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Hitzaurrea
Eskuliburu hau fonetika ordenagailuen bidez lantzeko aukera ematen duen Praat programaren
oinarrizko funtzioak ezagutarazteko asmoarekin argitaratzen da. Egun fonetikari buruzko lan
askotan erabiltzen da tresna hau eta programa hainbeste zabaltzearen arrazoi nagusietakoak
izan daitezke bere moldagarritasuna eta eskaintzen dituen funtzioen aniztasuna. Horrez gain,
Praatek duen alderdi azpimarragarrienetakoa eskuragarritasuna da: sarean dago www.praat.org
helbidean eta doan jaits daiteke bertatik.
Eskuliburuan zehar aipatzen dugu Praatek eskaintzen dituen baliabideak asko eta asko direla.
Guk ez ditugu aukera horiek guztiak landu nahi izan, horretarako liburuxka hau baino dezente
gehiago beharko liratekeelako. Gure xedea da audio-dokumentuekin lanean hasteko oinarrizko
pausoak azaltzea eta programaren oinarrizko funtzioak aurkeztea.
Liburu hau pentsatu dugu UPV/EHUko Euskal Ikasketetako graduko ikasleentzako batez ere,
graduan zehar dituzten fonetika eta fonologiari lotutako ikasgaietarako material gisa. Horrek ez
du esan nahi gradu horretako ikasleentzat soilik prestatu dugunik; beste edozein gradutako
ikasleentzat edo graduondoko ikasleentzat ere erabilgarri izan daiteke. Oro har, hizketaren
azterketa akustikoa egin nahi duen edozeinentzat egokia izan daiteke.
Liburu honetan, beraz, programaren oinarrizko funtzioak azaltzen dira testuaren eta irudien
bidez. Komeni da hasieratik esatea programa konplexua dela, eta aukera, menu eta botoi asko
dituela. Guk gutxi batzuk erabiliko ditugu. Garrantzitsua da ondo gogoratzea zein menu eta
zein aukera erabili behar den, behin hori ikasita, programa erabiltzea ez baita zaila. Azpimarratu
nahi dugu gauza horiek guztiak praktikan jartzea ezinbesteko dela liburuan zehar azaltzen dena
ondo ulertzeko. Horregatik, atal gehienetan ariketa praktikoak datoz. Testuan ariketak erraz
bereizten dira, testuaren atzeko kolorearen bidez.
Erabilera errazteko, testuan programaren elementuak, menuak eta menuetako aukerak kolorez
markatu dira, eta, programa ingelesez dagoenez, kortxeteen artean programaren funtzioen ingelesezko izenen euskarazko itzulpena ematen da.
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1 Sarrera
1.1 Praat programa
Praat: doing phonetics by computer programa, bere izenak esaten digun bezala, fonetika ordenagailuaren laguntzarekin lantzeko erabiltzen da. Amsterdameko Unibertsitateko Paul Boersma
eta David Weenink irakasleek sortu dute. Programaren webgunetik doan deskargatu daiteke
(www.praat.org). Programa nola deskargatu eta ireki hurrengo atalean azalduko dugu.
Praatek hizketaren analisia egiteko aukera asko ematen ditu. Hona hemen horietako zenbait:
–

Hizketaren analisia, batez ere akustikoa. Besteren artean, hizketako hotsen iraupena,
formanteak, oinarrizko maiztasuna eta intentsitatea zein den jakiteko bidea ematen
digu, baita banda estuko zein zabaleko espektrogramak eta oszilogramak ikusteko ere.

–

Hotsen segmentazioa eta etiketak jartzea. Hotsen arteko banaketa egitea ahalbidetzen
du, eta, era berean, etiketak jartzea ere bai, ikur fonetikoak ere erabiliz. Segmentatutako
eta etiketatutako laginak gorde egin daitezke TextGrid artxiboaren bidez, egindako lana
gerora erabiltzeko.

–

Hizketaren sintesia. Hizketa sortzeko aukera ematen du.

–

Esperimentuak sortzea. Oharmen-test sinpleak sor daitezke.

–

Hizketaren manipulazioa. Hizketa-hotsen iraupena, oinarrizko maiztasuna eta intentsitatea manipula daitezke, besteren artean.

–

Grafikoak egitea. Hainbat irudi mota egin daitezke Praaten, hala nola espektrogramak
eta oszilogramak. Aukera hau oso erabilgarria da, irudiak gorde eta beste testu dokumentuetan jar daitezkeelako.

–

Programazioa, scriptak sortzea. Eskuz egin beharreko lana automatizatzen duten Praateko programa laburrak dira scriptak. Baliabide honek corpus handien lanketa asko
errazten du. Praaten web orrialdetik bertatik lor daitezke zenbait script, eta horrekin
batera, ikertzaileek sarean utzitakoak ere eskuragarri daude.

Programak funtzio ugari dituela ikus daiteke. Eskuliburu honetan, batez ere, hizketaren analisi
akustikoari jarriko diogu arreta, baina ez bakarrik, analisi akustikoa egin ahal izateko beharrezko diren oinarrizko funtzioak ere aurkeztuko baititugu. Ondoko puntuak ezagutuko ditugu:
–

Audio-artxiboak sortzea eta beste guneren batetik ekartzea, baita audio-artxiboak editatzea ere; adibidez, artxiboak moztea edo zatitzea.
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–

Audio-artxiboak segmentatzea eta etiketatzea.

–

Hotsen analisiaren esparruan, espektrogramak eta oszilogramak bistaratzea.

–

Hainbat parametro akustikori buruzko informazioa lortzea; adibidez, hotsen intentsitatea edo iraupena neurtzea, edo formanteen egitura ezagutzea.

–

Irudiak sortzea, adibidez, lan batean espektrograma bat txertatzeko.

–

Bokalen formanteak ateratzea eta bokalen diagrama sortzea.

Aipatu beharra dago Praat erabat konfiguragarria dela, alegia, programak berak balio jakinak
ematen ditu azterketarako, baina erabiltzaileak alda ditzake bere beharretara egokitzeko. Adibidez, espektrograma baten irudia lortzeko programak balio jakin batzuk ematen ditu, eman dezagun 0-5 000 Hz-en arteko maiztasuna izango duen irudia eskainiz. Erabiltzaileak 8 000 arte edo
egokia iruditzen zaion kopurua arte alda dezake maiztasunari dagokion parametroa, beti dagoelarik aukera programaren berezko balioetara bueltatzeko.
Aipagarria da, era berean, funtzio bat egiteko bide bat baino gehiago egon daitezkeela, zenbait
alderditan bederen. Esaterako, ikusiko dugun bezala, espektrograma baten irudia lortzeko
objektuen zerrendatik egin daiteke, eta baita hotsen leihotik bertatik ere.

1.2 Praat deskargatzea eta irekitzea
Programa webgune honetatik deskargatu daiteke: www.praat.org.

Ez da instalatu behar, bakar-bakarrik deskargatu, gorde ordenagailuan eta ireki. Horrek esan
nahi du edozein ordenagailutan erabil daitekeela (adibidez, bibliotekako ordenagailu batean).
Goiko irudiko gezi gorriak deskargatzeko estekak seinalatzen ditu. Sistema operatibo desberdinetara jaisteko aukera dago. Windows sistema erabiltzen baduzu, klikatu Windows, eta deskargatu programa orri honetatik:1
Beste sistema bat erabiltzen baduzu, antzekoa da prozesua. Oro har, Windows sistemaren erabiltzaileak gogoan
idatzi da liburu hau, baina hemen deskribatzen diren gauza ia guztiak beste sistema batean berdin egin behar dira.
1
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Windows-entzat programaren bi bertsio daude, ordenagailuak duen sistema operatiboaren bertsioaren arabera. Ez badakizu zer motatako sistema duzun, probatu lehenengoa (64 bit) eta, ez
badabil, bestea (32 bit). Ireki deskargatutako zip fitxategi konprimatua eta atera Praat izeneko
artxiboa karpeta horretatik. Eraman handik nahi duzun tokira, adibidez mahaigainera:

Ezkerrekoa Praaten ikono berria da (2020tik), eta eskuinekoa, zaharra:
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Sakatu Praaten ikonoa eta ireki programa. Gerta daiteke Windows programarekin ez fidatzea
eta azpiko irudietan ikusten duzunaren antzeko mezu bat erakustea. Kasu horretan, klikatu
informazio gehiago erakusteko eta esan programa irekitzeko. Normalean programa irekiko da
orain. Ez bada gertatzen, komentatu irakaslearekin.

(1) Deskargatu Praat, atera programa .zip karpetatik mahaigainera (edo beste toki
batera) eta ireki programa.
(2) Sortu zure ordenagailuan “Praat - ariketak” izeneko karpeta. Hor gordeko dituzu
ariketetan sortu eta erabiliko dituzun artxibo guztiak.

