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Zer da TERMKATE
TermKate hiztegi terminologikoak sortu eta kudeatzeko web plataforma bat da. Horrela, 
itzulpen-memoria batetik abiatuz hiztegi terminologiko kontsultagarri bat lortzeko prozesuak 
barneratzen dituen urrats guztiak integratzen ditu. Sistemak kate honetako urrats guztiak 
lantzeko baliabideak eskaintzen ditu eta erabiltzailearen interakzioa beharrezkoa den 
puntuetan lan hau egiteko beharrezkoak diren tresna guztiak jartzen ditu honen eskura. Esku 
lan honen beharra kateko honako puntuetan sortzen da:

• Erauzketa-automatikoaren emaitzak balidatzeko

• Datu-base terminologikoa kudeatzeko:

◦ Kontzeptu-fitxak kudeatu

◦ Sistemako erabiltzaileak kudeatu

◦ Hiztegi-terminologikoak kudeatu

◦ Kontsultak eta proposamenak kudeatu

• Hiztegi-terminologikoko edukiak eguneratu

Plataformak jarraitzen duen fluxua eta erabiltzaileen parte-hartzea irudi honetan 
deskribatzen da:
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Prozesu hauek modu errazean kudeatzeko helburuarekin plataforma lau modulu nagusitan 
banatzen da:

1. Erauzketa-modulua: Itzulpen-memoriak plataforman gehitzeko baliabideak 
eskaintzen ditu. Plataforman erregistratua dagoen edonork itzulpen-memoria berriak 
igotzeko aukera izango du.

2. Termino erauzien balidazio-modulua: 1. moduluan igotako itzulpen-memorietatik 
egindako termino-erauzketa automatikoa balidatu eta zuzentzeko baliabideak 
eskaintzen ditu. Horretarako ItzulTerm tresnan oinarrituriko edizio-interfazeetan 
oinarritzen da, erabiltzailearen lana ahalik eta arin eta intuitiboena izan dadin. 
Balidazioa lanak amaitzean, moduluak lorturiko terminologia datu-base 
terminologikoan integratzeko beharrezko prozesuak ere barneratzen ditu.

3. Datu-base terminologia kudeatzeko modulua (SareTerm): Modulu honen bidez 
datu-base terminologikoan dauden eduki guztiak kudeatzeko aukera ematen da. 
Horrela, erabiltzaileari datu-basearen gaineko kontrol guztia ematen zaio, horretarako
interfaze ulergarri eta prozedura errazak erabiltzen direlarik. Besteak beste, sisteman
erregistratua dagoen edozein erabiltzailek aukera izango du kontzeptu-fitxak 
editatzeko, hiztegien datuak editatzeko, erabiltzaileak kudeatzeko...

4. Hiztegi kontsulta-modulua: Modulu honen bidez aurreko moduluetan sorturiko 
hiztegi-terminologikoak kontsultatzeko baliabideak eskaintzen dira. Horretarako, 
plataformak pertsonalizagarriak diren kontsulta-interfaze ezberdinak integratzen ditu.
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Modulu hauen erabilera eta elkarren arteko komunikazioa jarraian deskribatzen da:
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1. ERREGISTRATU/IZENA EMAN
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2. ITZULPEN-MEMORIA IGO
Itzulpen-memoria bat igotzeko Itzulpen-memoria igo botoia sakatu: TMX igo, baldintzak 
onartu eta terminoak erauzi botoiari eman.

Nahi izanez gero, itzulpen-memoriarekin batera hiztegi bat igotzeko aukera egongo da nahi 
dugun erauzketako termino-bikoteak parekatzeko. Eskuz igotako hiztegi honetan ageri diren 
terminoak marka berezi bat izango dute aurrerago azalduko den bezala hainbat kasutan oso 
lagungarria izango delarik. Hiztegi honek bi zutabeko testu fitxategi bat izan behar du, UTF-8 
karaktere-kodeketan. Lehenengo zutabean gaztelaniazko sarrerak eta bigarrenean 
euskarazkoak dituena, bi zutabeak tabuladoreaz bereizita.
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3. TERMINOAK HAUTATU
Erauzketa automatikoa amaitu bezain laster mezu bat jasoko da erauzketa amaitu dela 
jakinaraziz. Terminoak hautatu botoia sakatu eta bertako erauzketen artean, landu nahi 
duguna aukeratu ahal izango dugu orduan, balidazio-esteka ikonoan sakatuz.

