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LABURPENA
Euskal Herriko Unibertsitateak baliabide linguistiko garrantzitsu bat du, azken hamar
urteetan itzuli dituen testu guztien bilduma. Guztira bost alor ezberdinetako 27 liburuk
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desegituratuan dago. Txosten honetan aurkezten den lana, corpus horiek lerrokatu eta
lengoaia naturalaren prozesamenduko tresnen bidez analizatu eta morfologikoki
etiketatzea izan da. Ondoren, bilaketak egin ahal izateko kontsulta-sistema bat garatu
da.
Hitz gakoak: EHU, corpus, kontsulta-sistema, etiketatzea, indexazioa

HAP Masterra 11/12 ikasturtea

EHUskaratuak

Aurkibidea
1 Sarrera...............................................................................................................................6
2 Aurrekariak.......................................................................................................................8
2.1 Euskarazko corpus kontsulta-sistemak......................................................................8
2.1.1 XX. mendeko euskararen corpus estatistikoa.....................................................8
2.1.2 Ereduzko Prosa Gaur..........................................................................................11
2.1.3 CorpEus: Internet euskarazko corpus gisa.........................................................13
2.1.4 Zientzia eta Teknologia corpusa ........................................................................15
2.2 EHUren kontsulta-sistema.........................................................................................17
2.3 Beste hizkuntzetako corpus kontsulta-sistemak........................................................19
2.3.1 IULAren corpusa ...............................................................................................19
2.4 Eleka eta corpusgintza...............................................................................................22
3 Metodologia......................................................................................................................26
3.1 Lerrokatzaileak..........................................................................................................26
3.1.1 PlusTools............................................................................................................26
3.2 Analizatzaileak..........................................................................................................29
3.2.1 Freeling...............................................................................................................29
3.2.2 TreeTagger.........................................................................................................33
3.2.3 EleTagger...........................................................................................................34
3.3 Indexatzaileak............................................................................................................39
3.3.1 LUCENE............................................................................................................39
4 Gure hurbilpena................................................................................................................41
5 Aplikazioa ........................................................................................................................50
6 Ebaluazioa........................................................................................................................55
7 Ondorioak eta etorkizuneko lanak....................................................................................58
8 Bibliografia.......................................................................................................................59
A eranskina ........................................................................................................................61
Giza Zientziak............................................................................................................61
Gizarte Zientziak........................................................................................................61
Bizitzaren Zientziak....................................................................................................61
Zientzia Zehatzak eta Materiarenak...........................................................................62
Zientzia eta Teknologia..............................................................................................62

3

HAP Masterra 11/12 ikasturtea

EHUskaratuak

Irudien aurkibidea
2.1. Irudia: XX. Mendeko euskararen corpusaren kontsulta.............................................9
2.2. Irudia: XX. Mendeko euskararen corpusaren emaitza adibidea...............................10
2.3. Irudia: XX. Mendeko euskararen corpusaren estatistikak........................................11
2.4. Irudia: Ereduzko prosa gaur corpus arakatzailea......................................................12
2.5. Irudia: CorpEus bilaketa arrunta...............................................................................14
2.6. Irudia: CorpEus bilaketa aurreratuaren aukerak.......................................................14
2.7. Irudia: ZT corpusaren kontsulta-sistema..................................................................16
2.8. Irudia: EHUren kontsulta-sistemaren bilaketa eremuak...........................................18
2.9. Irudia: EHUren kontsulta-sistemaren emaitza..........................................................18
2.10. Irudia: IULA corpusaren bilaketa eremuak............................................................20
2.11. Irudia: IULA corpusaren emaitzen atala.................................................................21
2.12. Irudia: Consumer aldizkariaren lerrokatzearen emaitza.........................................23
2.13. Irudia: Consumer aldizkariaren garapen prozesua.................................................24
2.14. Irudia: Consumer aldizkariaren bilaketa aukerak...................................................24
2.15. Irudia: Consumer aldizkariaren emaitzen atala......................................................25
3.1. Irudia: PlusTools tresnaren adibidea........................................................................27
3.2. Irudia: Freelingen UML klase diagrama...................................................................31
3.3. Irudia: Euskararen analizatzaile morfologikoa.........................................................35
3.4. Irudia: Euskarazko dependentzien analisiaren adibidea...........................................38
4.1. Irudia: SAX parserraren egitura................................................................................42
4.2. Irudia: Lucene document baten egitura....................................................................45
4.3. Irudia: Luke programaren adibidea..........................................................................48
4.4. Irudia: EHUskaratuak proiektuaren diagrama..........................................................49
5.1. Irudia: EHUskaratuak bilaketa arrunta.....................................................................50
5.2. Irudia: EHUskaratuak bilaketa arruntaren emaitza...................................................51
5.3. Irudia: Emaitzen grafikoa.........................................................................................51
5.4. Irudia: EHUskaratuak bilaketa aurreratua................................................................52
5.5. Irudia: EHUskaratuak bilaketa aurreratua hizkuntza ezberdinetan..........................53
5.6. Irudia: Itzulpen-memorien hizkuntzen araberako grafikoa .....................................54
6.1. Irudia: Esaldi luzeraren araberako asmatze-tasa.......................................................55

4

HAP Masterra 11/12 ikasturtea

EHUskaratuak

Taulen aurkibidea
2.1. Taula: Consumer corpusaren esaldi eta hitz-kopuruak.............................................22
5.1. Taula: Itzulpen-memorien segmentu, hitz eta karaktere kopurua............................54