1.3 Programaren leihoak
Programa irekita bi leiho agertuko zaizkizu:

irudiaren
leihoa

objektuen
leihoa

Ezkerrean Praat objects [Praat objektuak] leihoa dago eta, eskuinean, Praat picture [Praat irudia]
leihoa. Lehenengoa “objektuen leihoa” deituko dugu eta bigarrena, “irudiaren leihoa”.
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Objektuen leihoa oso garrantzitsua da: hor irekitzen edo sortzen dituzun audioak eta bestelako
elementuak (adibidez, segmentazioak) agertuko dira zerrendatuta. Elementu horietako bakoitza
“objektu” bat da Praat programan. Leiho hori ez itxi nahi gabe, egindako lana gal dezakezu eta.
Leiho horretako menuak eta botoiak hurrengo ataletan askotan erabiliko ditugu. Momentuz
modu orokorrean aipatuko dugu zertarako balio duten.
Ezkerreko beheko aldean agertzen diren botoiek honakoak egiteko erabil daitezke, besteak
beste: objektuari izena aldatzeko (Rename [Izena aldatu]) edo objektua ezabatzeko (Remove
[Objektua ezabatu]). Kontu izan, ez baduzu disko gogorrean objekturen bat gorde eta Remove
sakatzen baduzu, galdu egingo baituzu.
Goiko eskuinaldean agertzen den Help [Laguntza] aukerak Praaten inguruan sor daitezkeen galderen erantzuna bilatzeko balio du. Bilaketak gaika edo hizka egin daitezke programak berak
duen eskuliburuan. Laguntzarako botoia irudien leihoan ere aurkitu daiteke.
Irudiaren leihoa arbelaren modukoa da, zuriz agertzen da hasieran eta guk sortzen dugun irudia
agertuko da hor, objektuen leihotik zein bistaratze-leihotik aginduak emanda, gero ikusiko
dugun moduan. Irudiak sortu eta gorde daitezke, eta, horretaz gain, irudiak editatzeko hainbat
aukera ere eskaintzen du irudiaren leihoak. Hasieran ez duzu askorik erabiliko leiho hau; beraz,
itxi dezakezu.
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2 Oinarrizko funtzioak
2.1 Audioa sortzea eta gordetzea
Ireki Praat programa eta joan Praat objects [Praat objektuak] leihora.

Goiko menutik sakatu New [Berria] eta ondoren agertuko zaizkizun aukeren artetik Record
Mono Sound [Grabatu mono audioa].

Aukerak daudenean utzita, Record [Grabatu] grabatzeko botoia jo eta erdiko laukian berdez irudikatuko den audioa sartzen hasiko da. Kontu izan audioa ez dadin maila gorrira iritsi. Amaitutakoan, sakatu Stop [Gelditu] botoia grabazioa gelditzeko eta idatzi grabazioaren izena Name
[Izena] laukian. Gero, bidali grabatutakoa objektuen zerrendara Save to list [Zerrendan gorde]
sakatuz. Grabatzeko aukera itxi nahi baduzu, Save to list & Close [Zerrendan gorde eta itxi]
sakatu. Horrela, sortu duzun audioa objektuen leihoan erreproduzitzeko edo aztertzeko prest
izango duzu.
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Audioa diskoan gordetzeko, objektuen leihoan egonda, Save [Gorde] menutik Save as WAV file
[Gorde WAV bezala] aukera erabil dezakezu. Artxiboa gorde, beste edozein programatan bezala:
karpeta aukeratu eta artxiboaren izena sartu. Gogoratu artxiboak .wav izan behar duela amaieran (adibidez, “grabazioa.wav”). Horrela sortutako artxiboak audio-artxiboak erreproduzitzeko
edozein programatan ireki daitezke.
Kontu izan behar dugu bai audioaren grabazioa egiteko eta bai audioa entzun ahal izateko nor beraren ordenagailuaren audioari dagokion konfigurazioa ondo aukeratua egon behar dela.
(3) Mikrofonoa baduzu, grabatu audio labur bat, bidali objektuen leihora eta gorde
disko gogorrean zure karpetan. Egiaztatu ondo gorde dela eta audioak erreproduzitzeko erabiltzen duzun programan ireki dezakezula.

2.2 Audioak irekitzea
Praatek aukera ematen du dagoeneko grabatua dugun audio batekin lan egiteko eta analisia egiteko. Ireki programa eta joan Praat objects [Praat objektuak] leihora. Goiko menutik sakatu
Open [Ireki]:
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Read from file [Ireki artxibotik] aukera erabiliko duzu normalean. Artxiboa oso handia bada, eta
ezin bada ireki Read from file aukerarekin, beharrezkoa da Open long sound file [Ireki audio
luzea] sakatzea (eta, agian, audioa zati txikiagoetan banatzea errazago lan egiteko, ikus 2.6.
atala). Bestela, erabili Read from file. Aukeratu audio-artxiboa, beste edozein programatan
artxibo bat irekitzen duzun moduan. Objektuen leihoan, objektuen zerrendan agertuko zaizu
ireki duzun audioa:

(4) Ireki Praaten .wav formatuko audio bat Read from file [Ireki artxibotik] aukera
erabiliz.
Objektuen leihoaren eskuineko zutabea osatzen duen zerrendan agertzen diren funtzio nagusiak zerrendatuko ditugu:
–

View & Edit [Ikusi eta editatu]: audio-objektuaren oszilograma zein espektrograma ikusteko eta editatzeko aukera ematen du (ikus 2.3. atala).

–

Play [Erreproduzitu]: audioa entzun daiteke botoia sakatuta (ikus 2.4. atala).

–

Draw [Marraztu]: irudien leihoan espektrogramaren irudia jar daiteke (ikus 5.1. atala).

–

Annotate [Etiketatu] funtzioarekin TextGrid izeneko artxiboak sor daitezke (ikus 4.
atala).

–

Analyse periodicity [Aztertu periodikotasuna] botoiak audioaren uhinen maiztasuna
aztertzeko aukera ematen digu; Analyse spectrum [Aztertu espektroa] botoiak, audioaren
espektroen ingurukoan aritzeko, eta To intensity [Intentsitatera] botoiak, intentsitateaz
jarduteko.

Hurrengo ataletan horietako hainbat erabiliko ditugu.
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2.3 Bistaratze-leihoa
Objektuen leihoan audio bat aukeratuta eta View & Edit [Bistaratu eta editatu] sakatuta, leiho
berria irekiko zaizu. Bistaratze-leihoa deituko diogu. Goian oszilograma duzu (sarrera bakarra
edo bi, audioa estereoa bada). Behean espektrograma agertuko zaizu, baina soilik audioa laburra
bada. Audioa luzeagoa bada, eskala aldatzen duzunean agertuko zaizu. Horretarako beheko izkinan dauden botoi txikiak erabili behar dituzu, zoomaren funtzioa egiten dutenak. Hurbiltzeko,
sakatu In behar adina aldiz, espektrograma agertu arte.
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In [barrura] botoiarekin, beraz, “hurbildu egiten” da, oszilograma edo espektrograma zehatzago
ikusteko. Out [kanpora] botoiarekin kontrakoa egiten da: espektrograma “urrundu egiten” da.
Botoien ordez, laster-teklak erabil daitezke: Ctrl+i (In) eta Ctrl+o (Out). Audioan aurrera eta
atzera joateko behean dauden gezitxoak eta mugitzeko barra erabiltzen dira. Kargatu duzun
audio osoa leihoan sartzeko All [dena] botoia sakatu ahal duzu.
Sel (=select) [aukeratu] botoia garrantzitsua da (Out botoiaren eskuinera dago). Zer egiten duen
ikusteko, hasteko aukeratu zati bat espektrograman (edo oszilograman): egin klik toki batean,
mantendu botoia sakatuta eta mugitu sagua. Oszilograman hautatu duzun zatia arrosaz jarriko
da:

Orain Sel [hautatu] botoia sakatuta, aukeratu duzun zatia leiho osora zabalduko da (hurrengo
irudia ikusten da emaitza). Espektrograman edo oszilograman edonon klik eginda, kentzen da
aukeraketa (kolore arrosa desagertuko da). Audioa entzuteko aukerak hurrengo atalean landuko
ditugu, baina, bistaratze-leihoan egonda eta zati bat hautatuta duzunean, goiko barra grisa sakatuta entzun dezakezu audioaren zati hori.
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(5) Probatu atalean deskribatutako funtzioak:
– Handitu eta txikitu eskala: probatu In, Out eta All botoiek nola funtzionatzen
duten.
– Mugitu espektrograman aurrera eta atzera: joan audioaren amaiera arte eta
bueltatu hasierara.
– Aukeratu zati bat eta sakatu Sel botoia, aukeratutakoa leihoa osora zabaltzeko.
(6) Bilatu bokal bat, igurzkari bat eta kontsonante sudurkari bat zure audioan. Hiru
hots horientzat handitu eskala oszilograma oso hurbiletik ikusi arte. Hots-uhina
periodikoa da? Hau da, behin eta berriz errepikatzen den patroia ikus dezakezu?

2.4 Audioa entzutea
Praatek audioak entzuteko duen aukera bat objektuen leihoan eskuineko zerrendan dagoen
Play [Erreproduzitu] sakatzea da. Kasu honetan, audioa osorik entzungo dugu.