Behin erauzketa aukeratuta, itzulpen-memoriatik erauzitako termino-bikote hautagaiak 
lantzen hasiko daiteke. Horretarako Itzulterm izeneko ingurunean egingo dugu lan.
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Zer erakusten digu Itzultermek:

Termino baliokidetzat jo dituen gaztelaniazko eta euskarazko bikoteak taula batean 
bistaratzen ditu, hautatze-algoritmoak termino baliokideak direla esateko duen 
'segurtasunaren' edo 'fidagarritasunaren' arabera ordenatuta. Horrez gain, termino-
bikotearen maiztasuna ere agertzen da (F zutabea).

Emaitzak bistaratzeko, Emaitzak ikusi botoia sakatu behar da. Hori egiterakoan, 
erabiltzaileak zenbait aukera ditu:

 Termino-bikoteek itzulpen-memorian duen maiztasun minimoa zehaztea: 0, 1, 2, 5, 
10, 15…

 Hautagai-kopurua zehaztea: 100, 1.000, 2.000...
 Hiztegietan aurkituetako terminoak taulan bistaratu ala ez zehaztea: 
 Erabiltzailearen hiztegia: erabiltzaileak eskura duen edo lehendik egindako erauzketa 

batzuetatik esportatutako hitzez osatua izan den hiztegia bidaltzeko aukera du, TMX 
memoriarekin batera. Orain, erauzketa amaitutakoan, lehendik hiztegian dauden eta 
berriz erauzi diren termino-bikoteak aztertu nahi dituen edo ezkutatu nahi dituen 
erabakitzeko aukera du (egin nahi duen lanketa-motaren arabera).

 Elhuyarren datu-basea: Itzultermek erauzitako terminoak Elhuyarren datu-base 
orokorrean dauden jakin nahi bada, aukera hau aktibatu egin behar da. Informazio 
hori interesgarria izan daiteke termino-bikotea baliozkotzat markatzerakoan.

 Hiztegietan aurkitu diren bikoteak ranking-aren hasieran ordenatzen dira, eta HIZT, 
zutabean zehazten da, ikonoen bidez, zein hiztegitan aurkitu diren.

 Hasieran denak baliozkoak bezala markatzea: erauzketa automatikoaren emaitzen 
taulan proposatutako termino-bikote guztiak baliozkotzat jotzea ahalbidetzen du, 
horrela hurrengo urrats batean egokiak ez direnak baztertzeko. Askotan, egokiak ez 
diren bikoteak markatzeak egokiak direnak markatzeak baino lan gutxiago suposa 
dezake.

Nola erabili Itzulterm:

Taula horretako botoien bidez, erabiltzaileak hainbat aukera ditu:

 TESTUA zutabea:  botoian sakatuta, dagokion hautagai-bikotearen testuinguruak 
bistaratzen dira.
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 EBAL. zutabea: dagokion termino-bikotea baliozkotzat jotzeko baztertzeko 
erabiltzen da. Termino-bikotea baliozkotzat jo bada, terminoak berdez nabarmenduta 
ageri dira; baztertu direnean, berriz, gorriz.

 Termino bakoitzaren ondoko R botoia: termino hautagai horren baliokideen 
ranking-a erakusten da, eta sistemak aukera ematen digu ranking-eko lehena ez den 
beste hautagai bat baliozkotzat markatzeko.

 Testuinguruen leihoan beste botoi batzuk daude itzulpen-memoriaren segmentuen 
hizkuntza bakoitzeko unitateetan. Horien funtzioa erauzketa automatikoa hobetzea 
da, hau da, osorik erauzi ez den termino bat osorik markatzea, edo erauzitako 
hautagai baten barnean azpi-terminoa badago, hori erauztea... Honela erabiltzen 
dira:
◦ E botoia: unitate horretatik erauzi den terminoa aldatzeko aukera ematen du. 