5

HAP Masterra 11/12 ikasturtea

EHUskaratuak

1 Sarrera
Proiektu honetan Euskal Herriko Unibertsitatearentzako (EHU/UPV) egin den corpus
kontsulta-sistema bat aurkezten da. Lan hau Eleka Ingeniaritza Linguistikoa 1 enpresan
garatu da, hizkuntzalaritza konputazionalaren esparruan. Eleka enpresak hizkuntzateknologietan oinarritutako produktu eta zerbitzu eleanitzak garatu eta gizarteratzen
ditu.
Corpus edo testu corpus bat egituratutako testu sorta handi bat da
hizkuntzalaritza konputazionalean. Hizkuntza bat deskribatzeko eta ikertzeko baliatzen
den hizkuntza-datu bilduma da, edo baliabide elektronikoak erabiltzen eta eskaintzen
dituena. Gaur egun, hizkuntza guztiek behar dituzte corpusak. Corpusak formatu
elektronikoan eta linguistikoki etiketatuta dauden testu-bildumak dira —linguistikoki
etiketatuta egoteak esan nahi du hitz bakoitzari dagokion lema, kategoria... ematen
zaizkiola— eta hizkuntzaren ikerketan eta hizkuntza-teknologien garapenean erabiltzen
dira. Oso baliabide garrantzitsuak dira hizkuntza-teknologiak garatzeko, hiztegiak
egiteko, hizkuntza bera arautzeko, itzulpenetan laguntzeko... Azken finean, hitzen
erabilera errealen inguruko informazioa ematen digute corpusek: hitz bat beste bat baino
gehiago erabili den, nola deklinatu edo idatzi ohi den, zein hitzekin konbinatzen den...
Corpusak egitea, berriz, lan garestia eta neketsua da, eta zaila da beti eguneratuta
edukitzea.

Horregatik,

euskarazko

corpusak

gutxi

eta

txikiak

dira,

beste

hizkuntzetakoekin konparatuta behintzat.
Euskal Herriko Unibertsitateak badu baliabide linguistiko oso garrantzitsu bat,
itzultzen dituen liburuen corpusa hain zuzen ere. Bertan azken hamar urteetan itzulitako
testuak daude, lau hizkuntzatan (euskara, gaztelania, frantsesa eta ingelesa) eta gainera
esaldi mailan lerrokatuta.
Hala ere, corpus honen erabilgarritasuna askoz handiagoa izan daiteke. Oso
baliabide ahaltsua izan daiteke itzultzaileentzat, hiztegigileentzat, terminologoentzat,
normalizatzaileentzat... Baina hauek corpusari errendimendua atera ahal izateko,
corpusa kontsultatzeko tresnak behar dira.

1

http://www.eleka.net
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Corpusa ahalik eta jende gehienak erabili ahal izateko modua interneten
kontsultarako tresna bat jartzea da eta hau da, proiektu honen helburua. Horretarako
interfaze erabilerraz bat prestatuko da. Corpus kontsultako tresnek, normalean, hitz bat
edo gehiagoren forma, lema edo kategoria bidezko kontsultak ahalbidetzen dituzte, eta
aurkitutako emaitzak lerro banatan erakutsi bakoitza bere testuinguruan.
Eleka Ingeniaritza Linguistikoak1 badu eskarmenturik corpus kontsultarako
interneteko interfazeak garatzen. Hor daude adibide gisa Elhuyar Fundazioarekin
(http://www.elhuyar.org) batera garatutako Zientzia eta Teknologiaren Corpusa
(http://www.ztcorpusa.net), Corpeus Corpusa (http://www.corpeus.org) eta Consumer
Corpusa (http://corpus.consumer.es/corpus/). Hauek, baina, hitzak KWIC (Key Word In
Context)

moduan erakusteaz gain, bilatutako hitzen edo ingurukoen kopuru eta

grafikoak ere erakusten dituzte. Aipatutako lehenengo bi tresnak hainbat nazioarteko
kongresutan aurkeztu dira eta harrera oso ona jaso dute.
Hala ere, gutxi dira interneten atzigarri dauden, eta euskara barneratzen duten
corpus kontsulta-sistema elebidunak. Aipatu berri ditugunak eta aurrekariak atalean
aztertuko diren beste tresna gehienak edo elebakarrak dira, edota beste hizkuntza batzuk
lantzen dituzte. Hau izan da ikerketa-lan honen motibazio nagusia. Izan ere, proiektu
honen aurrekari den, Consumer corpusa, nahiz eta eleaniztuna izan, automatikoki
parekatuta eta eskuz berrikusi gabe dago, beraz, esaldi guztiek ez dute zertan beren
parekorik izan. Kasu batzuetan lerrokatzearen akatsengatik, baina baita esaldi guztiak ez
daudelako hizkuntza guztietara itzulita ere. Gainera itzulpen hauek ez dira literalak,
kasu batzuetan hizkuntza bakoitzean bere aldetik sortutako testuak dira.
EHUren corpusaren kasuan, lerrokatzea eskuz errepasatu da, eta segmentu
guztiek izango dute beren parekoa. Corpus eleaniztuna izaki, bilatutako hitza
nabarmenduta erakusteaz gain, hitza dagoen esaldiaren beste hizkuntzetako itzulpenak
ere erakutsi daitezke. Aipatutako guztia egiteko, testu horietako hitz guztiei lema eta
kategoria esleitu behar zaizkie analisi linguistikoko tresna automatikoak erabiliz. Horixe
da master-tesi honetan garatu den lana. Orain arte EHUk bildu dituen itzulpenak
analizatu eta etiketatuko dira, ondoren bilaketa lematizatu aurreratuak egin ahal izateko.
Proiektu honetan garatu den teknologia, orokorra da eta oinarrian metodologia
bat jarraitzen du. Hau oso erabilgarria izan daiteke, beste antzeko tresna gehiago
garatzeko.
7
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2 Aurrekariak
Proiektuarekin hasi aurretik, testuingurua kokatzeko, proiektu honen antza izan
dezaketen bilaketa-sistema batzuk aztertu dira. Horretarako lehenik, merkatuan dauden
antzeko tresnen azterketa egin da, baita erabiltzen dituzten oinarrizko baliabideena ere.
Honez gain, EHUk orain duen kontsulta-sistema aztertu da. Azkenik, Elekak
corpusgintzan egindako lana azalduko da.