0

Baina ez da aukera bakarra, bistaratze-leihotik ere entzun daitekeelako audioa. Era honetan
audioa osorik edo zati bat soilik entzun dezakegu, espektrogramaren azpiko barra grisak erabi liz. Audio osoa entzuteko, egin klik Total duration [Iraupen osoa] barran. Visible part [Ageriko
zatia] sakatuta, leihoan kabitzen den zatia entzungo duzu.
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markatutakoa entzuteko

aurretik dagoena
entzuteko

ondotik dagoena
entzuteko

markatutakoa entzuteko

leihoan dagoena entzuteko
osorik entzuteko

Eta, azkenik, zati bat aukeratuta duzunean, hautatuta duzun zatiaren goiko barra grisean klik
eginda, zati hori entzungo duzu (hor dagoen zenbakiak zatiaren iraupena adierazten du, kasu
honetan 0,59 segundo). Gauza bera egin daiteke hautatutako zatiaren beheko parte grisean klikatuta. Ezkerretara edo eskuinetara dauden barrekin aukeraketaren aurreko eta ondoko zatia
ere entzun daitezke.
(7) Entzun audioa objektuen leihoan Play botoia sakatuta. Gero joan bistaratzeleihora. Aurreko aukerarekin (objektuen leihoko Play aukerarekin) konparatua, zer
aukera gehiago dituzu bistaratze-leihoan? Zertarako izan daitezke erabilgarri aukera
horiek?
(8) Bistaratze-leihoan:
– Sakatu Visible part. Audioaren zer zati entzun duzu?
– Markatu audioaren hirugarren eta laugarren hitza eta entzun audioaren zati
hori. Hitz horren aurretik dagoen partea entzuteko zer sakatu behar duzu?
(9) Bilatu bokal berberaren hiru-bost adibide. Aukeratu bokalari dagokion espektrogramaren partea eta apuntatu bakoitzaren iraupena. 2 Berdintsua da? Ala diferentziarik ikusi duzu?
Oharra: hotsen mugak non dauden asmatzea ez da beti erraza. Lagungarria izan dai teke espektrograma eta oszilograma nahiko hurbiletik begiratzea, bietan ikusten
diren hots-uhinaren aldaketak ikusi ahal izateko. Bi baliabide horiez gain, entzuteak
ere laguntzen du.
Iraupena lortzeko beste modu bat da aukeratzea interesatzen zaigun audioaren partea, hots bat adibidez, eta
Query [Galdera] menutik Get selection length [Atera aukeraketaren iraupena]. Leihotxo bat zabalduko da, eta hor
agertzen den balioa kopiatu ahal da beste dokumentu batean sartzeko.
2
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2.5 Bistaratzeko aukerak aldatzea
Praat lehen aldiz irekita honelako zerbait ikusiko duzu, espektrograma ikusteraino hurbilduta:

Espektrograman agertzen diren puntu gorriak formanteak dira. Marra urdinek garaiera markatzen dute. Momentuz ez dituzu horiek behar. Ezkutatzeko, sakatu View [Ikusi] menutik Show
analyses [Erakutsi analisiak]. Aukera hauek dituzu: Show spectrogram [Erakutsi espektrograma],
Show pitch [Erakutsi garaiera], Show intensity [Erakutsi intentsitatea edo zabalera], Show formants [Erakutsi formanteak], eta, azkenik, Show pulses [Erakutsi pultsu glotalak].
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Momentuz behar ez dituzun analisiak ezkutatuta, honela geratu zaizu leihoa:

Askotan espektrograma goiko irudian baino ilunago ikusten da. 3.1. atalean azaltzen da nola
aldatu hori.
Bada beste bide bat espektrograman informazio hori guztia jartzeko edo kentzeko: espektrograman formanteak ikusteko, esaterako, goiko aldean dagoen Formant [Formantea] menuan formanteak erakusteko aukera dago Show formants [Erakutsi formanteak] sakatuta:
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Gauza bera egin daiteke tonua eta intentsitatea espektrograman agertzea nahi badugu, hurrenez
hurren Pitch [Tonua] eta Intensity [Intentsitatea] menuetan sakatuta. Pultsu glotalak agertzeko
Pulses [Pultsoak] hautatu beharko dugu, pultsuak hots-uhinean agertzen direlarik.
(10) Probatu atal honetan deskribatutako funtzio guztiak.

2.6 Audioa zatitzea eta gordetzea
Hainbatetan, audio luze batetik zati laburrago bat atera nahiko duzu. Artxiboa oso luzea bada,
lan egiteko erosoagoa izan daiteke artxibo txikiago batzuetan banatzea. Edo, agian, hots baten
adibide diren pasarte laburrak atera nahiko dituzu gero aztertzeko. Bistaratze-leihotik egin
dezakezu hori. Demagun hautatutako zatia aparte gorde nahi duzula:

Bi gauza egin ditzakezu orain: zati hori objektuen zerrendara atera, artxibo berria sortu gabe,
edo artxibo berria disko gogorrean gorde.
Zatia objektuen zerrendan gehitzeko, File [Artxiboa] menutik Extract selected sound [Atera
aukeratutako soinua] erabiliko dugu:
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Bi aukera daude File menuan: time from 0 [denbora 0tik] aukerak zati berriaren hasiera 0tik
kontatuko du, eta preserve timesek [denbora mantendu] jatorrizko artxiboaren denbora mantenduko du. Hemen ez zaigu axola zein erabili.
Hori eginda, objektuen leihoan agertuko zaigu gordetako zatia, eta beheko ezkerreko irudian
bezala geratuko zaizu objektuen zerrenda. “3. sound untitled” da atera den zatia kasu honetan.
View & edit [Ikusi & editatu] sakatuta bistaratu dezakezu audio-objektua bistaratze-leihoan.
Objektuari izena aldatzea komeni da, gerora jakiteko zer den gordetakoa. Horretarako, erabili
Rename [Izena aldatu]: klikatu botoia eta sartu izen berria irekiko den leiho txikian.
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Orain izen berria du objektuak, ezkerreko irudian ikus daitekeen bezala:

Zati hori artxibo bezala gorde nahi baduzu, objektuen leihoan bazaude, Save [Gorde] menutik
Save as WAV file [Gorde WAV bezala] aukera erabil dezakezu (ikus goiko eskuineko irudia).
Artxiboa gorde beste edozein programatan bezala: karpeta aukeratu eta artxiboaren izena idatzi.
Gogoratu artxiboaren izenak .wav izan behar duela amaieran (adibidez, “2.esaldia.wav”).
Horrela sortutako artxiboak audio-artxiboak erreproduzitzeko edozein programatan ireki daitezke.
Gauza bera egin dezakezu bistaratze-leihotik: aukeratu zati bat eta File [Artxiboa] menutik
sakatu Save selected sound as WAV [Gorde hautatutako hotsa WAV bezala] aukera:
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Beste modu bat ere badago audio bat zatitzeko, eta bereziki baliagarria izan daiteke audio luze
batekin ari bazara. Objektuen leihoan egonda, aukeratu zatitu nahi duzun audioa, eta sakatu
Convert [Aldatu] eskuineko botoien artean. Zerrendan aukeratu Extract part [Atera zatia]. Agertuko zaizun leihotxoan, zehaztu Time range [Denbora tartea] goiko laukietan (gainerako aukerak utzi dauden bezala). Ondoko irudian ikus daiteke 0 eta 120 sartu dela denbora tarte bezala:
horrek esan nahi du hasieratik kontatuta 120 segundoko tartea aterako dela. OK sakatuta ikusiko duzu objektu berri bat duzula objektuen zerrendan. Audio bat, adibidez, hiru zatitan banatzeko, hiru aldiz egin beharko zenuke azaldutakoa.

(11) Bilatu espektrograman igurzkari bat eta herskari bat. Deskribatu zer ezaugarri
dituen espektrogramak eta oszilogramak, eta azaldu nola lotzen diren ezaugarri
horiek hots horien artikulazioarekin.
(12) Atera aurreko ariketan aztertutako hotsen adibide bana objektuen leihora eta
gero gorde disko gogorrean .wav formatuan. Gorde interesatzen zaizun hotsa bere
ingurunean (adibidez, hitza osorik), ez soilik hotsa. Ziurtatu artxiboa ondo gorde
dela eta audioak erreproduzitzeko programa batean ireki dezakezula.
(13) Objektuen leihotik, banatu bi zatitan aztertzen ari zaren audioa Extract part funtzioarekin. Non moztu ondo erabakitzeko komeni da aurretik audioa bistaratzea eta
momentu egokia bilatzea (adibidez, hitz bat erdian ez mozteko). Gero gorde diskoan
zati bakoitza.
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2.7 Audioa editatzea
Audioa editatzeko hainbat aukera ematen ditu programak. Oinarrizko funtzio batzuk aipatuko
ditugu hemen.
Bistaratze-leihoan bazaude, Edit [Editatu] goiko menua sakatuta, aukera hauek dituzu:
–

Cut [Moztu] – aukeratutako zatia moztea.

–

Copy [Kopiatu] – aukeratutako zatia kopiatzea.

–

Paste after selection [Itsatsi aukeraren ondoren] – kopiatutako zatia itsastea aukeratutako
zatiaren amaieran.