Erauzi nahi den sintagma hautatu, 'Forma kanonikoa' laukian forma mugagabea 
idatzi, eta gorde botoia sakatzea besterik ez da egin behar.

◦ L botoia: segmentu bereko beste hizkuntzako unitatetik, botoia sakatu eta 
aurreko urratsean erauzi dugun termino berria ageriko da zerrendaren amaieran; 
botoi berdea sakatu, eta bikotea baliozkotzat jo dugu.

Hiztegiratu nahi diren termino-bikoteak balidatu ondoren, hainbat ekintza egiteko aukera 
izango dugu:

 Emaitzak esportatu botoia sakatuz, erabiltzaileak baliozkotzat markatu dituen 
termino-bikote guztiak eta horien maiztasunak esportatu daitezke csv fitxategi 
batera. Fitxategi hau hurrengo erauzketarako baliagarria izan daiteke eta hiztegi 
bezala igo dezakegu itzulpen-memoriarekin batera.

 Hiztegi berri bat sortu
 Aurretik existitzen den hiztegi bat eguneratu/elikatu
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4. HIZTEGI BERRIA SORTU
Hiztegi berria sortzeko, sistemak erakusten dituen urratsak jarraitu beharko ditugu.

1. urratsa: Hiztegia deskribatu.

Hiztegiari izen bat eman behar diogu, sistemak kode bat sortuko du guk jarritako izenetik 
abiatuta (eskuz aldatzeko aukera ematen da).

Hiztegiari deskribapen bat gehitzeko aukera ere ematen da.

Ekintza -> jarraitu botoia sakatuz hurrengo urratsera pasako da.

2. urratsa: Hiztegiaren arloak zehaztu.

Urrats honetan, hiztegiko kontzeptuei esleitu ahal izango dizkiegun arloak aukeratu beharko 
ditugu. Horretarako bi aukera ematen dizkigu sistemak:

o Lehenetsien artean aukera egitea: horretarako ematen zaigun arloen 
zerrendako arloetan klik egin behar dugu

o Gure berezko arloak definitzen dituen eremu-zuhaitza eranstea: horretarako 
arlo-zerrenda bat igo beharko dugu TXT formatuan

Ekintza -> jarraitu botoia sakatuz hurrengo urratsera pasako da.
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3. urratsa: Hiztegirako erabili dugu iturria deskribatu.

Urrats honetan, igo dugun itzulpen-memoriari buruzko informazioa eman beharko dugu. 
Horretarako, izen bat emango diogu eta itzulpen-memoriako edukia deskribatzen duen arlo 
bat aukeratuko dugu.

Ekintza -> Hiztegia sortu botoia sakatuz hurrengo urratsera pasako da.
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5. AURRETIK EXISTITZEN DEN HIZTEGI BAT
EGUNERATU

Termino-bikoteak balidatu ondoren, Ekintza -> hiztegia eguneratu botoia sakatu, eta 
pantailak adierazitako urratsak jarraitu beharko ditugu.

Lehendabizi, elikatu nahi dugun hiztegia aukeratu behar da.

Jarraian, erabili dugu itzulpen-memoriaren deskribapena egin ahal izango dugu, honi izen bat 
emanez eta arlo bat esleituz.

Ekintza -> Hiztegia eguneratu botoia sakatuz prozesua martxan jarriko da. Prozesu honek 
suposatzen duen lan-katea dela eta kasu batzuetan prozesua ordu batzuk luzatu daiteke. Hori
dela, sistemak posta bidez abisatzen du prozesua amaitzean.
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6. DATU-BASEA IKUSI/EDITATU

Tresnaren azpian dagoen datu-baseak Sareterm du izena.

Bertatik gure hiztegien eduki guztiak atzitzeko aukera izango dugu. Gainera edukiaz gain 
hiztegiko informazio guztia kudeatzeko aukera izango dugu.

Horretarako Bistak atalera joan beharko dugu eta bertan zer ikusi edo kudeatu nahi dugun 
aukeratu: kontzeptuak, irudiak, arloak, testuinguruak, gure hiztegiak, iturriak, zeintzuk diren 
erabiltzaileak, iristen diren proposamenak eta iruzkinak…

Bertan sakatu eta zerrenda guztiak izango ditugu aurrean kudeatu ahal izateko. Zerrenda 
hauekin hainbat ekintza egiteko aukera izango dugu.