2.1 Euskarazko corpus kontsulta-sistemak
Atal honetan merkatuan zehar dauden antzeko sistemak aztertuko dira, gure sistemak
izango dituen funtzionalitateak definitzeko lagungarri izango delakoan. Hauen artean,
corpus elebakarrak eta elebidunak aztertu dira.

2.1.1 XX. mendeko euskararen corpus estatistikoa
XX. mendeko euskara jasotzen duen corpus estatistikoa 4.655.300 testu-hitzez osatua
da. Erabili izan den eta erabiltzen den euskararen lekuko eta erakusgarri izatea du
egiteko nagusi eta ia bakarra, eta ez ereduzko hizkuntza proposatzea. Bere oinarria, XX.
mendeko euskal argitalpenen inbentario osoa da. Proiektu hau 1987an jarri zen martxan
eta euskara idatzia jasotzen du, ez ahozkoa. Corpusa elebakarra da eta ORACLE2 datubase erlazionalean inplementatua dago.
Corpusa lematizatzeko bi tresna ezberdin erabili ziren. 1900-1990 urteak hartzen
dituen zatia Baionako HIZKIA enpresak prestatutako RTerm programa baliatuz
lematizatu zen. Corpus-zati bat eskuz lematizatu ondoren, hitza-lema bikoteak irakatsi
zitzaizkion lematizatzaileari eta, dokumentuak lematizatu ahala, zerrenda aberastu
egiten zen. Ezagutza linguistikorik gabeko tresna zen, eta automatikoki ezartzen zituen
lema guztiak lexikografoek berrikusten zituzten.

2

http://www.oracle.com
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1991-1999 arteko testuak berriz, automatikoki lematizatu ziren, UZEIren 3 eta
IXA4 taldearen elkarlanaren ondorioz sortutako EUSLEM (Alegria et al., 1994)
lematizatzaile automatikoaz baliatuz.
Baina, hemen ere, RTerm-ekin egin zen bezala, guztia berrikusi zen eta eskuz
zuzendu, osatu edo desanbiguatu, beharrezko zenean.
Corpusa lematizatuta dagoenez bilaketak testu-hitzetan edo lemetan egiteko
aukera eskaintzen du. Sarrerako hitzen ebakidura (ETA) edo bildura (EDO) bilatu
daiteke, eta baita hitza paragrafoaren hasieran edo bukaeran agertzea nahi den. Tartean
izan ditzakeen hitzen kopurua aukera daiteke eta ordenatuta edo ordenatu gabe egon
daitezkeen.
Aukera hauez gain, epeak, euskalkiak, testu-motak edo generoak ere muga
daitezke. Interfazeak bilaketa arrunta eta aurreratua egiteko aukerak eskaintzen ditu.
Jarraian agertzen den 2.1. irudian XX. Mendeko euskararen corpusaren bilaketasistemaren2 kontsulta arrunta ikus daiteke.

2.1. Irudia: XX. Mendeko euskararen corpusaren kontsulta
Kontsulta arruntean lemak edo testu-hitzak begira daitezke, % edo/eta _
karaktereak erabiliz, hala nahi bada. Baina kontsultan karaktere horiek hitzaren hasieran
edo/eta bukaeran bakarrik ezar daitezke, ez hitzaren barruan.
Kontsulta aurreratuan berriz, bilaketa konplexuagoak egiteko aukera dago.
Gramatikari dagozkion galderak bideratzeko edo lema batek biltzen dituen aldaeren
berri izateko modua eskaintzen du kontsulta-modu honek. Esate baterako: lemak eta
testu-hitzak batera galde daitezke, bakoitzean nahi beste murriztapen ezarrita.
3
4

http://www.uzei.com/home.asp
http://ixa.si.ehu.es/Ixa
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berriz,

zerrendaturik

ematen

ditu

zaharrenetatik

berrienetara. Testuinguru bakoitzaren gainean, zein garaitakoa den ikus daiteke, zein
euskalkitakoa den, zein testu-motari dagokion, autorearen eta izenburuaren erreferentzia
laburtua eta orrialdea. 2.2. irudian ikus daiteke energia testu-hitza bilatuz gero, lortu
duen emaitzaren lehenengo lau testuak, denera 530 itzuli dituelarik.