–

Set selection to zero [Aukeratutakoa zerora eraman] – isiltzea zatia.

–

Reverse [Atzekoz aurrera] – audioari buelta ematea.

–

Atzera egiteko: Edit [Editatu] > Undo [Desegin].

Oharra: Diskoan gordeta duzun artxiboa ez da aldatuko, adibidez, zati bat mozten baduzu.
Horretarako Praateko objektua gorde beharko zenuke. Beraz, lasai jolastu ahal da, baina geroko
zerbait behar baduzu, artxiboa gorde behar da: aukeratu objektuen zerrendatik gorde nahi
duzuna eta Save [Gorde] menutik sakatu Save as WAV file [Gorde artxiboa WAV moduan] (ikus
2.6 puntua).
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(14) Probatu Edit [Editatu] menuan dauden funtzioak:
– Kopiatu hitz bat eta sartu esaldiaren beste toki batean.
– Kopiatu silaba bat eta sartu horren ondoan.
– Ezabatu hitz bat.
– Isildu hitz bat.
– Aukeratu hitz pare bat, eta Reverse [Atzekoz aurrera] erabili.
Funtzio bakoitza erabili ostean entzun emaitza.
(15) Pentsatu zertarako izan daitezkeen erabilgarri atal honetan deskribatutako funtzioak.
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3 Espektrogramak
3.1 Espektrogramak sortzea
Goiko 2.3 atalean ikusi duzu espektrogramak nola ikusaraz daitezkeen View & Edit [Ikusi eta
editatu] aukeraren bidez. Sarreran esan dugun moduan Praatek gauza bera modu batean baino
gehiagotan egiteko aukera ematen du. Espektrogramak lortzeko horixe gertatzen da. Objektuen
zerrendatik audio-objektu bat hautatu eta eskuineko funtzioen zerrendatik Analyse spectrum
[Aztertu espektroa] eta gero To Spectrogram [Sortu espektrograma] hautatuta, ondoko leihoa
agertzen zaigu. OK botoia sakatuta objektuen zerrendan objektu berri bat gehituko zaigu,
espektrogramaren objektua, hain zuzen ere. Objektua hautatu eta eskuineko aldean agertzen
den ikusteko aukera View [Ikusi] sakatu eta espektrogramaren irudia leiho berri batean agertuko zaigu.
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3.2 Espektrogramaren ezarpenak
Ondoren ikusten den espektrograma View & Edit [Ikusi eta editatu] aukeratik lortutakoa da.
Batzuetan beharrezkoa izan daiteke espektrograma bistaratzeko ezarpenak aldatzea. Demagun
espektrogramak honelako itxura duela (Praat lehen aldiz irekita, normalean honela ikusiko
duzu, espektrogramaren gainean agertzen diren analisiak ezkutatu eta gero):

Alde batetik, ezkerrean ikus dezakegu programak espektrograma 5 000 Hz-eraino erakusten
duela. Hori gutxi izan daiteke emakumeen edo umeen ahotsa aztertzeko. Interesatzen zaizun
hots motaren arabera ere beharrezkoa izan daiteke muga handiagoa jartzea (adibidez, igurzkari
batzuk aztertzeko). Bestalde, espektrograma ez da oso ondo ikusten, oso iluna da eta.
Espektrogramaren ezarpenak aldatzeko, sakatu Spectrum [Espektroa] goiko menuan eta klikatu
Spectrogram settings [Espektrogramaren ezarpenak]:

Hiru aukera dituzu. Lehenengoan, View range [Ikus bistaratzeko tartea] laukian, zer maiztasun
tarte bistaratuko den alda dezakezu. Adibidez, 8 000 Hz jar dezakezu muga bezala. OK klikatu
eta ikusiko duzu aldatu dela espektrograma.
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Espektrogramaren kontrastea aldatzeko, Dynamic range [Tarte dinamikoa] aldatu behar da:
aukera horrekin, funtsean, programari esaten zaio intentsitate maila batetik beheragoko zatiak
zuriz marrazteko. Zenbaki txikiagoa sartuta kontraste gehiago izango du espektrogramak, eta,
kontrara, zenbaki handiagoa sartuta, kontraste gutxiago. Ezarpen zehatzak grabazioaren araberakoak dira, eta batzuetan pixka bat jolastu behar da bistaratzeko modu egokia lortzeko. Kasu
honetan, 50 sartuta espektrogramak itxura argia du:

Azken aukerak, Window length [Leihoaren luzera] izenekoak, espektrograma mota aldatzeko
aukera ematen du. Aurreko irudietan banda zabaleko espektrogramak dituzu (leihoaren luzera,
0,005): mota horretako espektrograma erabiltzen da hotsen ahoskunearen eta ahoskatzeko
moduaren islatze akustikoak aztertzeko, denboran gertatzen diren aldaketak ondo adierazten
dituelako. Aldiz, leihoaren luzeran 0,03 sartuta, banda estuko espektrograma lortuko dugu,
beheko irudian bezalakoa. Horrelakoak erabilgarriak izan daitezke formanteen edo harmonikoen egitura aztertzeko.
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Atal honen hasieran esan bezala, Ikusi eta editatu aukera erabili dugu hemen espektrograma
lortzeko. Espektrograma objektu gisa sortzen denean (ikus 3.1. atala), haren ezarpenak alda daitezke espektrograma sortzean.
(16) Kargatu audio bat Praaten. Sakatu View & Edit espektrograma bistaratzeko.
Aldatu espektrogramaren tarte dinamikoa, espektrogramaren kontraste ona lortu
arte.
(17) Aldatu espektrogramaren maiztasun tartea. Jarri, adibidez, 8 000 Hz goiko muga
bezala. Zer aldatu da? 2 000 jarrita zer aldatuko da? Zergatik eta zertarako izan daiteke garrantzitsua ezarpen horiek aldatzea? (Jolastu ostean, gomendagarria da ezarpen estandarretara bueltatzea; Spectrogram settings leihoan egin daiteke Standards
[Ezarpen estandarrak] botoia sakatuta)
(18) Leihoaren luzera aldatu banda estuko espektrograma lortzeko. Leiho batean
jarri banda zabaleko espektrograma eta beste leiho batean banda estukoa. Konparatu biak. (Jolastu ostean, gomendagarria da ezarpen estandarretara bueltatzea;
Spectrogram settings leihoan egin daiteke Standards [Ezarpen estandarrak] botoia
sakatuta)
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4 Segmentazioa eta etiketatzea
4.1 Audioa segmentatzea
Praatek aukera ematen du audio batean hotsak, hitzak edo unitate handiagoak segmentatzeko,
eta segmentatutako zati bakoitzari etiketa jartzeko. Segmentazioa bistaratze-leihoan editatu eta
ikusten da, espektrograma eta hots-uhina aurrean izanda. Bi baliabide horiekin batera audioa
ere erabili beharko da zenbaitetan, segmentazioak berez sor litzakeen zailtasunak arintzeko.
Atal honetan azalduko ditugun urratsak eginda, emaitza honelako zerbait izango da:

Kasu honetan hotsak transkripzio fonetikoz emanda sartu dira lehen mailan, eta hitzak (ortografia arruntez), bigarrenean. Etiketatzearen mailak norberak erabakitzen ditu, ikerketaren
beharren arabera (adibidez, prosodia aztertzeko beste maila batzuk beharko genituzke sortu).
Segmentazioa eta etiketak gordetzen dituen objektuari TextGrid esaten zaio Praat programan,
eta .TextGrid luzapenarekin gordetzen dira artxiboak.
TextGrid sortzeko, joan objektuen leihora eta aukeratu interesatzen zaizun audioa. Gero, eskuineko zerrendatik klikatu Annotate [Etiketatu] eta To TextGrid [TextGrid sortu].
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Leiho txiki bat agertuko da. Bertan etiketatze-mailak All tier names [Maila guztien izenak] laukitxoan zehaztuko dituzu, adibidez, hotsak eta hitzak. Utzi espazioa mailen izenen artean. Bigarren laukia hutsik utziko duzu (etiketatze-maila berezietarako da, baina guk ez dugu behar). 3
Klikatu OK. Objektuen zerrendan objektu berri bat duzu orain, zure TextGrid objektua, hain
zuzen.

Segmentazioa editatzeko, objektuen zerrendan aukeratu behar dituzu audioa eta TextGrid
objektua, biak batera. Windowsen, “Alt” botoia sakatuta, klikatu bata eta gero bestea. Biak
aukeratuta daudenean, sakatu View & Edit [Ikusi eta editatu].

Tarte bat anotatu beharrean, puntu zehatz bat markatzeko erabil daiteke Point tier [Puntuen maila] motako etiketatze anotatze-maila. Erailgarria da, adibidez, formanteen neurketa egiteko (formanteen balioak zer puntutan atera
behar diren markatzeko).
3
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Bistaratze-leihoa ikusiko duzu, baina oraingoan itxura ezberdina du:

Espektrogramaren azpian sortu dituzun etiketatze-mailak daude 1 eta 2 zenbakiekin, oraingoz
hutsik. Eskuinean zeinu fonetikoak dituzu. Erabilgarria izan daiteke kasu batzuetan transkriba tzeko, baina toki asko okupatzen du, eta ezkutatzea gomendatzen da. Horretarako, joan File
[Artxiboa] menura eta sakatu Preferences [Ezarpenak]. Desmarkatu Show IPA chart [Erakutsi
IPA taula] aukera, eta klikatu OK. Eskuineko partea desagertu da.