Bestalde, hainbat bilaketa aurreratu ere egin ahal izango ditugu.

Beste funtzio erabilgarri bat Itzulpen-memorietatik erauzitako terminologia berria datu-
basean nola integratuko den kudeatzeko baliabidea da: Inportazioak -> inportazioa 
kargatu

Taulatik, nahi dugun inportazioa aukeratuko dugu datu-basea lantzen hasteko. Inportazio 
jakin bat aukeratzen dugunean, hiztegiratu ditugun kontzeptuen zerrenda ikusiko dugu, eta 
lehen begiratuan bakoitza zein egoeran dagoen aztertu ahal izango dugu. Hona hemen 
zutabe bakoitzean erakusten den informazioa:

1. Inportaturiko kontzeptuaren egoera:
◦ N = kontzeptu berria
◦ S = sinonimia kasu posiblea
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◦ D = kontzeptu bera aurkitu du (eu eta es termino berdinak), baina alor 
ezberdinarekin. Sinonimia kasu bat izan daiteke

◦ U = aurretik dagoen hiztegi bat elikatzerakoan, kontzeptu berari informazio berria
gehitzen diogunean (testuinguru berriak esaterako)

2. Kontzeptuaren identifikadorea, automatikoki sorturiko identifikadore numeriko bat da
3. Euskarazko terminoak
4. Gaztelaniazko terminoak
5. Beste hizkuntzetako terminoak (en, fr, ...)
6. La: latinajoa
7. Sy: sinboloa
8. Hiztegia: kontzeptua zein hiztegitan dagoen esaten digun kodea

Informazio honen gainean egin ditzakegun ekintzak ondokoak dira:

• Kontzeptu berria sortu
• Existitzen den kontzeptu bat ezabatu
• Selekzio berri bat sortu (hautespena): nahi dituzun kontzeptuekin zerrenda berri bat 

sortu eta gordetzeko aukera dugu. Hautespen hauek beste ataza batzuetan erabili 
daitezke aurrerago.

• Multzo bat erakutsi: nahi dituzun kontzeptuak bakarrik bistaratzea pantailan
• Formula aplikatu: Hainbat kontzeptuetan aldibereko eguneraketak egiteko
• Kontzeptuak konbinatu: sinonimia kasuetan kontzeptuak bateratzeko
• Kontzeptuak bikoiztu: kontzeptu batetik beste kontzeptu berdin bat kopiatzeko 

(askotan hutsetik hastea baino azkarragoa beste kontzeptu baten kopiatik abiatu eta 
editatzea)

• Hiztegia publikatu: hautatuko kontzeptuak zuzenean kontsulta-aplikazioan 
publikatzeko

Kontzeptu guztiak landuta daudenean eta hiztegiratzeko prest daudela uste badugu, 
kontzeptuak hiztegian publikatu behar dira. Horretarako, kontzeptu-fitxa guztiak ikusten diren
pantailara joan behar da, denak hautatu (edo hiztegiratu nahi ditugunak soilik, ezkerreko 
gezian jarrita) eta hiztegia publikatzeko eman. Publikatzeko ekintza botoian sakatu eta egin 
dugun lanaren arabera:
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• Hiztegia publikatu: hiztegi berria sortuko dugu
• Hiztegia elikatu: landu ditugun kontzeptuak dagoeneko existitzen den hiztegi bati 

gehituko zaizkio
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6.1 Kontzeptu-fitxaren edizioa
Hiztegi hau terminologikoa da eta, beraz, kontzeptua da oinarri-unitatea. Kontzeptu baten 
informazio guztia fitxa terminologiko batean biltzen da: arloa(k), kontzeptu hori adierazteko 
erabiltzen diren terminoak, testuinguruak eta irudiak.

Termino batek, arloaren arabera, kontzeptu desberdinak adieraz ditzake (polisemia). 
Terminoak arloka antolatzen dira hiztegian. Halaber, bi terminok familia bateko kontzeptu 
bera adieraz dezakete (sinonimia). Hiztegi honetan, termino sinonimoak kontzeptu-fitxa 
bakarrean gordetzen dira; termino polisemikoen adierak, berriz, kontzeptu-fitxa banatan.