2.2. Irudia: XX. Mendeko euskararen corpusaren emaitza adibidea

Autorearen edo/eta idazlanaren erreferentzia laburtuan klik eginez gero,
erreferentzia bibliografiko zabalagoa erakusten du: autorea, obraren izenburua
(aldizkaria ere, artikulu bat denean) eta urtea. Orrialde-zenbakian klik eginez, berriz,
orrialde osoa ikusteko aukera eskaintzen du.
Aplikazioak badu estatistiken atala ere, bertan lema edo testu-hitza sartuz,
corpusean zehar zenbat aldiz agertzen den ikus daiteke. Agerraldi kopuruan klik eginda
forma horren erabilera-esparruen hainbat datu adierazgarri eskuratu daitezke: epearen
araberako banaketa, euskalkiaren araberako banaketa eta testu-motaren araberakoa.
Hurrengo irudian (2.3 irudia) banaketa honen adibide bat ikus daiteke, ohartarazi testuhitzaren grafikoak. Epearen arabera gehienak 1991-1999 artekoak dira, ia hiru
laurdenak euskara batuan idatziak daude eta testu-motaren banaketan saio-liburuak,
literatur prosa edota egunkarietakoak nabarmentzen dira.

10
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2.3. Irudia: XX. Mendeko euskararen corpusaren estatistikak

2.1.2 Ereduzko Prosa Gaur
Ereduzko Prosa Gaur (EPG)5 2000. urtetik aurrerako testu eredugarriez osatua dago eta
elebakarra da. Denera 25,1 milioi hitz ditu, hauetatik 13,1 milioi, 2000 eta 2006
bitarteko 287 liburuz osatzen da eta beste 12 milioiak, 2004-2006 arteko Berria
egunkariak (10 milioi) eta 2001-2005 arteko Herria astekariek (2 milioi) osatzen dute.
Azken eguneratzea 2009an egin zen, beraz azken hiru urtetako materiala falta da.
Interfazeari dagokionez EPGk, liburuetan, prentsan edo bietan bilaketak egiteko
aukera ematen du. Bost lema edo hitz konbinatzeko aukera eskaintzen du 1etik 10erako
distantziarekin konbinatuz. Morfologia erabiliz mugatu daitezke emaitzak, aukera ugari
eskaintzen dituelarik: kategoria, aditz-mota, aditz-denbora, aditz-multzoa, aditzpertsona, beste aditz-ezaugarriak, atzizkiak, aurrizkiak, deklinabidea eta numeroa.
Emaitzaren atalak berriz, lau eremu ditu: Emaitza orokorra, zenbat agerraldi eta
zenbat esaldietan agertu den galdegaia, zenbat liburu/artikuluetan agertu den, prentsan
eman diren agerpenak, liburuetako agerpenak eta corpusa murrizteko atala. Bilaketa bat
egin ondoren corpusa murriztu daiteke, erabiltzaileak nahi dituen liburuak aukeratuz
filtro batzuen laguntzaz. Jarraian ikusten den irudian energia eta nuklear lemen

5

http://www.ehu.es/euskara-orria/euskara/ereduzkoa/
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konbinaketaren prentsan azaldutako agerraldiak ikus daitezke, energia nuklearra,
energia nuklearraren, energia nuklearrerako... beren testuinguruekin batera.

2.4. Irudia: Ereduzko prosa gaur corpus arakatzailea

Hitzen maiztasunak ikusteko aukera ere badu EPG corpusak, hitza edo lema
aukeratuz, testua osagai bezala, hasiera bezala, amaiera bezala edota sarrera bere
horretan bilatzeko aukera dago. Emaitzak taula batean ematen ditu maiztasunaren edo
alfabetoaren arabera ordenatuta, agerpen kopurua eta maiztasuna azalduz.
Azkenik hitz multzoak ere aztertu daitezke corpusean horretarako bereziki duen
'Hitz multzoak' atalean. Tresna honek hitzetan soilik bilatzen du, eta ez lemetan.
Bilatutako hitzaren bi eta hiru hitzeko multzo posible guztiak bueltatzen ditu.
Ereduzko Prosa Gaur-k badu jarraipena gaur egun, izan ere, Ereduzko Prosa
Dinamikoa EPGren informazioa osatzera dator. Corpus hau urtetik urtera berrituz doa,
eta orain arte 2006-2010eko testuekin eguneratu da. Bost urteko epean 15milio hitz
biltzeko egitasmoa du eta EPGren antzerako kontsulta-sistema bat du sarean,
http://ehu.es/ehg/epd/.

12
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CorpEus: Internet euskarazko corpus gisa

Euskarazko corpusak gutxi eta txikiak dira, beste hizkuntzetakoekin alderatuz behintzat,
hori dela eta sortu zen CorpEus6 corpusa, Interneten dagoen testu-bilduma erraldoia
kontsultatu eta ustiatu ahal izateko, hain zuzen ere. CorpEusen aurretik ere baziren
antzeko tresnak ere, WebConc7 (Renouf et al., 2007) eta WebCorp8 (Hüning, 2002)
adibidez, baina bilatzaile hauek Interneteko beste tresna eta biltzaileek duten arazo
berdinak dituzte: ez dituzte hitzak lematizatzen, eta beraz ezin dira lema baten forma
guztiak bilatu eta euskarazkoak ez diren emaitzak ere bueltatzen dituzte beste hizkuntza
batean ere berdin esaten badira.
CorpEus, beraz, muga hauek gainditzeko asmoarekin sortu zuen Elhuyarreko
I+G

