitz hurrenkera lantzen duten erregelak 

backward-application := phrase-verb & 

[CAT  #cat, 

 SUBCAT#subcat, 

 VAL  #valnew, 

 NORA  #direction, 

 ARGS < phrase-verb & [CAT  #cat, 

          SUBCAT #subcat, 

     VAL #val, 

     NORA #direction], 

   phrase-nom &  [CAT [RESULT [CAT #cat, 

         SUBCAT #subcat, 

         VAL #valnew, 

             NORA #direction], 

       DIRECTION #direction & backward, 

       ACTIVE phrase-verb & 

        [CAT #cat, 

         SUBCAT #subcat, 

         VAL #val, 

         NORA #direction]]>]. 

Erregela sintaktiko honek lehenik aditz-sintagma eta ondoren, izen-sintagma hurrenkera duten 

perpausak aztertzen ditu. Argumentu zerrendan (ARGS), lehenik eta behin aditz-sintagma 

(phrase-verb) dugu; kategoria (CAT), azpikategoria (SUBCAT), balentzia (VAL) eta norabidea 

(NORA) balioekin. Ondoren, izen-sintagma (phrase-nom) dago. 

Izen-sintagma honen barruan dagoen aditz-sintagma (phrase-verb) aktibatu (ACTIVE) egiten da 

eta atzeranzko norabidea (DIRECTION #direction & backward) hartzen du; izen-sintagmarekin 

batzeko. Biak batzearen ondorioz (RESULT), beste aditz-sintagma bat (phrase-verb) sortzen da 

eta kategoria (CAT), azpikategoria (SUBCAT), balentzia (VAL) eta norabidea (NORA) balioak 

heredatzen ditu. Aipatzekoa da, baterakuntzaz sortu den aditz-sintagma honek balentzia berria 

(#valnew) duela. 
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forward-application := phrase-verb & 

[CAT #cat, 

 SUBCAT #subcat, 

 VAL #valnew, 

 NORA #direction, 

 ARGS< phrase-nom & [CAT [RESULT [CAT #cat, 

        SUBCAT #subcat, 

        VAL #valnew, 

        NORA #direction], 

     DIRECTION forward, 

     ACTIVE phrase-verb & 

        [CAT #cat, 

         SUBCAT #subcat, 

         VAL #val, 

         NORA #direction]]], 

   phrase-verb & [CAT #cat, 

     SUBCAT #subcat, 

     VAL #val, 

     NORA #direction & backward]>]. 

Erregela honek alderantzizko hurrenkera aztertzen du, hau da, lehenengo izen-sintagma eta 

ondoren aditz-sintagma dutenak. Argumentu zerrendan, lehenengo izen-sintagma (phrase-

nom) dugu eta ondoren, aditz-sintagma (phrase-verb). Aditz-sintagmak kategoria (CAT), 

azpikategoria (SUBCAT), balentzia (VAL) eta norabidea (NORA) balioak biltzen ditu. 

Izen-sintagman, aditz-sintagma aktibatzen (ACTIVE) da. Aditz-sintagma honek kategoria (CAT), 

azpikategoria (SUBCAT), balentzia (VAL) eta norabidea (NORA) balioak ditu. Aditz-sintagma 

honek aurreranzko norabidea (DIRECTION forward) hartzen du eta izen-sintagmarekin egiten 

du topo. Bien arteko baterakuntzaren ondorioz, beste aditz-sintagma bat sortzen da  kategoria 

(CAT), azpikategoria (SUBCAT), balentzia (VAL) eta norabidea (NORA) balioak heredatzen 

dituena. Aurreko erregela sintaktikoa bezala, hemen balentziak balio berria (#valnew) hartzen 

du, sortzen den aditz-sintagma berria delako.   

 Izena eta kasua bateratzeko erregela 

backward-application-izena-kasua := 

[CAT #cat, 

 ARGS < word & [CAT noun], 

    word & [CAT [RESULT [CAT #cat], 

    DIRECTION backward, 

    ACTIVE [CAT noun]]]>]. 

Erregela honek izena eta kasua bateratzen ditu, hau da, “kotxe ak” bezalako egiturak sortzen 

ditu. Erregela honetako argumentu zerrendan bi osagai daude: alde batetik, izena kategoria 

duen hitza eta beste aldetik, hitza izaera duen kasua, baterakuntza gertatu ondoren kategoria 

aldatuko zaiona. 