(19) Audio luze batekin ari bazara, aukeratu zati laburrago bat, adibidez esaldi bat.
Atera esaldi hori objektuen zerrendara (eta diskoan gorde, gero erabili ahal izateko).
Sortu TextGrid esaldi horrentzat. Ondoren bistaratu audioa eta TextGrid objektua.
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Hitzen segmentazioarekin hasiko gara. Hasteko, espektrograman klik egin behar da lehen hitzaren hasieran:

Etiketatze-lerroetan marra grisak eta borobil txikiak agertu dira klik egin duzun
tokian. Beheko etiketatze-lerroarekin ari
klik egin
borobilaren
barruan

bazara (hitzak gure kasuan), klikatu beheko
borobilean (ikus eskuineko irudiak). Borobila desagertuko da, eta marra gorri bihurtuko da. Beste nonbait klik eginda, urdin
bihurtuko da. Borobilaren barruan klikatu
beharrean, “enter” tekla ere erabil daiteke.

Egin gauza bera hitzaren amaieran: klik egin espektrograman eta gero klik borobilean.
Marrek segmentuen, kasu honetan hitzen, mugak adierazten dituzte, beraz.
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Orain, klik egin sortu dituzun bi marren artean, etiketatze-lerroaren barruan. Horiz jarriko da
zati hori:

Horiz dagoenean interesatzen zaizun zatia, besterik gabe idazten has zaitezke:

Oszilogramaren gaineko laukian idatzi duzuna ere agertzen da (lauki gorriarekin nabarmenduta
dago goiko irudian). Hor ere idatz dezakezu.
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Gero bilatu hurrengo hitzaren amaiera, eta muga ezarri borobilean klikatuta. Hitza idatzi. Gauza
bera hurrengo hitzekin:

(20) Segmentatu zure audioan dauden hitzak (5-10 hitz).
Orain hotsak segmentatuko ditugu. Prozedura bera erabili behar da: klik egin lehen hotsa hasten den tokian, klikatu borobilean eta errepikatu hotsa amaitzen den tokian, gero markatu
hurrengo hotsaren amaiera, eta hurrengoa, eta hurrengoa...
Lerro batean egindako marra beste lerro batera luzatu nahi baduzu, edo toki berean egin, marra
hori aukeratu eta agertuko zaizun borobilean klik egin dezakezu.
Marra urdin horietako bat tokiz aldatzeko, klikatu horren gainean (gorriz jarriko da), eta arrastatu. Marra bat ezabatzeko (aukeratu ostean, alegia, gorri dagoenean), sakatu goiko Boundary
[Muga] menutik azken aukera, Remove [Ezabatu].
Hots bakoitza dagokion IPA ikurrarekin adieraziko dugu. Ikus 4.2. atala ikur bereziak, teklatuan
ez daudenak, nola sartzen diren jakiteko.
Ez da beti oso erraza erabakitzen hotsak non hasten eta non amaitzen diren. Audioa entzutea
eta espektrograma eta oszilograma begiratzea lagungarri izan daiteke.
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Ondoko irudian ikus dezakegu gure lanaren emaitza:

Segmentazioa eta transkripzioa gordetzea bi eratara egin daiteke:
–

Bistaratze-leihotik: File [Artxiboa] menuan sakatu Save TextGrid as text file [Gorde TextGrid testu artxibo bezala]. Karpeta aukeratu, eta artxiboaren izena idatzi. Gogoratu:
amaieran .TextGrid izan behar du (adibidez, “esaldia.TextGrid”).

–

Objektuen leihotik: aukeratu TextGrid zerrendatik, eta Save [Gorde] menutik, Save as
text file [Gorde testu artxibo bezala] aukeratu. Gauza bera, sartu artxiboaren izena eta
jarri .TextGrid amaieran.

TextGrid sarritan gordetzea komeni da, batez ere audio luze batekin ari bazara. Gorde ezean,
ordenagailuak arazoren bat izanez gero, egindako lana erraz gal dezakezu.
Aurretik gordetako TextGrid bat Praaten ireki nahi baduzu, objektuen leihoan, Open [Ireki]
menutik sakatu Read from file [Ireki artxibotik]. Gogoratu TextGridari dagokion audio-artxiboa
aparte kargatu behar duzula: TextGrid dokumentuak segmentazioa baino ez du gordetzen. TextGrid artxiboak Praat programan ireki behar dira.
(21) Hitzak segmentatu dituzu aurreko ariketan. Orain hotsak ere segmentatu. Gure
helburua da hots bakoitzari dagokion ikur fonetikoa jartzea, baina momentuz utz
ditzakezu hutsik ikur bereziak behar dituzten laukiak. Hurrengo atala irakurrita
gehituko dituzu falta zaizkizun ikur horiek.
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(22) Gorde TextGrid disko gogorrean (eta audioa, ez baduzu lehenago egin). Itxi
Praat. Ireki berriz. Kargatu audioa eta haren TextGrid dokumentua. Bistaratu biak
egiaztatzeko dena ondo gorde dela.

4.2 IPA ikurrak sartzea
Praateko irudiaren leihoan edo etiketatze leihoan transkripzioa egiteko beharrezkoak diren ikur
fonetikoak erabil daitezke, International Phonetic Alphabet (IPA) –Nazioarteko Alfabeto Fonetikoa (NAF)– erabiliz.
Irudiaren leihoan bazaude, eskuinean sakatu Help [Lagundu] eta klikatu Phonetic symbols [Ikur
fonetikoak]. TextGrid batekin ari bazara, berdin: Help eta Phonetic symbols.

Beheko irudietan, ezkerrean dagoen orria agertuko zaizu. Phonetic symbols: consonants [Ikur
fonetikoak: kontsonanteak] sakatuta, eskuinean dagoena ikusiko duzu. IPA taularen moduko
zerbait da, eta ikur bakoitzaren azpian erakusten da zer idatzi behar den Praaten goiko ikurra
lortzeko.
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Adibidez, [β] ikusteko \bf idatzi behar duzu, edo [ʃ] lortzeko \sh. Diakritikoak nola gehitu Phonetic symbols: diacritics [Ikur fonetikoak: diakritikoak] orrian azaltzen da. Adibidez, [s̻] lortzen
da s\Dv sartuta, eta [s̺] s\Uv. Bokal sudurkariak adierazteko \~^ gehitu behar zaio bokalari; adibidez a\~^ idatziz gero, [ã ] ikusiko duzu.
Oharra: Windowsen eta Espainian erabiltzen den teklatuan, \ barra sartzeko, sakatu teklatuan
Alt tekla eta barra duen tekla. ~ idazteko, Alt eta 4 teklak sakatu behar dituzu. ^ idazteko, sakatu
Shift eta p letraren eskuineko botoia. Irudi honetan nabarmendu dira behar teklak:

Adibide pare bat:
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TextGrid bat editatzen ari bazara, beste aukera bat ere baduzu: IPA taula bistaratuta: File [Artxiboa] menutik Preferences [Lehentasunak] sakatu, eta markatu Show IPA chart [Erakutsi IPA
taula].
Orain IPA ikurrak aukeratu ahal dituzu eskuineko taulatik, behean agertzen den irudiak erakusten duen bezala. Diakritikoak gehitzeko, letra bat idatzi, eta gero klikatu interesatzen zaizun
diakritikoa taularen beheko bi lerroetatik. Euskara transkribatzeko, halere, aukera hori ez da
oso ona, diakritiko batzuk falta direlako, eta teklatuaren bidez sartu behar dira (adibidez, s\Uv
jarri [s̺] lortzeko).

diakritikoak hemendik
aukeratu daitezke:

(23) Bistaratu aurreko ariketetan egindako TextGrid eta dagokion audioa. TextGrid
osatzeko falta izan zitzaizkizun ikur fonetikoak gehitu, atal honetan azaltzen den
bezala.
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5 Irudiak
5.1 Irudiak sortzea
Praatek aukera ematen digu hainbat irudi mota esportatzeko; aukera egokia da, adibidez, dokumentu batean txertatzeko. Demagun ondoko audioan hautatuta dagoen zatiaren espektrograma
nahi duzula gorde irudi bezala:

Sel [Hautatu] botoia sakatuta (behean, ezkerrean dago), aukeratutako zatia leiho osora zabal duko da:
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Orain, ezer mugitu edo aldatu gabe, sakatu Spectrum [Espektroa] menua eta aukeratu Paint visible spectrogram [Marraztu ageriko espektrograma]. Aukera horrek leihoan ikusten duzun espektrogramaren zatia esportatzeko aukera ematen dizu. Horregatik da garrantzitsua interesatzen
zaizun zatia ondo aukeratu, eta gero Sel botoiarekin handitzea.