taldeak9, IXA taldearen laguntzarekin. Bilaketak egiteko berriz interneteko

biltzaileen APIak (Application Programming Interface) erabiltzen ditu, Google eta
Microsoft-ena (Bing10) hain zuzen ere. Googlek estaldura hobea du eta emaitza gehiago
itzultzen ditu, beraz emaitza hobeak ematen ditu agerpen gutxi dituzten hitzak bilatzean.
Bing, aldiz, interneten presentzia handia duten hitzak bilatzeko egokiagoa da, lehenengo
250 emaitza-orrietako emaitzak itzultzen dituelako, eta Googlek aldiz 64.
APIak bilatutako hitza zein orrialdetan agertzen den ematen du, hitzaren agerpen
guztiak erakutsiz, testuinguruarekin eta agerpen kopuruarekin batera. Emaitzak berriz,
faktore ezberdinen arabera ordenatzeko aukera ematen du. Hainbat dokumentumotarekin funtzionatzen du (HTML, XML, RSS, RDF, TXT, DBF, DOC, RTF, PDF,
PPT, PPS, XLS).
Nahiz eta corpusa linguistikoki etiketatu gabe egon, interneteko testu-bilduma
delako, CorpEusek bilaketa lematizatuak egiteko aukera ahalbidetzen du. Sarrera
lematizatuz,

eta

sorkuntza

morfologikoa

erabiliz,

sarrera

hitzaren

forma

esanguratsuenak bilatzen ditu. Beraz, bilaketa arruntean lemak edota formak bilatzeko
aukera dago eta emaitzak grafikoki ere erakusten ditu, agerpen kopuruarekin batera.

6
7
8
9
10

http://www.corpeus.org
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/niederlandistik/index.htmlart=korp&sprache=en
http://www.webcorp.org.uk/live/
http://www.elhuyar.org/hizkuntza-zerbitzuak/EU/I-G-unitatea
http://www.bing.com/developers/
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2.5. Irudia: CorpEus bilaketa arrunta

Hitz anbiguoen kasuan sorkuntza morfologikoak analisi ohikoenaren sorkuntza
egiten du, eta besteak aukeran ematen ditu. Hitza ezagutzen ez duen kasuetan, erregela
fonologikoen bidez hitz estandar batera iritsi daitekeen begiratzen du.
2.5. irudian CorpEusen energia lemaren bilaketa arruntaren emaitza ikus daiteke,
KWIC moduan.
Bilaketa aurreratuan aukera zabalagoak eskaintzen dira, 2.6. irudian ikus
daitekeen bezala. Gune aniztasuna kutxa aukeratzeak gune bateko ahalik eta orri gehien
erakustea egiten du, defektuz ahalik eta webgune ezberdin gehien erakusten saiatzen
baitira. Dokumentuak aukeran berriz, zenbat orri jaitsi nahi diren adierazten da,
defektuz 10 dira, eta prozesua mantsotu dezake orri asko aukeratzeak. Emaitza eremuak
berriz, testuinguruak edo kopuruak (grafikoak) bakarrik ikusi nahi diren adierazten du

2.6. Irudia: CorpEus bilaketa aurreratuaren aukerak

eta kopuruak eremuan aukeratuko dira grafikoetan erakutsi nahi diren edukiak.
Emaitzak ordenatzeko aldiz, ordenatu honen arabera aukera dago, webgunearen arabera,
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hitzaren arabera, ondoko edo aurreko testuingurua aukerekin. Gehienez izeneko kutxan,
kopuruen grafikoetan zenbat elementu erakutsiko diren aukeratuko da. Azkenik, %
ikurra duen aukeran sakatuz gero, grafikoetako tauletan portzentajeak ere agertuko dira.
Lehenago aipatu den bezala CorpEusek euskarazko emaitzak bakarrik itzultzen
ditu. Horretarako, corpus batetik ateratako hitz erabilienak erabiltzen ditu iragazki gisa.
Baina gehien erabiltzen diren hitz hauek, motzak direnez eta beste hizkuntzetan ere
erabiltzen direnean (akronimoak, etabar.) zaila da euskarazko testuak soilik detektatzea,
edota euskarazkoak diren batzuk baztertzea. CorpEusek beraz, lau gako hitz erabiltzen
ditu, eta emaitza gutxi jasotzen direnetan, berriz saiatzen da hitz gako gutxiago erabiliz.

2.1.4 Zientzia eta Teknologia corpusa
ZT corpusa, zientzia eta teknologiaren alorreko euskarazko testu-bilduma egituratu eta
etiketatua da. Corpusaren helburua hizkuntzaren erabilera-eremu guztietarako
baliagarria edo 'adierazgarria' izatea da 'erreferentzia-corpusa' edo 'orotariko corpusa'
dela esan ohi da (Sinclair 2002: 10; Leech 2002: 1). Elhuyar Fundazioak eta IXA
taldeak elkarlanean eratu dute.
Euskaraz azken urteetan eratu diren corpus lematizatuak orokorrak dira (lehen
azaldu dugun XX. mendeko euskararen corpus estatistikoa; Urkia 2002: 6), edo,
Ereduzko prosa gaur zein Ibinagabeitia Proiektuaren11 kasuan, literatura edota prentsa
jasotzen dituzte. Lematizatu gabeko corpusak ere badaude (OEHko Testu-corpusa,
Klasikoen Gordailua12...). Corpus guzti hauek zientzia eta teknologian erabiltzen den
euskara aztertzeko orokorregiak direnez, behar berezi honi erantzuteko sortu zen 'corpus
berezi' hau.