Argumentu zerrendako bigarren osagaian, izena kategoria duen hitza aktibatzen da 

(erregelaren argumentu zerrendan lehena dena) eta atzeranzko norabidea (DIRECTION 
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backward) hartzen du. Atzerantz egitean kasuarekin bateratuko da eta ondorioz, kategoria 

aldaketa egongo da (RESULT [CAT #cat]). 

5.3. Euskararako garatutako HPSG gramatikaren 
adibideak 

Gramatika barrutik nolakoa den azaldu ostean, gramatikak sortzen dituen zenbait adibide 

aztertuko ditugu. Adibideak bi taldetan daude banatuta; alde batetik, zuhaitzak eta beste aldetik, 

ezaugarri-egiturak. 

5.3.1. Zuhaitzak 

Hurrengo adibideetako zuhaitzen bidez, gure gramatikak hizkuntzaren zenbait fenomeno 

inplementatuta dituela ikusiko dugu. 

 Hitz hurrenkera 

 

 

 

 

Irudia 15. “Lagunari gozokia dakarkio umeak” perpausa. 

 

 

 

 

Irudia 16. “Umeak lagunari gozokia dakarkio” perpausa. 

Adibide hauetan ikus daitekeenez, euskarazko HPSG gramatikak ez du arazorik hurrenkera 

ezberdinetako perpausak sintaktikoki aztertzeko. Horregatik, ondo aztertzen ditu “lagunari 

gozokia dakarkio umeak” eta “umeak lagunari gozokia dakarkio” perpausak. Kontuan hartu 

behar da horretarako, ohikoa den HPSG zerrendetatik urrundu egin garela eta Kategoria 

Gramatikalera hurbildu, euskarak duen hitz hurrenkera askea tarteko. 
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 Izena, kasua eta determinatzailea batera egotetik izena kasua eta 

determinatzailetik banatzera 

 

 

 

 

 

 

Irudia 17. “Lagunari gozokia dakarkio umeak” perpausa. 

 

 

 

 

Irudia 18. “Ume ak lagun ari gozoki a dakarkio” perpausa 

Master Amaierako Lan honetan, hasieran oso fenomeno orokorrak lantzen hasi gara baina 

aurrera joan ahala, fenomeno zehatzagoak aztertzen aritu gara. Aurrerapen horren adibidea da 

fenomeno hau. Hasiera batean; izena, kasua eta determinatzailea batera landu ditugu baina 

ondoren, izena kasu eta determinatzailetik bereizi egin dugu. Horrela, lehen “lagunari” zena 

orain “lagun ari” da. 

 Aditz trinkoak vs. Aditz perifrastikoak 

 

 

 

 

 

 

Irudia 19. “Gozoki a dakarkio lagun ari ume ak” perpausa. 

 

 

 

 

Irudia 20. “Ume ak ekarri dio lagun ari gozoki a” perpausa. 
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Perpaus hauetan ikus daitekeenez, HPSG gramatikak aditz trinkoak nahiz aditz perifrastikoak 

sintaktikoki aztertzeko gaitasuna dauka. Perpaus batean, “dakarkio” aditz trinkoa dugu eta 

beste perpausean, bere forma perifrastikoa, hau da, “ekarri dio”. 

 Elipsia 

 

 

 

Irudia 21. “Umeak dakarkio” perpausa. 

HPSG gramatika elipsia duten perpausak sintaktikoki aztertzeko gauza ere bada. 

Hemezortzigarren irudian ikusten denez, aditza nor-nori-nork sailekoa da baina subjektua 

besterik ez da agertzen. Hala ere, horrelako perpausak ere aztertzen ditu gramatikak. 

 Aditz sail ezberdinak 

 

 

 

Irudia 22. “Ume ak ekarri dio” perpausa. 

 

 

 

Irudia 23.  “Ume a dakargu” 

Lehenago zenbaitetan aipatu dugun moduan, japonierazko HPSG gramatikatik hartu dugu VAL 

balio erabiltzeko ideia. Balio honen bitartez, aditzek izan ohi dituzten argumentu kopuru 

ezberdinak zehaztu ahal izan ditugu. Adibidez, hogeita bigarren irudian hiru argumentuko aditza 

dugu eta hogeita hirugarren irudian, berriz bi argumentukoa. 

 Anbiguotasuna ezabatzea 

 

 

 

 

 

 

Irudia 24. “Ekarri dio lagun ari gozoki a ume ak” perpausa. 
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Perpaus laburrekin anbiguotasuna agertzen denez, HPSGren gramatikan anbiguotasuna 

ezabatzeko erregela bat sortu dugu eta bere eragina hogeita laugarren irudian antzematen da. 