Ezkerrean dagoen leiho txikia agertuko zaizu. OK botoia sakatu eta Praat picture [Irudiaren
leihoa] leihoa zabalduko da.

Bada beste aukera bat espektrograma-irudia irudien leihoan agertzeko. Objektuen leihoan
audio-objektu bat hautatu eta Analyse spectrum [Espektroa analizatu] aukeran To spectrogram
[Espektrogramara] sakatuta ondoko ezkerreko leihoa agertuko zaigu. “Onartu” aukera sakatuta
objektuen zerrendan objektu berri bat gehituko zaigu, espektrograma objektua, beheko eskuineko irudian ikus daitekeen moduan.
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Behin espektrograma-objektua objektuen zerrendan edukita, eskuinaldean dagoen Draw
[Marraztu] eta gero Paint [Marraztu] aukera sakatuta ondoko leihoa agertuko zaizu, eta behin
ezarpenak onartuta, irudien leihoan marraztuko da espektrogramaren irudia. Ezarpenetan, adibidez, interesatzen zaizun denbora tartea zehaztu ahal duzu, Time range [Denbora tartea] aukeran (adibidez, 0 eta 4 sartuta, lehen 4 segundo hartuko ditu Praatek espektrograma egiteko).

Irudiaren leihoan daukazun espektrograma gordetzeko goiko File [Artxiboa] menutik aukeratu
Save as 600-dpi png file [Gorde 600 dpi-ko png irudi bezala] edo Save as 300-dpi png file [Gorde
300 dpi-ko png irudi bezala]. 300 dpi-ko irudiek kalitate okerragoa dute, baina artxiboak txikiagoak dira. Gorde ezazu zeure ordenagailuan nahi duzun tokian, beste edozein programatan
bezala. Artxiboak .png izan behar du amaieran (adibidez, “irudi1.png”). Irudi hori testu doku mentu batean txerta dezakezu, adibidez, Word-en edo beste testu-prozesatzaile batean.
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Irudien leihoa erabiltzea hasieran ez da oso erraza. Gauza hauek kontuan izan behar dira ez
nahasteko (azalduko dugunak balio du batez ere irudiak bistaratze-leihotik egiten direnean):
Lauki arrosarekin aukeraketa-eremua markatzen da. Beraz, irudia txertatu baino lehen zein eremutan agertuko den hautatu behar duzu, laukiaren barruan agertuko baita zure irudia.
Irudiak gordetzeko momentuan ere garrantzitsua da lauki arrosa, barruan dagoena gordeko
baita irudi gisa. Beheko irudietan adibide bat ikus dezakezu. Ezkerreko aldean bezala badago
leihoa, lauki arrosak espektrogramaren zati bat bakarrik hartzen duenez, ez da lortuko nahi den
irudia, laukiaren barruko zatia bakarrik gordeko delako (eskuinean gorde den irudi okerra):

Lauki arrosa tokiz aldatzeko, klik egin nahi duzun tokian, eta arrastatu.
Bigarren irudi bat gehitu nahi baduzu irudi berean, adibidez, beste espektrograma bat, aukeraketaren laukia mugitu behar duzu, eta alboan edo azpian dagoen espazioa aukeratu:
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Gero, bueltatu zure audio-artxibora, aukeratu beste zati interesgarri bat, eta klikatu Spectrum
menutik Paint visible spectrogram. Erase first [Aurretik ezabatu] aukera markatuta badago, lehenagoko irudia ezabatuko dizu programak. Ez baduzu hori nahi, OK jo aurretik ziurtatu ez
dagoela markatuta.

Orain bi irudi dituzu irudiaren leihoan:
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Biak dokumentu berean gordetzeko, biak aukeratu behar dira lauki arrosarekin. Hautatu File eta
gero Save as 600-dpi png file, lehen bezala.

Irudiaren leihoan dena ezabatzeko, sakatu Edit [Editatu] menutik Erase all [Dena ezabatu].
Hutsik geratuko da leihoa (hurrengo orrialdean dagoen irudian bezala). Kontuz, ezin da atzera
egin.
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Irudiaren proportzioak aldatzeko (zabalago edo estuago), bistaratze-leihotik Paint visible spectrogram sakatu aurretik, aldatu behar duzu lauki arrosaren tamaina irudiaren leihoan. Adibidez,
laukia aurreko irudian bezala badago, irudi hau ateratzen da:

Zabalegia dirudi irudi horrek; beraz, beste behin egin beharko zenuke. Ezabatu guztia, Erase all
erabilita, edo, bestela, gero espektrograma marrazteko leihoan sakatu Erase first. Irudiaren
leihoan aukeratu lauki estuagoa, eta berriz marraztu espektrograma. Orain emaitza ona da:

(24) Sortu eta gorde espektrogramen irudi batzuk. Adibidez, hots mota batzuk konpara ditzakezu, hala nola:
– Herskari ahostuna eta ahoskabea
– Herskari ahostuna eta dagokion alofono hurbilkaria
– Igurzkari edo afrikatu bat(zuk)
– Dardarkaria eta ttaka
– Kontsonante sudurkari bat(zuk)
– Bokalak, diptongoak...
Aukeratu interesatzen zaizun gai bat. Adibidez, herskari ahostunak eta ahoskabeak
konparatu nahi badituzu, aurkitu hots horiek dituzten hitzak eta horien espektro44
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gramak sortu. Oro har, ez atera bakar-bakarrik hots baten espektrograma: ingurune
pixka batekin (silaba batzuk aurretik eta atzetik) hobeto ikusten dira hotsen ezaugarriak.
Sortzen duzun irudi bakoitza txertatu testu dokumentu batean (Word-en, esaterako)
eta labur azaldu irudiak zer erakusten duen.

5.2 Espektrogramen irudiak: aukera gehiago
Espektrograma marrazteko leihoan hainbat aukera dituzu irudiaren alderdi batzuk aldatzeko:

Erase first [Aurretik ezabatu] aipatu dugu dagoeneko: markatuta badago, aurretik irudiaren
leihoan dagoena ezabatuko da, irudi berria sortzean. Irudi bat beste batekin ordezkatu nahi
baduzu, markatu egin behar duzu. Irudiaren leihoan aurretik dagoena gorde nahi baduzu, eta
beste irudi bat gehitu, desmarkatuta egon behar du aukera horrek.
Draw selection times [Marraztu aukeraketaren denbora tartea] eta Draw selection hairs [Markatu
aukeraketaren marrak] desmarkatzea gomendatzen da (bistaratze-leihoan markatuta dagoena
marra batzuen bidez adierazten dute, eta denbora tartearen informazioa gehitu).
Garnish [Apaindu] desmarkatuta, espektrograma bakar-bakarrik marraztuko dizu programak,
marrarik eta ardatzik gabe:
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Horrelako irudia “jantzi” ahal duzu pixka bat. Goiko Margins [Ertzak] menuan aukera interesgarri batzuk dituzu horretarako.
Margins menutik Draw inner box [Marraztu barruko laukia] sakatuta, lauki arrosaren barruan
lauki beltza marraztuko dizu programak, azpiko ezkerreko irudian bezala. Ertzen menuan
Marks [Markak] azpimenutik Marks left [Markak ezkerrean] aukeratuta, eskala gehitu ahal duzu
ardatz bertikalean (eskuineko irudian bezala).

Ertzen menuan, Marks [Markak] azpimenutik, Marks bottom [Markak azpian] aukerarekin denbora gehitzen zaio ardatz horizontalari. Ezkerretan bezala konfiguratuta, eskuinean dagoen
emaitza lortuko zenuke:
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Testua gehitzeko, Margins menutik Text left [Testua ezkerrean], Text right [Testua eskuinean],
Text top [Testua goian] edo Text bottom [Testua azpian] aukerak erabil ditzakezu. Ardatzetan
testua agertzeko erabil daitezke:

Aukera horiek transkripzioa gehitzeko ere erabil zenitzake. Sakatu Margins > Text bottom (edo
Text top, testua goian sartzeko). Markatu Far [Urrun] testua ez agertzeko laukitik hurbilegi, eta
sartu testua laukian. Ikur fonetikoak nola sartzen diren jakiteko, 4.2. atalean begiratu. Letraren
tamaina handitzeko, sakatu Font [Letra] menutik, adibidez, 14, testua sartu aurretik.
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5.3 Espektrograma eta TextGrida irudi berean egitea
Praaten posible da irudi batean espektrograma eta segmentazioa konbinatzea. Pauso batzuk
ematea eskatzen du, baina emaitza interesgarria da:

Eman beharreko urratsak hauek dira:
Hasteko, marraztu interesatzen zaizun espektrograma, 3. atalean egin duzun bezala. Spectrum
menuan Paint visible spectrogram klikatuta, desmarkatu hiru aukerak ezarpenetan (Draw selection times, Draw selection hairs, Garnish).
Irudi horri transkripzioa gehitu ahal diozu. Horretarako, espektrograma baino altuagoa den laukia aukeratu behar duzu. Honelako zerbait:
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Orain bistaratze-leihora itzuli behar duzu, eta (ezer mugitu gabe) joan File menura eta handik
klikatu Draw visible TextGrid [Marraztu ageriko TextGrid]. Espektrograma marraztean agertzen
den leiho bera zabalduko da. Garrantzitsua da Erase first [Aurretik ezabatu] aukera desmarkatuta egotea, bestela aurretik sortu duzun espektrogramaren irudia ezabatuko da! OK klikatu.
Listo! Irudia gorde dezakezu File menutik Save as 600-dpi png file hautatuta, aurrekoetan egin
duzun bezala.