Kontzeptu bat editatzera 3 puntutatik iritsi daiteke:

1. Kontzeptuen bistatik

2. Inportazio batetik

3. Hiztegi-kontsultatik edizio botoia sakatuz

Hau da kontzeptu bakoitzak izan dezakeen informazioa:

 Id. Kontzeptuari automatikoki ematen zaion kode bat. Hau ezin da editatu.
 Hiztegia: Kontzeptua zein hiztegiri dagokion. Hau ezin da editatu.
 Arloa: Kontzeptuari dagokion arloa. Kontzeptu batek arlo bat baino gehiago izan 

ditzake loturik. 
 Egoera: kontzeptua aurkitzen den egoera (egina edo lanean).
 Terminoak. Bi hizkuntzatako terminoak argitaratzen dira: euskara (eu) eta gaztelania

(es), baina hizkuntza gehiago sartzeko aukera dago.
 Definizioa: Kontzeptuaren definizioa idazteko.
 Iturria: Definizioaren iturria.
 Erlazioak: Kontzeptua beste kontzeptu batzuekin erlazionatzeko aukera dago 

(hiperonimoa, hiponimoa, antonimoa). Erlazionatutako terminoa esteka gisa agertuko
da aplikazio-kontsultan.

 Informazioa: Kontzeptuari buruzko informazio osagarria jar daiteke.
 Irudiak. Kontzeptuak irudiak izan ditzake.
 Artikuluak: Kontzeptuak artikulua izan dezake.
 Testuinguruak: Terminoei lotutako testuinguru-bikoteak ageri dira, euskaraz eta 

gaztelaniaz.
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Hiztegia editatzean, gogoan izan behar da kontzeptu-fitxa jakin batean egiten 
dugula lan.

Hurrengo ataletan, azalduko dugu nola editatu kontzeptu-fitxa bat: 

Arloa zehaztu: arlo bat edo batzuk sar ditzakezu. Eremuaren laukian idatzi ahala, sistemak 
eskainiko dizkizu idatzitakoa duten arloen zerrenda.
Terminoa: terminoaren euskarazko eta gaztelaniazko forma kanonikoa sartu behar dugu. 
Hemen, jada sortua dagoen terminoren bat editatu dezakezu, aldatu nahi dugun terminoaren 
gainean “klik” eginez. Edo termino berri bat sortu dezakezu. Horretarako eskuineko 
“ekintza” botoian sakatu eta “berria sortu” jartzen duen horretan klikatu behar dugu.
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TERMINOAK EDITATU
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Irekitzen den formularioa bete behar dugu:

 Terminoa: terminoaren forma kanonikoa.
 Bilaketa-gakoa: bilaketa egiteko erabiliko den forma kanonikoa da. Normalean ikur 

arraroak ekidin egiten dira bilaketa errazagoa izan dadin (ez da beharrezkoa).
 Ordenazio-gakoa: ordenazio alfabetikoak egiteko erabiliko den forma kanonikoa da.

Normalean ikur arraroak ekidin egiten dira ordenazioak ulergarriagoak izan daitezen 
(ez da beharrezkoa)

 Hizkuntza: euskara edo gaztelania. Nazioarteko sinbolo bat aukeratu behar dugu 
eremu honetan (eu edo es).

 Kategoria: izena, aditza edo adjektiboa (ez da beharrezkoa).
 Termino-mota: terminoa forma laburra edo luzea den (ez da beharrezkoa).
 Iturria: terminoaren iturria, nondik atera dugun.
 Terminoaren estatusa: termino beraren bertsio ezberdinak kudeatzeko erabili 

daiteke. Aukera hau erabiltzearen helburua terminoen aldaketen bertsio guztiak 
gordetzea da, horretarako terminoaren egoera eta erreferentziatzen duen terminoa 
definitu behar direlarik (ez da beharrezkoa).

 Informazioa: terminoaren inguruko informazio gehigarria gehitzeko aukera ematen 
du. Informazio hau ez da publiko egiten eta ez da inoiz bistaratzen. Bere helburu 
bakarra kudeaketarako lagungarri izatea da.