“Ekarri dio lagun ari” sintagman,  “ekarri dio” sintagmaren gainean bi aldiz ageri da errepikatuta 

aditz-sintagma. Goren dagoen aditz-sintagmaren atzean, anbiguotasuna ezabatzeko erregela 

dago. 

Erregela horrek lehenengo, ezkerrerantz bateratzen ditu osagaiak eta ondoren eskuineranzko 

norabidea hartzen du. Kasu honetan, “ekarri dio” sintagmatik ezkerrerantz abiatu da eta 

elementurik ez dagoela ikusi ostean eskuinerantz jarraitu du eta “ekarri dio” eta “lagun ari” 

sintagmak bateratu ditu “ekarri dio lagun ari” sintagma sortuz. 

5.3.2. Ezaugarri-egiturak 

Zenbait zuhaitzen adibideak ikusi ostean, ezaugarri-egituren adibidek batzuk aztertuko ditugu. 

Horretarako, hitzetatik hasi eta sintagma (eta horrekin batera perpausa) arte ezaugarri-egiturak 

jasaten dituen aldaketak ikusiko ditugu. 

5.3.2.1. Ezaugarri-egituraren aldaketak hitzetatik perpauserako bidean 

Adibidetzat hartuko dugun perpausa umea dakarkio da. Hona hemen perpaus honen zuhaitza: 

 

 

 

 

Irudia 25. “Umea dakarkio” perpausaren zuhaitza. 

Lehenik eta behin, umea (word) eta dakarkio (aditz-sintagma) osagaien ezaugarri-egiturak 

ikusiko ditugu. 

 

 

 

 

 

 

Irudia 26. “Dakarkio” osagaiaren ezaugarri-egitura. 
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Irudia 27. “Umea” osagaiaren ezaugarri-egitura. 

Hogeita seigarren irudian aditza dugu. ORTH balioan ikusten da “dakarkio” dela eta bere 

kategoria vp (aditz-sintagma) dela. Ezaugarri-egituraren hasieran, word-verb dela zehazten da. 

Ondoren, azpikategoria (subcat) dago eta bertan aditzak hiru argumentu (subjektua, objektua 

eta zehar objektua) dituela zehazten da. Beherago, argumentu horien balentziak (val) ageri dira 

eta ikusten denez, denak asegabe (unsat) daude. 

Hogeita zazpigarren irudian, “umea” hitzaren ezaugarri-egitura dugu. Hitz hori dela ezaugarri-

egituraren behe aldeko ORTH balioan ikusten da. Ezaugarri-egituraren hasieran hitza (word) 

dela jartzen du. Bere azpian, kategoria agertzen da. Kategoria konplexuko (complex-cat) hitz 

bat da. Hasiera batean (active), hiru balentzia (subjval, objval, iobjval) dituen eta objektuaren 

balentzia asegabe (unsat) duen aditz-sintagma (phrase-verb) da. 

Baina aurreranzko norabidea hartzen duenean (DIRECTION: forward), ondoren datorren 

aditzarekin bat egiten du eta aditz-sintagma (phrase-verb) izaten jarraitzen du. Hala ere, 

asegabe zegoen objektuaren balentzia asetu (sat) egiten da; aditzarekin batzearen ondorioz 

asetu delako. 

Jarraian, urrats bat aurrera egingo dugu zuhaitzean gora eginez, eta phrase-nom eta bere 

mailan dagoen aditz-sintagma aztertuko ditugu. 
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Irudia 28. Phrase-nom sintagmaren ezaugarri-egitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irudia 29. Phrase-verb sintagmaren ezaugarri-egitura. 
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Aurreko irudiekin alderaketa eginez gero, ezaugarri-egiturak konplexuagoak direla ohartuko 

gara, izan ere, orain osagai horiek sintagmak osatzen dituzten, aurrekoetan gertatzen ez den 

bezala. 

Ezkerrean dagoena, ORTH balioan ikusten denez “umea” da. Ezaugarri-egituraren goi aldera 

joaten bagara, ohartuko gara izen-sintagma (phrase-nom) dela.  Lehen, ordea, hitza (word) zen. 

Bestalde, kategoria konplexua (complex-cat) izaten jarraitzen du. Kategoria (cat) aztertzen 

badugu, ikusiko dugu aditz-sintagma (phrase-verb) aktibatzen dela (active), objektuaren 

balentzia (objval) asegabe (unsat) duena. 

Aurreranzko norabidea (DIRECTION forward) hartzen du eta irudian bere eskuinean dagoen 

“dakarkio” aditz-sintagmarekin (phrase-verb) bateratzen da. Baterakuntza prozesu horren 

ondorioz, objektuaren balentzia asegabe zuen aditz-sintagma asetu (sat) egiten da. 