Corpus berezituak, erabilera-eremu espezifiko batean hizkuntzaren

erabilera aztertzeko pentsatuak daude. Aztertze eremu hauek askotakoak izan daitezke:
lexikoa, terminologia, fraseologia, morfosintaxia, semantika, pragmatika, diskurtsoa,
estilistika, testugintza ...
Corpusa elikatzeko 1990 eta 2002 bitartean argitaratutako zientzia eta
teknologiaren alorreko obrak erabili dira. Corpusa XMLn (eXtensible Markup
Language) etiketatua dago eta TEI (Text Encoding Initiative) egitura estandarra
jarraitzen du. Etiketatze linguistikoa egiteko berriz IXA taldearen Eustagger (Alegria et
al, 1996), euskara automatikoki etiketatzeko teknologia erabiltzen du eta lema eta

11 http://andima.armiarma.com
12 http://klasikoak.armiarma.com
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kategoria/azpikategoria etiketaturik ditu. Corpusean 8,5 milioi hitz daude, eta horietatik
1,9 milioi hitz eskuz berrikusi, desanbiguatu eta zuzendu dira.
Corpusaren kontsulta-sistema bilaketa arrunta eta bilaketa aurreratuaz osatzen
da. Bilaketa arruntean hitz bakarreko bilaketak egin daitezke. Bilagaia lema edo forma
bat izan daiteke, da/hasi/buka konparazio-motarekin konbinatuz, forma zehatza
bilatzeko edota atzizki edo aurrezki bidez bilatzeko. Kategoria erabiliz ere egin daitezke
bilaketak, kategoria bat baino gehiago duten hitzak murriztu ahal izateko. Bilaketak
berriz, corpus osoan edota eskuz zuzenduan bakarrik egiteko aukera eskaintzen du, eta
baita osagaietan (HAUL edo hitz anitzeko unitate lexikaletan) bilaketak egiteko ere.
Emaitzak hainbat eremuren arabera ordenatu daitezke, eta ezkerraldeko grafikoek eta
eskuinaldeko KWIC formatuan erakusten diren testuinguru agerpenek osatzen dute. 2.7
irudian ikus daiteke energia lemaren bilaketaren emaitza.

2.7. Irudia: ZT corpusaren kontsulta-sistema

Aurkitutako agerpenaren gainean sagua pasaz, agerraldi horren lema eta
kategoria erakusten dira. Bertan sakatuz, agerraldi hori zein obratan dagoen eta
testuinguru luzeagoa erakusten duen leihoa irekitzen da. Testuinguru luzeago horretan,
agerraldia nabarmenduta dago.
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Bilaketa aurreratuaren bitartez bilaketa sakonagoak egiteko aukera dago.
Bilaketa konbinatuak egiteko aukera ematen du hiru bilagai erabiliz, eta hauen arteko
distantziekin (norabidea aukeratuz aurrerantz edo atzerantz) jokatuz. Bilagaia hutsik
uzteko aukera ere eskaintzen du, kategoriarekin konbinatuz, adibidez lema baten
ondoren zein adjektibo erabiltzen diren aztertu daiteke. Bilaketa egiterako garaian
bilaketa arrunteko 'osagaietan' eta 'non' eremuez gain, eremua (Bizitzaren zientziak,
teknologia, orokorra, ...) eta generoa (Oinarrizko hezkuntza,

goi-mailako liburua,

artikulu espezializatua, ...) aukeratu daitezke. Bilaketa aurreratuan, bilaketa arruntean ez
bezala, emaitza-motak aukeratu eta antolatu daitezke: 'Testuinguruak', 'Kopuruak' eta
'Testuinguruak eta kopuruak'. Aukeraketa honen arabera, eremu ezberdinak eskaintzen
ditu interfazeak. Testuinguruen kasuan 'ordenatu honen arabera' aukeratu daiteke eta
kopuruak aukeratzean, kopuruak (grafikoan zer bistaratu aukeratzeko), gehienez
(emaitza kopurua mugatzeko) eta '%' eremuak bistaratzen dira.
Badira merkatuan euskarazko beste corpus batzuk, baina master-tesi honetan,
proiektuarekin antza gehien izango dutenak aztertu dira. EHUskaratuak corpus
kontsulta-sistemaren funtzionalitateak definitzeko oso lagungarriak izan dira.

2.2 EHUren kontsulta-sistema
Sarreran esan bezala, EHUk badu lehendik ere bere liburuen gaineko kontsulta-sistema 13
bat. Bertan EHUk itzulitako hamasei liburu kontsulta daitezke. Sistema honetan
kontsultak sei hizkuntzetan egiteko aukera dago: gaztelania, euskara, frantsesa, ingelesa,
katalana eta alemana. Sarrerako hitzen bildura edo ebakidura bilatu daiteke, ETA edo
EDO aukeratuz eta hitzen arteko distantzia ere aukeratu daiteke. Bilaketak egiteko '%'
ikurra erabil daiteke, hitz horrekin hasten diren edo amaitzen diren bilaketak egiteko.
Hitz bat baino gehiago bilatzen denean, ordenatuta edo ordenatu gabe bilatu nahi diren
aukeratzen da. Eremu hauez gain, jakintza alorraren arabera ere mugatu daiteke emaitza.
Hurrengo irudian ikus daitezke bilaketa aukera guzti hauek.