Espektrograma eta transkripzioa konbinatzean askotan sortzen den arazoa da aukeratuko
duzun laukia txikiegia edo handiegia izatea. Horrelakoetan pixka bat jolastu beharko duzu
emaitza polita lortzeko. Ondoko irudian, adibidez, transkripzioa espektrogramaren gainean
agertu da, eta ez da ondo ikusten. Konpontzeko, atzera egin beharko zenuke (irudiaren leihoan
Edit > Undo), eta laukia handitu espektrogramaren irudia sortu baino lehen.

(25) 4.1. atalean egindako TextGrid erabiliz, atera espektrograma eta transkripzioa
duten irudi batzuk ((24) ariketan zerrendatuta dauden ideiak erabil ditzakezu).
(26) Markatu zati labur bat zure audioan (bistaratze-leihoan egonda). Sakatu File
menua eta Draw selected sound aukera. OK sakatu. Zer marraztu du programak?
Saiatu konbinatzen irudi mota hori transkripzioarekin (edo espektrogramarekin eta
transkripzioarekin).
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6 Analisi akustikoak Praaten: formanteak
6.1 Formanteen analisia Praaten
Formantearen kontzeptua oso erabilgarria da bokalak aztertzeko, kontsonante mota batzuk deskribatzeko ere erabilgarri den arren. Formanteen egoerari formante-egitura deitzen zaio, eta formante-egitura izan ohi da bokal gehienak desberdintzeko erabiltzen den parametroa. Lehenengo formanteari F1 deitzen zaio, bigarrenari F2, eta horrela zenbaki altuagoetaraino. Formante-egituran F1ek du maiztasun gutxien, F2k gehiago, F3k gehiago, eta abar. Lehen bi formanteak erabili ohi dira, batez ere, bokal-nolakotasunak elkarren artean bereizteko, deskribatzeko edo sailkatzeko. Formante-egitura aldakorra izan daiteke, batez ere mihiaren posizio desberdinek eraginda: mihia aurrera edo atzera mugituz, gorantz edo beherantz, ahots-bidearen
luzera eta tamaina aldatzen da eta, horrekin batera, erresonantziak ere aldatu egiten dira, eta
beraz, formante-egitura ere bai.
Hizkuntza desberdinetako bokalen formante-egiturak eta beraien balioak ikusteko lan egokia
izan daiteke, besteren artean, Ladefoged eta Maddieson-en The Sounds of the World’s Languages.4
Formanteak Praaten ikusteko, hots objektua hautatu eta View & Edit [Ikusi eta editatu] aukera
sakatu. Irudiko goiko menuan agertzen den Formant [Formanteak] aukeran Show formants [Erakutsi formanteak] funtzioa sakatuta, formanteak marraztu egiten dira, beheko irudian ikusten
den moduan.

4

P. Ladefoged eta I. Maddieson. 1996. The Sounds of the World’s Languages. Oxford & Malden: Blackwell.
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[i e a o u] hotsak islatzen dituen goiko irudian puntu gorrixkaz agertzen dira formanteak. Formanteak Praaten lehenetsitako ezarpenekin egin ditugu, eta bost formante agertzen dira, nahiz
eta guri lehenengo biak interesatu.
Praaten funtzio askoren ezarpenak alda daitezke, eta emaitza zuzenak lortzeko garrantzitsua da
programa ondo konfiguratzea. Formanteen ezarpenak alda daitezke Formants [Formanteak]
menuan agertzen den Formant settings [Formanteen ezarpenak] aukeran.
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Praaten dokumentazioan azaltzen diguten bezala, 5 formanteak bilatzeko goiko muga egokia
emakumezko ahotsentzat normalean 5 500 Hz da eta gizonezkoen ahotsentzat 5 000 Hz (nahiz
eta kasuz kasu bestelako balioak egokiagoak izan daitezkeen). Praaten lehen balioa lehenesten
da; beraz, gizon baten bokalak aztertzen baditugu, 5 000 Hz-eko muga jarri behar dugu Formant
ceiling [Formanteen sabaia] aukeran. Kopuru horrek adierazten du 5 500 Hz-etako tartean bost
formanteentzako gunea kokatzen dela.
Espektrograman ikusi nahi ditugun formante kopurua aldatu ahal da Number of formants [Formanteen kopurua] aukerarekin. Gerta daiteke ikusi nahi ditugun formanteen arabera zenbait
datu ongi ez ikustea, edo bokal batzuetan ongi ikusten dena beste batzuetan ez ikustea. Horre lako kasuetan aukera desberdinekin jokatu beharko da.
Behin formanteak espektrograman ditugularik, formanteen balioak neurtu ahal izango ditugu
bokalak irauten duen edozein puntutan. Hala ere, komenigarria da bokalaren puntu egonkorrena hartzea neurketarako, hasierako eta amaierako balioak aldakorrak izaten baitira. Beraz,
bokalaren erdiko puntua kalkulatuz irudian bertan markatzailea jartzen badugu, aldamenean,
gorriz agertuko zaigu balioa Hz-etan. Kasu honetan lehenengo formantearen balioa ematen
digu programak guk hautatutako denbora-puntuan (391 Hz):

5

https://www.fon.hum.uva.nl/praat/manual/Sound__To_Formant__burg____.html
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Neurketa zehatzagoa izan dadin, Praatek eskaintzen du beste modu bat: hautatu dugun puntuan, bokalaren erdian markagailua jarri ondoren, Formants [Formanteak] aukerara joan eta
Formant listing [Formanteen zerrenda] sakatzen badugu, denbora-puntu horretan bokalak
dituen formanteen balioak emango dizkigu irekiko den leiho berrian. Leiho horretan testua
hautatu ahal da, eta beste dokumentu batera kopiatu.

6.2 Automatizazioa: scripten erabilera
Aurreko atalean azaldu dugu nola atera formanteen balioak. Adibide gutxi aztertu nahi baditugu, modu horretan egin dezakegu, adibide bakoitzaren formanteak banan-banan apuntatuz.
Halere, datu kopurua handiagoa denean, Praateko scriptak oso erabilgarri dira, analisiak automatizatzeko aukera ematen baitute: adibideak banan-banan begiratu beharrean, klik gutxi
batzuekin audioan ditugun datu guztien balioak atera diezazkiguke script batek. Programa
horiek idazteko hizkuntza, halere, ikasi egin behar da. Hemen ez dugu hori egingo: gure helburua da scripten erabileraren adibide sinple bat ematea, aurretik idatzitako script batekin.
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Lehen pausoa da behar ditugun artxiboak kargatzea:
–

Audio bat eta horri dagokion TextGrid behar ditugu. Kargatu biak Praaten. Kontuan izan
baldintza hauek bete behar duela TextGridak:
o TextGridean etiketatze-maila batzuk badaude, 1. mailan hotsek transkribatuta
egon behar dute (hau da, espektrogramaren justu azpian, ikus 4.1. ataleko irudia)
o Hots bakoitzak transkribatuta egon behar du (edo, gutxienez, bokalak, bokalen
formanteak aztertu nahi ditugulako): “a”, “e”, “i”, “o”, “u” edo “y” duten etiketak
bakarrik bilatuko ditu scriptak.6

–

“formanteak.praat” izeneko scripta.7 Hemendik deskargatu daiteke: https://osf.io/yb4qt/.
Dokumentu hori sartu zure diskoaren karpeta batean. Karpeta berean programaren
emaitza ere gordeko da. Scripta Praaten kargatzeko, objektuen leihoan egonda, Praat
goiko menutik Open Praat script [Ireki Praat scripta] aukera sakatu. Bilatu dokumentua,
beste edozein programatan egiten den bezala, eta jo OK.

