Erortzea

Erredundantzia
Eman dezagun -»mezu hau: ABAAB.
Bost -*zeinu ditu; eta, zeinu bakoitza
bidaltzeko, segundo erdi bat behar baldin
badugu, bidalketak denbora hau behar
du:
T, = 5 X 0,5 = 2,5 Isegl.
Edozein arrazoinengatik (zarata kalean,
tximistek sortutako hari-bizkarroiak, edo
beste mezu hori osorik iristen ez bada:
AAAB
entzuleak (edo mezuaren -•jasotzaileak)
ez du ulertuko:
AAAB í ABAAB
Hau gerta ez dadin, seinale bakoitza
errepika genezake:
,
AABBAAAABB
Eta, honi esker, ikur batzuk galdurik
ere, osoki ulertzeko parada ¡zango luke
jasotzaileak:
ABBAAABB > ABAAB
•
Hipotesi honetan, ordea:
T2 = 10 X 0,5 = 5 [segl.
Denbora (eta energía) gehiago behar
izan dugu.
Erredundantziak, hitz batez, ulerkuntza errazten du; baina -*informazio-kantitatea jaisten. Eta, matematikoki hitz
egitekotan:
I
R =
•Imaj

R [ = erredundantzía]
I [ = egiazko informazio-kantitatea ]
Imax [ =

Imax

=

log2

n]

Adibidez:
I = 4,265 tbit/s]
Imax = 4,858 [bit/s]
4,265
R = 1
i —0,8779
4,858
= 0,1221
92

Erregela
Edo, beste modu batez R = 12,21 %.
Berezko hizkuntzetan R ~ 50 %.
(Hitz batez, zaratarengatik -*fonemen
erdiak galdurik ere, mezua ulertu ohi
da).
Txillardegi

Erregela
Gaur egun, hizkuntza baten perpaus
zuzen guztien sortzaile den erregela-•sistema gisa aurkeztu ohi da gramatika.
Sistema horrek egiturazko deskribapen
bat ematen die.
Gramatika -*sortzaile standard delakoaren oinarrizko osagaiak -*ordezkapenerregela mordo bat dauka aurrenik (eraketa, -*berridazketa, -»hedapena). Horrek -*kategori -nkurrak erabiltzen ditu
eta lexikoarekin batera sakoneko -*egiturak sortzen. Ezkerraldeko ikurra, ikur
baten edo batzuren bidez berridazten da
geziaz eskuinaldean; eskema orokor honen arabera:
A -> Z/X — Y
Erregela horretan, kategori ikur bat
da A; Z-k berriz, badu ikur bat gutxienik, eta X eta Y kateak dirá, hutsak
zenbait aldiz, A-ren -textuingurua osatzen dutelarik. Textuinguru hori dagoenean erabil daiteke, hain zuzen, erregela
hori.
Badago beste oinarrizko erregela-mota
bat, -*Chomsky-k 1965ean sartua: azpikategorizazio izenekoak, alegia. -»Ezaugarri sintaktiko-semantikoak sartzea dute
helburu, horretara ikur konplexuak sortzen dituztelarik. Esate baterako, horien
arteko ez-murriztaileek I (izena) ikurrari,
ezaugarri batzu erantsiko dizkiote: ( ±
abstraktu), esate baterako, edo-ta ( ± gizatiar); eta ezaugarri hauek lexiko-unitateen ezarpena amaiera-katean mugatzen
dute. [ + I, + gizatiar, + nagusi,
+ mask] ikur konplexua, esate baterako, gizon hitzaz ordezkatu daiteke; ez,
ordea, etxe, andre edo seme -»hitzez.
Erregela murriztaileen artean, berriz,
azpikategorizazio hertsiari dagozkion
erregelek, ondoko kategori ingurunearen
arabera sailkatzen dituzte kategoria lexikal batzuk. Eta, horretara, eta hizkuntza
askotan [ 4- art — ] ezar dakieke -»izen
-•erkideei; ezaugarri horren bitartez, hau
adierazten dugularik: izen -»propioez
bestaldera, aurretik -*artikulua eraman
dezaketela. -*Aditzak, bidé beretik, ira93