Bestalde, eskuineko irudia aztertzen badugu, ikusiko dugu aditza hitza izatetik sintagma, 

zehazki, aditz-sintagma (phrase-verb) izatera igaro dela. Azpikategoria (subcat) eta balentzian 

(val) ez da aldaketarik egon. Aldaketa bakarra ARGS balioan egon da. Bertan, FIRSTeko 

zerrendan aditza aurretik zena, hitza (word-verb), ageri da.  

Bukatzeko, izen-sintagma eta aditz-sintagma hauen baterakuntzatik sortzen den perpausaren 

ezaugarri-egitura aztertuko dugu. 
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Irudia 30. “Umea dakarkio” perpausaren ezaugarri-egitura. 

Ezaugarri-egitura konplexu honetan hainbat gauza ikus ditzakegu. ARGS balioaren zerrendako 

ORTH balioak ikusita ohartzen gara perpausa “umea dakarkio” dela. Ezaugarri-egituraren 

hasieran, aditz-sintagma (phrase-verb) baten aurrean gaudela ohartuko gara. 

Beherago azpikategoria (subcat) dago. Bertan aditzaren hiru argumentuak agertzen dira: 

subjektua, objektua eta zehar objektua. Beherago balentzia (val) ageri da, japonieraren HPSG 

gramatikatik hartuta ideia. Hiru balentzietatik objektuarena bakarrik dago asetuta (sat), izan ere, 

perpausean objektua (umea) besterik ez da agertzen. 

Beherago joanda, izen-sintagmaren eta aditz-sintagmaren baterakuntza aurreranzko norabidea 

(DIRECTION: forward) erabiliz egin dela azaltzen da. Horren azpian, sintagmaren kategoria 

aditz-sintagma (vp) dela azaltzen da. 

Azkenik, ondoren ARGS balioaren zerrenda ageri da. Bertan ikusten denez, FIRST atalean 

“umea” dago eta REST atalean “null” dago. Gainera, lehen FIRST horren barruan beste FIRST 

bat eta REST bat daude. Bigarren FIRST horretan izen-sintagma (phrase-nom) agertzen da eta 

bigarren REST balioan *null* bat. Berriro ere, bigarren FIRST horren barruan ARGS balioan 

beste FIRST bat agertzen da eta behe-beheran berarekin batera doan beste REST *null* bat.  
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6. Ondorioak eta etorkizunerako 
lerroak 

Proiektu honen helburua euskarako HPSG gramatika baten lehen oinarriak jartzea izan da. 

Gramatika hutsetik egiten hasi garenez, hasieran zailtasun handiak izan ditugu; ez baitugu 

eredurik izan. 

Guztira hizkuntzako lau fenomeno landu ditugu, bi oso garrantzizkoak. Garrantzizkoak dira 

landu ditugun hitz hurrenkera eta aditzen azpikategorizazioa. Bestalde, perpaus baten analisi 

ezberdinak eta izen-sintagma ere landu ditugu. 

Txostenean azaldu den moduan, lehen arazoa euskarako hitz hurrenkera izan da. Ingelesak, 

euskarak ez bezala, hitz hurrenkera finkoa du eta horregatik, HPSGn ezaugarria den zerrendak 

erabili dira. Euskaran, berriz, hitz hurrenkera askea da: 

 Amonak umeari gozokia eman dio. 

 Umeari eman dio gozokia amonak. 

 Gozokia amonak eman dio umeari. 

 … 

Nahiz eta euskarak hitz hurrenkera askea erabili zitekeen HPSGren zerrenda baina erregela 

asko sortuko lirateke eta horregatik, Karttunen (1989) Gramatika Kategorialaren eredua jarraitu 

dugu. 

Eredu honetan, sarrera lexikoek hitzak sintagmetan bihurtzeko konbinaketei buruzko 

informazioa kodetuta dute. Hitzaren ezaugarrien konbinaketa bere kategoria lexikoan 

adierazten da. Halaber, ikusi dugu Gramatika Kategoriala bera ezberdina dela euskararako eta 

ingeleserako. Euskaran, hitz hurrenkera askea izanik, kategoria nagusia izen-sintagma da eta 

berak konbinatzerakoan aditz-mota jakin batzuk eskatzen ditu. Ondorioz, lehen ikusi dugun 

bezala,  “umea-ABS” hitzaren kategoria vp/vp da gramatika kategorialean. 