13 http://gestion.ehu.es/eEHUI/ehuKontsultaWeb.htm
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2.8. Irudia: EHUren kontsulta-sistemaren bilaketa eremuak
Emaitzak erakusteko interfazean, emaitza bi zutabetan aurkezten da, itzulpenmemoria moduan, jatorri-hizkuntza eta xede-hizkuntzan, 2.9 irudian ikus daitekeen
bezala. Itzulpen-unitatea zein liburutakoa den eta bere idazle eta itzultzailea ere agertzen
dira. Bilatutako hitza gorriz nabarmenduta erakusten da.

2.9. Irudia: EHUren kontsulta-sistemaren emaitza

Hau da, EHUk duen bilaketa-sistema. Orain duten tresnaren gabeziak betetzeko
garatu nahi da kontsulta-sistema berria. Helburua, interfaze praktiko eta erabilerraz bat
garatzea da, urtetik urtera liburu berriekin elikatuz, atzera geratu ez dadin. Horretarako
merkatuan dauden beste corpus kontsulta interfazeak aztertu dira.
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2.3 Beste hizkuntzetako corpus kontsulta-sistemak
Aurreko atalean merkatuan dauden euskarazko corpus kontsulta-sistemak aztertu dira,
bai elebakarrak eta baita eleanitzak ere. Atal honetan euskarazkoak ez diren corpus
eleanitzak aztertu dira, gure sistemarekin antza izan dezaketelako naiz eta ez duten
euskara erabiltzen.

2.3.1 IULAren corpusa
IULA (Instituto Universitario de Linguistica Aplicada), Bartzelonako Pompeu Fabra
unibertsitateko ikerketa-saila da. Corpus proiektua bertako ikertzaileek garatutako
proiektua da eta bost hizkuntzetako (katalana, gaztelania, ingelesa, frantsesa eta
alemana) testu idatziak biltzen ditu. Itzulpengintzan laguntzeko corpus paraleloak
biltzen ditu, ekonomia, zuzenbidea, ingurumena, medikuntza eta informatika
domeinuetakoak. Honez gain, IULA corpus eleanitzak prentsatik ateratako corpus bat
barneratzen du. Corpus honen helburua, hizkuntza bakoitzak esparru ezberdinetan duen
portaera aztertzeko baliabide linguistikoak eskaintzea da.
IULA corpusa sortzeko hainbat fase izan dira. Lehenik testuen aukeraketa,
honetarako, esparru bakoitzeko espezialistek domeinu bakoitzeko testu egokiak bildu
dituzte.

Ondoren, dokumentuak SGML (Standard Generalized Markup Language)

estandarra eta Corpus Encoding Standard (CES) jarraituz markatzen dira, metadatuak
ere gordez. Prozesamendu linguistikoa egiteko, lehenik, aurreprozesu bat aplikatzen da,
datak, zenbakiak, lokuzioak, izen bereziak, laburdurak etabar. detektatzeko. Honekin
batera, analisi morfologikoa egiten da, hitz guztiak lematizatuz eta morfologikoki
etiketatuz, kategoria bat edo gehiago jarriz. Desanbiguatzaile estatistiko bat erabili da
forma bakoitzak lema eta kategoria bakarra izan dezan. Azkenik, testu guztiak datu-base
batean gordetzen dira ondoren kontsultatu ahal izateko. Indexazioa Sttugarteko
unibertsitateko

Maschinelle Sprachverarbeitung institutuak garatutako kode irekiko

Corpus Workbench14 tresnaren bitartez egin da.
Corpusak 22 milioi hitz biltzen ditu, hauetatik gehienak gaztelaniazkoak
direlarik (ia 10 milioi), 8 milioi katalanezkoak, ondoren ingelesezkoak 3 milioi inguru
eta azkenik gutxien, Frantsesezkoak eta Alemanezkoak, bakoitza milioiaren azpitik.

14 http://cwb.sourceforge.net/
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Corpusaren bilaketa-sistemak15 aukera asko eskaintzen ditu eta orriz orri
aukeratu behar dira. 2.10 irudian ikus daiteke orri guztien laburpena zenbakituta.
Lehendabizi hizkuntza aukeratzen da (katalana, gaztelania, ingelesa), dokumentu
paraleloak ikusi nahi diren ala ez eta Emaitza zein hizkuntzetan ikusi nahi den. Bigarren
pausu edo orrian, corpus osoan edo corpus murriztu batean egin nahi den bilaketa
aukeratzen da. Murrizteko aukerak, domeinuak edo dokumentuak aukeratzea,
dokumentu-mota (legea, profesionala, juridikoa ...) aukeratzea, hitz kopuruaren arabera
mugatzea, edota lehenago erabili dugun aukeraketa bat fitxategi batetik kargatzea dira.
Hirugarrengo pausuan goialdean, egin dugun aukeraketaren emaitza ikus daiteke,
aukeratutako eremuen arabera zenbat dokumentutan egingo den bilaketa, zenbat
hitzetan, zein hizkuntzetan etabar.

2.10. Irudia: IULA corpusaren bilaketa eremuak
Ondoren bilaketa mota aukeratu daiteke, bost aukera ezberdin eskaintzen ditu:
•

Testuingurutik kanpoko unitateak (corpus osoan bilaketa egiten ez denean
bakarrik): Aukeratutako azpi-corpuseko forma, lema edo kategoriaren lista bat
eskaintzen du maiztasunaren arabera ordenatuta.