Leiho bat zabalduko da, scriptaren kodearekin:

Kodea aldatu ahal da norberaren beharretara egokitzeko, leihoan bertan idatziz. Adibide gisa,
aztertzen ari garen hiztunaren arabera, beharrezkoa izan daiteke formanteen ezarpenak aldatzea. Aurreko atalean azaldu dugun bezala, formanteak bilatzeko goiko muga egokia emakuBeste hots mota baten formanteak aztertu nahi izanez gero, kodearen lerro bat aldatu beharko zenuke: if
index_regex(hotsa$, "[ieaouy]") jarri beharrean, hau jar zenezake sudurkarien eta albokarien formanteak ateratzeko: if
index_regex(hotsa$, "[mnl]"). Kontuan izan esandakoak balio du Praat programaren estiloko transkripzioa egiten
6

badugu (adibidez, [ŋ] hotsarentzat “\ng” idazten badugu). Bestelako ikurrak erabiliz gero, bilaketa egiteko kodearen
zatia beste era batera adierazi beharko litzateke.
7
Joey Stanleyk egindako scripta erabiliko dugu aldaketa batzuekin (hemen jatorrizko bertsioa: https://joeystanley.com/blog/a-tutorial-on-extracting-formants-in-praat).
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meentzat, normalean, 5 500 Hz da, eta, gizonentzat, 5 000 Hz. Balio zuzena gure kodean adierazi
beharko dugu, formanteen balio egokiak lortzeko. Goiko irudian kodearen tokia gezi batekin
markatzen da. Hau da zehazki zatia:
# Emakumea bada, jarri 5500 ondoko lerroan
# Gizona bada, 5000
To Formant (burg)... 0 5 5500 0.025 50

Kodean “#” sinboloaren ostekoa erabiltzailearentzako oharrak dira, kodea hobeto ulertzeko, ez
programaren komandoak. Gure kasuan, aldatu beharreko balioak gogoratzen dira hor. Balioa
aldatu nahi badugu, beraz, honela geratuko litzateke (horiz aldatu duguna):
# Emakumea bada, jarri 5500 ondoko lerroan
# Gizona bada, 5000
To Formant (burg)... 0 5 5000 0.025 50

Orain scripta martxan jarri behar dugu. Baina hori baino lehen objektuen leihora joan behar
dugu, eta audioa eta TextGrida aukeratu, biak batera (TextGrid editatzeko egiten dugun bezala,
baina oraingoan View & Edit [Ikusi eta editatu] sakatu gabe):

Behin hori eginda, scriptaren leihoan goiko menutik Run [Martxan jarri] aukera sakatu:
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Beste leihotxo bat zabalduko da:

Scripta lanean ari da: ez egin ezer, itxaron. Bitartean Praatek beste leiho batzuk ireki eta itxiko
ditu, ez ukitu ezer. Datu kopuru txiki batekin (demagun ehun bat adibide), ez du denbora asko
behar. Ez badago arazorik, hau ikusiko duzu:

Ez baduzu objektuen leihoan audioa eta haren TextGrida aukeratzen, scripta gelditu egingo da
eta ondoren ikus dezakezun moduko leihoa agertuko zaizu. No sound selected ‘Audioa ez da
aukeratu’ edo No TextGrid selected ‘TextGrid ez da aukeratu’ mezuak ager daitezke. Onartu
mezua, joan objektuen leihora, aukeratu behar ditugun objektuak, eta scripta jarri martxan
berriro.
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Dena ondo atera bada, scripta gorde duzun karpetara joan, eta hor “formanteak.csv” artxiboa
aurkituko duzu. Artxibo hori Excelen ireki dezakezu, adibidez. Honelako itxura du artxiboak:

Hau dago dokumentuan:
–

Lehen zutabean: hotsaren erdiko puntuaren denbora (momentu honetan irakurtzen du
Praatek formanteen balioa)

–

Bigarren zutabean: hotsaren iraupena (segundotan)

–

Hirugarren zutabean: hotsa, TextGriden agertzen den bezala

–

Laugarren eta bosgarren zutabeetan: F2 eta F1 balioak, hurrenez hurren

Artxiboa edita dezakezu zure beharren arabera (adibidez, lerroak ordenatu hotsaren arabera,
grafikoak sartu, etab.). Editatzen baduzu, beste formatu batean gordetzea komeni da
(adibidez, .xls edo .xlsx formatuan), jatorrizko .csv motako artxiboan formatu gabeko testua
bakar-bakarrik gorde daitekeelako (eta ezin dira gorde, adibidez, irudiak).

6.3 Bokalen diagrama sortzea
Behin bokalen formanteen balioak aterata, 6.1. atalean edo 6.2. atalean azaldu den modua erabiliz, bokalen diagrama sor dezakegu, informazioa modu bisualagoan aurkezteko.

57

6 Analisi akustikoak Praaten: formanteak | 6.3 Bokalen diagrama sortzea
Ondoko irudiak, adibidez, Basauriko gizonezko hiztun baten bokalen balioak biltzen ditu (guztira 246 adibide):

Hots bakoitzeko batez besteko balioak, aldiz, honela geratzen dira hiztun horrentzat:
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Excel programa erabiliko dugu irudiak sortzeko, baina ez da, noski, aukera bakarra horrelako
grafikoak egiteko. Excelen funtzioak ondo ezagutzen badituzu, zerotik egin dezakezu grafikoa;
bestela, liburu honen eranskina den “formanteak_irudiak.xlsx” dokumentua erabil dezakezu
eredu gisa (hemendik deskargatu daiteke: https://osf.io/yb4qt/). Ondoren azalduko dugu nola
erabili dokumentu hori. Azalpenek, funtsean, LibreOffice-ko Calc programarentzat ere balio
dute.
Dokumentuak hiru orri ditu:
–

“Datuak” orria: hemen formanteen balioak sartuko dituzu.

–

“1. irudia” orria: hemen dago zure datu guztiak biltzen dituen irudia.

–

“2. irudia” orria: hemen dago formanteen batez bestekoak erakusten dituen grafikoa.

Garrantzitsua da ondoren esandakoez gain dokumentuan ezer ez aldatzea (batez ere kalkulu
orrien erabileraz gutxi badakizu).
Beraz, datuen orrian formanteen balioak sartuko dituzu. Berdez dauden eremuak dira aldatu
beharrekoak. [a] bokalaren datuak B eta C zutabeetan sartu behar dira, F2 B-n eta F1 C-n, [e]
bokalarenak E eta F zutabeetan, etab. Honelako zerbait izango da emaitza: 8

Ez dira lerro guztiak bete behar, bost adibideekin ere egin daiteke. Gainerako zeldak, besterik
gabe, utzi hutsik.
Aurreko atalean erabilitako scriptarekin lortu badituzu datuak, “formanteak.csv” artxiboan ordenatu datuak
hotsaren arabera eta gero hots bakoitzeko F2 eta F1 duten zeldak kopiatu eta “formanteak_irudiak.xlsx” dokumentuan sartu hots bakoitzari dagokion tokian.
8
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Orriaren eskuineko partean formanteen batez besteko balioak kalkulatzen dira. Automatikoki
egiten da, ez aldatu ezer. Kasu honetan, [y] bokalaren balioak ez dira agertzen, hiztunak ez due lako bokal hori ekoizten:

Datuak sartu ostean, “1. irudia” eta “2. irudia” orrietan zure grafikoa aurkituko duzu (ez duzu
ezer gehiago egin behar). Kalkulu-orrien erabilera ondo ezagutzen baduzu, grafikoaren ezarpenekin jolas dezakezu pixka bat. Grafikoa kopiatu eta Word dokumentu batean itsats dezakezu.
Zenbait ohar:
–

Grafikoetan F2ren balioak 500-3 200 Hz-eko tartean erakusten dira 1. irudian, eta F1enak
0-1 200 Hz-eko tartean. Zure balioak ez badira sartzen tarte horietan, grafikoaren ardatzen ezarpenak aldatu beharko lirateke.

–

Datuen orrian [y] bokalarentzako zutabeak ere badaude. Horregatik irudiaren legendan
agertuko zaizu [y], nahiz eta ez bete zutabe horiek (grafikoan, noski, ez da ezer agertuko
ez badago daturik). Ez baduzu nahi [y] agertzerik, grafikoa aukeratu, egin klik eskuineko
botoiarekin eta “Aukeratu datuak” sakatu. Agertuko den leihoan ezkerreko zerrendatik
“y” datu-seriea aukeratu eta ezabatu
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7 Gehiago jakiteko
–

Praat programaren laguntza: Praaten Help sakatuta, edo online:
https://www.fon.hum.uva.nl/praat/

–

Joaquim Llisterriren webgunea (gaztelaniaz):
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_Praat/Praat.html

–

Camilo Díaz Romeroren Vídeos tutoriales para fonética:
o 1. partea (“Descarga del programa en sistema operativo Mac y características
generales del programa”): https://addi.ehu.es/handle/10810/13746
o 2. partea (“Propiedades acústicas de los sonidos del habla observables en oscilogramas”): https://addi.ehu.es/handle/10810/13747
o 3. partea (“Propiedades acústicas de los sonidos del habla observables en espectros”): https://addi.ehu.es/handle/10810/13748
o 4. partea (“Propiedades acústicas de los sonidos del habla observables en espectrogramas”): https://addi.ehu.es/handle/10810/13749
o 5. partea (“Propiedades lingüísticas observables en curvas de frecuencia fundamental y de intensidad”): https://addi.ehu.es/handle/10810/13750

–

Will Styleren “Using Praat for Linguistic Research” tutoriala:
https://wstyler.ucsd.edu/praat/UsingPraatforLinguisticResearchLatest.pdf

–

Pascal van Lieshouten “Praat. Short tutorial”:
https://web.stanford.edu/dept/linguistics/corpora/material/
PRAAT_workshop_manual_v421.pdf

–

Jörg Mayeren “Praat scripting tutorial”: https://praatscripting.lingphon.net/

–

Richard Ogdenen “How to use Praat” bideoak:
https://www.york.ac.uk/language/current/resources/praat/
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