Estokastikoa
nean, egin ohi ditugun juzkuen azterketaren bidez.
Lerro hauetan ->hiztegi-semantikaz
mintzatu gara (paradigmatikaz), perpausazko sintagmatikaz,
erreferentzialaz
(errealitateari atxekiaz), formal-funtzionalaz.
Beste arazo batzuk, berriz, perpausaren -»textuinguru hertsitik at eramaten
gaituzte: Zein dira perpausen artean dauden harremanak, textu edo elkarrizketa
bat trinkoa izan dadin, eta funtsa izan
dezan? (textuinguruzko pragmatika).
Txillardegi

Estatistika
Gero eta maizago, estatistikaren ikerbideak erabiltzen dira gaur -•Linguistikaren -»eremuan.
1) Alde batetik, eta Literaturaren
laguntzaile, idazleen edo hizkuntzen
-•hitz-aberastasunaren gorabeherak aztertzeko: zenbat eta zein hitz erabiltzen
diren egunoroko -»hizketan, egile berberarengan -*hiztegia urteetan barrena aberastuz edo txirotuz doan, eta abar.

2) Beste alde batetik, eta hizkuntzen
irakaskuntzari dagokionez, oso oinarri
interesgarria da egunoroko hizketan, eta
giza-giro honetan edo hartan, eskuarki
zein hitz erabiltzen den, eta zein ez,
zehazki jakitea. Gutxi gora-behera, horretara, textu guztien hitzetan % 75 edo
% 80-a ez dira 2.000 bat baizik. Edo,
bestela esateko, 2.000 hitz zentzuz, eta
zientzi bidez hautaturik, ikasiz gero, aski
da hizketa guztien % 80 eman ahal izateko. Honetarako, noski, estatistikaren
laguntza behar da.
3) Lege funtsezko batzu (Zipf, Swadesh) estatistika-legeak dira.
4) -»Komunikazio-teoriaren oinarria
-»fonemen (edo -•morfemen) probabilitatea da. Hots, probabilitatea hauxe da,
izan:
->corpus-ean ageri diren aldekoak
corpus-ean ageri diren guztiak
Bestela esateko: estatistika behar.
Estatistika, hitz batez, Linguistikaren
laguntzaile bikain agertzen da gaur egun.
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Estokastikoa
Prozesu bat, zoriaren legeen menpean
dagoenean, eta probabilitate-kalkulua ezar
dakiokeenean, prozesu estokastikoa déla
esaten da. Prozesu hau, hizkuntz -*eredu
baten oinarri gisa erabili ahal izan da.
-•Sinbolo elementalen kopuru mugatu
batez osaturiko -»mezu bat automatikoki
ekoiztea ahalbidetzen duen mekanismo
bezala ikusten da eredu hori; sinbolo
bakoitzari iraupen berezia dagokio. Mezu
bakoitza ezkerraldetik eskuinaldera joanez produzitzen da (denbora irudikatzen
duen ordena linéala). Mezua osatzen duen
saileko lehenengo sinboloaren hautapena
librea da; baina hurrengo sinboloa emititu berria denak determinatzen du; lehenengo sinboloaren funtzioan bat emi99

Estrukturalismoa

titu ondoren, -*egoera berri batetara pasatzen da makina, aurreko egoeraren menpean dagoena. Matematikan, Marcov-en
eredua esaten zaio prozesu honi. Hortaz,
egoera posible mugatu batzu eta egoera
batetik bestera pasatzeko probabilitatesail bat dauzka -»sistemak. Ondoko egoerak aurreko «hitz»en funtzio dira. Hizkuntza bateko perpausak eratzeko behar
diren datuak makinaren programan sartzen badira, eredu honek hizkuntza horretako perpaus guztiak sor ditzake. Marcov-en prozesuaren arabera, hizkuntza
bat gramatikazko -+erregela-multzo mugatu batez determinatutako zenbait sinbolo (edo perpaus) sailez osaturik dago;
erregela bakoitzak, sistemaren zein egoeratan aplikatu behar den eta zein sinbolo produzitu den egoera batetik bestera pasatzean, adierazten du.
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