 Terminoaren egoera: landutako terminoa zein egoeran dagoen zehazteko aukera 
ematen du (berrikusia, baztertua...). Eremu hau ere ez da beharrezkoa.

Irudiak: Kontzeptuaren irudi berri bat gehitzeko aukera dugu. Horretarako bi aukera nagusi 
daude:

1. Irudia eskuz gehitu
2. Irudia Wikipediatik eskuratu

IRUDIAK EDITATU

Irudiak eskuz gehitu:

Irudia igotzeko, sakatu argazki-makinaren ikonoan, eta nahi dugun fitxategia 
aukeratu. Ikonoaren azpian, irudiaren datu osagarriak emateko laukiak dituzu.

• Lizentzia-mota: Hiztegian argitaratu ahal izateko, egokiena da irudiak Creative 
Commons Aitortu-PartekatuBerdin 4.0 Nazioartekoa edo Jabetza publikoa baimen-
mota izatea. Beraz, horrelako lizentzia duten irudiak gehitzea gomendatzen da. 
Erabilera-lizentzia murritzagoa duten irudiak ere igo daitezke, baina, horretarako, 
irudiaren igotzailearen ardura da irudia hiztegian erabili ahal dela ziurtatzen duen 
informazioa ematea, hiztegiaren kudeatzaileek egiazta dezaten irudiak baldintzak 
betetzen dituela. Lizentziaren edo erabilera-lagapenaren informazioa irudiarekin 
batera argitaratuko da.

• Lizentzia-bertsioa: lizentziaren bertsioa zein den jarri beharko dugu. 
• Jatorrizko URL-a: Irudiaren jatorrizko web-helbidea. Wikimedia Commonseko 

helbidea, edo aitortutako lizentzia egiaztatzeko balio dezakeen web-helbidea. 
• Jabea: irudiaren lizentzian "Aitortu" osagaia badago, ezinbestekoa da eremu hau 

betetzea. 
• Deskribapena: irudiaren deskribapena edo bestelako informazio osagarria gehitu 

dezakezu.
• Oina: hiztegian ikusiko den irudi-oina idatzi beharko dugu.
• Aukeratua: irudia publikatu edo ez publikatu zehazten da bertan. Horrela posible da 

irudi instantzia bat sortuta ere publiko ez egitea (errebisio bat behar duelako 
adibidez)
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Irudiak Wikipediatik eskuratu:

Irudiak Wikipediatik eskuratzeko sistemak kontzeptuan gehitutako terminoak hartuko 
ditu abiapuntu bezala, eta horiei loturiko Wikipediako irudi guztiak eskuratuko ditu. Bilaketa 
hau egiterako unean bi parametro editatzeko aukera egongo da:

1. Zein lizentziako irudiak ekarri nahi diren (gure hiztegiak duen lizentziarekin 
koherentzia mantendu beharra dago)

2. Zein hizkuntzatan egin nahi den Wikipediako bilaketak

"Aztertu" botoia sakatuz zerrenda bat ikusiko dugu pantailan. Zerrendatik nahi adina
irudi aukeratu ahal izango ditu kontzeptuan gehitzeko. "Gorde" botoia sakatuz irudi 
bakoitzeko erregistro bat gehituko da irudien taulan. 

Lerro berri hauetan harridura ikurra erakutsiko da, beharrezkoa den hainbat 
informazio bete gabe dagoela adierazteko. Izan ere, Wikipediatik irudiaren informazio asko 
lortzen bada ere irudiaren oina lortzea ezinezkoa da. Hortaz, irudien taulan irudi hauen 
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gainean klik egin eta falta diren atributuak eskuz bete beharko dira, aurreko puntuan 
adierazten den moduan.