Halaber, gramatika osatzerakoan ikusi dugu perpaus baten analisi ezberdinak egiten dituela 

gramatikak. Berez, analisi guztiak dira onartzekoak baina perpaus laburrak izanda analisi asko 

egitea etorkizunean arazo bila daitekeela pentsatu dugu, perpaus luzeekin analisiak askoz 

gehiago egingo dituelako gramatikak. Horregatik, perpausak modu finko batean bakarrik 

aztertzea lortu dugu erregela sintaktiko bat osatuz. Erregelak phrase-to-phrase-

projection du izena eta lehenengo aditzaren aurreko sintagmak aztertzen ditu eta ondoren 

aditzaren atzekoak. 
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Hitz hurrenkera bezain fenomeno garrantzitsua izan da tratatu dugun aditzen 

azpikategorizazioa, osagai batzuk bakarrik onartuta gramatikak egitea lortu dugu. Hori egin 

ahal izateko HPSG gramatikaren azpikategorizazioa (SUBCAT) balioa eta japonieraren HPSG 

eredutik hartutako balentzia (VAL) erabili ditugu. 

SUBCAT balioan, aditzaren arabera subjektua, objektua eta zehar objektua osagai sintaktikoak 

agertzen dira. Gero, zehar objektuak datibo kasua izango du, objektuak absolutibo kasu marka 

eta subjektuak ergatibo edo absolutibo kasu marka; aditza iragangaitza edo iragankorra den 

arabera. 

Horretaz gain, VAL balioaren barruan subjektuaren balentzia (subval), objektuaren balentzia 

(objval) eta zehar objektuaren balentzia (iobjval) bereizten dira. Hauek bi balio har ditzakete: 

asetuta (sat) edo asegabea (unsat). Mekanismo honen bidez, gramatikak osagai batzuekin 

bakarrik perpausak aztertzea lortu dugu. 

Landu dugun azken fenomenoa izen-sintagmarena izan da. Izen-sintagma hiru modutan azter 

zitekeen: izena, determinatzailea eta kasua bereiz, izena alde batetik eta kasua eta 

determinatzailea beste aldetik eta azkenik, denak batera. Gure gramatikan hasiera batean dena 

batera landu dugu baina gero urrats bat gehiago egin eta alde batetik izena eta beste aldetik, 

determinatzailea eta kasua landu ditugu. Hau da, sarrera lexikoan umeak izatetik ume ak 

izatera igaro gara. 

Dena batera landuta, sarrera lexiko handiegia eta dena bereiz landuta erregela gehiegi izango 

genituzkeelako hartu dugu tarteko bidea. Gainera, kasua eta determinatzailea beti batera doaz, 

ez ordea, izena. Halaber, posible da izena ezkutuan egotea eta determinatzailea eta kasua 

agertzea; “datorrenak” bezalako kasuetan adibidez. 

Bestalde, semantika eta adjektiboak ikuspegi teoriko batetik aztertu dugu baina ez dugu 

inplementatu. 

6.1. Etorkizunerako lanak 

Etorkizunera begira asko dago egiteko euskarako HPSG gramatika landu bat edukitzeko. 

Lehenik eta behin komenigarria litzateke, semantikaren inguruan teorikoki garatutako 

inplementatzea. Gainera, oraingoz alderdi sintaktikoa besterik ez dugu landu baina Minimal 

Recursion Semantics ere garrantzitsua da. 

Teorikoki landutako inplementatu ostean, gure ustez, berriro sintaxiari ekin beharko litzaioke, 

oraindik hizkuntzaren fenomeno asko falta baitira lantzeko. Lehenik eta behin, adjektiboen 

inguruan teorikoki garatutakoa inplementatu beharko litzateke. 
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Ondoren, ezezko perpausak landu beharko lirateke. Ezezko perpausetan bi mota bereiz 

ditzakegu: ezezkoa + aditz trinkoa eta ezezkoa + aditz perifrastikoa. Lehen kasua soluzio 

erraza da, adjuntua bezala tratatu beharko litzatekeelako. Bigarrena, ordea, zailagoa da. Aditz 

laguntzailea aditz nagusiaren aurretik jartzen baita. Horregatik, lehenengo aditz laguntzailea 

aditz nagusiaren aurretik jartzeko erregela sintaktiko bat egin beharko litzateke eta ondoren, 

beste erregela sintaktiko bat ezezkoa aditz laguntzailearen aurrean txertatzeko. 

Aurrerago, izenlagunak tratatu beharko lirateke. Adjektiboen funtzio bera dute baina kokapen 

ezberdina dute eta itxura ere ezberdina, hizkiak baitira. Azkenik perpaus mota ezberdinak eta 

koordinazioa landu beharko lirateke. 
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