Artikulua: Kontzeptuari artikulu bat gehitzeko aukera dugu. Horretarako eskuineko 
“ekintza” botoian sakatu eta “berria sortu” jartzen duen horretan klikatu behar dugu. 
Ekintzen artean gauza gehiago ere egin ditzakezu: denak hautatu, denak deshautatu, 
ezabatu, ezabatutakoak berreskuratu…

ARTIKULUAK EDITATU

Artikulua sortzeko, formularioa bete beharko dugu:
• Izenburua: artikuluaren izenburua
• Edukia: artikulua idazteko lekua da, idazketa errazteko baliabideak eskaintzen 

zaizkizu goialdean
• Lizentzia: artikulua argitaratzeko behar den lizentzia-mota zehaztu beharko litzateke
• Arloa: artikulua zein arloari dagokion aukeratu
• Egoera: artikulua zein egoeratan dagoen adierazteko (egina ala lanean)
• Egilea: artikuluaren egilea zein den adierazi beharko dugu

Testuinguruak: Sortua dagoen testuinguru-bikote batean aldaketak egiteko aukera dugu 
(testuinguruaren gainean sakatuz) edo testuinguru berri bat gehitzeko aukera. Horretarako 
eskuineko “ekintza” botoian sakatu eta “berria sortu” jartzen duen horretan klikatu behar 
dugu.

TESTUINGURUAK EDITATU
Testuinguruak eskuz sartzeko, datu osagarriak emateko kutxak bete beharko dituzu.

• Hizkuntza: sartzen dugun testuingurua euskaraz edo gaztelaniaz den. Nazioarteko 
sinbolo bat aukeratu behar dugu eremu honetan (eu edo es).

23



• Jatorrizko testua / Helburu-testua: terminoa jasotzen duen testuingurua idatzi 
edo kopiatu behar dugu hemen.

• Jatorrizko forma / Helburu-forma: sartu berri dugun testuinguruan kontzeptu-
fitxako terminoa zein formatan ageri den idatzi behar dugu. Esaterako, terminoa 
adreilu da, baina testuingurua ganberaren hutsunea adreiluz errematatuko dugu 
baldin bada. Jatorri-forma adreiluz da. Ondoren “posizioa kalkulatu” botoia sakatu 
behar dugu.

• Jatorri eta helburu-formen posizioa: Hau modu automatikoan egin daiteke 
"Recalculate" botoia erabiliz

• Bestelako aukerak: Testuinguruen edukiaz gain, testuinguruen izaera definitzen 
duten hainbat parametro ere egokitzeko aukera ematen da:
◦ Testuinguru elebakarra/eleanitza den: Saretermen datu-basean testuinguru 

elebakarrak ere gordetzeko aukera ematen da. Horretarako nahikoa da "is 
multilingual" aukera desgaitzea.

◦ Jatorri informazioa eta helburu informazioa trukatu: Kasu batzuetan 
jatorria eta helburua trukatzeko beharra sortuko zaigu, batez ere beste 
testuinguruekiko koherentzia mantentze aldera. Horretarako ikur erabili daiteke:

 

Testuinguruen beste ohiko erabilera bat sinonimia kasuak detektatzea da.

Demagun, termino berri bat gehitzen dugula kontzeptu-fitxan, sinonimo bat.

Kontzeptu-fitxan suelo (es), lurzoru (eu) dugu eta lur (eu) terminoa gehitzen dugu.  Hori 
egiterakoan, sistemak automatikoki testuinguruetan lur terminoak dituen testuinguruak 
bilatu eta kontzeptu-fitxan kargatuko ditu. Kontzeptu-fitxan testuinguru horiek gorriz ageri 
dira eta hauei testuinguru osatugabeak deritze.

Osatugabeak dira, euskarazko ordaina aurkitu delako testuinguruetan (gure kasuan lur 
terminoa), baina ez da zehaztu horien gaztelaniazko ordainik.
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Kontzeptu-fitxa osatzeko, gaztelaniazko ordaina jarri beharko genuke (kasu honetan, 
pavimento terminoa). Horrela testuingurua, testuinguru osatua izatera pasako litzateke. 
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Sinonimia kasu hauek katean jarrai daitezke testuinguruetan ageri diren sinonimo guztiak 
detektatu arte.

Kontzeptu-fitxan egiten dugun edozein aldaketa egiteko, goian eskuinean dagoen ekintza 
botoian sakatu behar dugu eta gorde egin.

Ekintza botoi horretatik ere, kontzeptu-fitxa berri bat sortu dezakegu hutsetik edo dagoen bat
ezabatu.
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