15 http://bwananet.iula.upf.edu/bwananet1a.es.htm
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Maiztasunak (korpus osoan bilaketa egiten denean bakarrik): corpus osoko
forma, lema eta kategorien maiztasunen lista bat ikus daiteke.

•

Bilaketa arrunta: Lema edo forma baten gaineko bilaketa.

•

Bilaketa estandarra: 1etik 12arteko forma, lema eta kategorien arteko bilaketa
konbinatuak egin daitezke.

•

Bilaketa konplexua: Edozein galdera mota egin daiteke Corpus Query Processor
(CQP) lengoaian.

Behin bilaketa mota aukeratu ondoren kontsulta gauzatzen da. Behean agertzen
den irudian, 2.11 irudian, bilaketa estandarrean bi formen arteko bilaketa egin da,
economía eta monetaria. Bilagaiak KWIC formatuan ikus daitezke, eta jarraian beste
hizkuntzetako esaldiak, arrosez katalanezko esaldia, eta urdinez ingelesezkoa.

2.11. Irudia: IULA corpusaren emaitzen atala

IULA corpusaren bilaketa-sistemak, ikusten den bezala, aukera asko eskaintzen
ditu, eta pausuz pausu konfiguratu behar dira. Gure corpusaren bilaketa-sistema
sinpletasunean eta erabilgarritasunean oinarritu nahi da, beraz, egitura aldetik ez du
asko laguntzen baina bai agian funtzionalitateen kasuan.
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2.4 Eleka eta corpusgintza
Elekak aurten 10 urte beteko ditu Ingeniaritza Linguistikoaren munduan lanean. Urte
hauetan zehar hainbat esparru ezberdinetan egin du lana, hala nola, itzulpenautomatikoa

(Opentrad16

kode

irekiko

itzulpen-automatikoko

plataforma),

itzulpengintzan laguntzeko hainbat tresna garatu ditu, hiztegiak formatu elektronikoetan
(smartphone, tablet, etabar...), testu zuzentzaileak, interneteko bilatzaileak eta sare
semantikoak, euskaraz lan egiteko aplikazioak, hiztegiak, adimen lehiakorra, hizketateknologia, ... eta baita corpusgintza ere.
Corpusgintzan azken urteetan egindako lanik aipagarriena Consumer corpusaren
on-line bilaketa-sistema izan da. Eroski Fundazioak, Consumer aldizkariak, corpusek
lantzen dituzten ezaugarri batzuk biltzen zituela ikusirik (eleaniztasuna, lau
hizkuntzetan, eguneroko kontsumo- eta gizarte-gaiei buruzkoa izatea, gaurkotasuneko
gaiak lantzea...) hizkuntza-erabilerarako baliabide garrantzitsu bat garatzea erabaki
zuen, eta horrela sortu zen Consumer Corpusa. Consumer Corpusa, Elhuyar Fundazioak
eta Eleka Ingeniaritza Linguistikoak elkarlanean garatu dute.
Une honetan online dagoen Consumer Corpusak 1998tik 2011rainoko
aldizkariak barne hartzen ditu, hau da, 153 ale. Guztira, beraz, 2.822 artikulu dira, 2.1
taulan ikus daitezke corpuseko hizkuntza bakoitzean dauden esaldi- eta hitz-kopuruak
(hizkuntza bakoitzeko bertsioak garai ezberdinetan hasi ziren eta beraz, posible da
esaldi batek ez izatea parekorik beste hizkuntzetan). Consumer corpusa urtero berelikatzen da abenduan urte horretako artikulu guztiekin.
Hizkuntza

Esaldiak

Hitzak

Euskara

252.753

2.618.081

Gaztelania

324.340

4.319.587

Katalana

234.427

3.072.141

Galegoa

228.463

2.851.611

2.1. Taula: Consumer corpusaren esaldi eta hitz-kopuruak
Consumer corpusa garatzeko datu-base batetik esportatu ziren lau hizkuntzetako
testu guztiak eta tagAligner17 bidez parekatu ziren artikulu mailan, eta ondoren esaldi
mailan. Esportatutako artikuluek html egitura dute eta beraz, lerrokatzea asko errazten
16 http://www.opentrad.com/
17 http://tag-aligner.sourceforge.net/
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da html etiketak parekaketarako lagungarri direlako. Hala ere, lerrokaketa hau
automatikoki egiteak bere alde onak eta txarrak ditu, eta lortutako emaitzak ez dira
inolaz ere %100an zuzenak. Emaitzak aztertuz, euskaraz %82-84ko zuzentasunportzentajea lortu zen eta beste hiru hizkuntzen artean %89-93 artekoa. Lerrokatze
honetatik lau hizkuntzetako TMX (Translation Memory eXchange) formatuko fitxategi
bat lortu zen. Hurrengo irudian ikus daiteke lerrokatzearen diagrama, eta datu-basetik
lortzen den emaitza, lau hizkuntzetako tmxa.

2.12. Irudia: Consumer aldizkariaren lerrokatzearen emaitza
Behin tmx fitxategia lortu ondoren, analisi linguistikoa lortzeko tresnak
aplikatzen dira. Euskararen kasuan EleTagger, IXAk garatutako EusTaggerren (Alegria
et al, 1996) Elekaren bertsioa eta beste hiru hizkuntzen kasuan FreeLing (Padró et al,
2010). Horretarako SAX parserra erabiliz tmx fitxategia parseatu, hizkuntza bakoitzeko
testuak atera, analizatu eta emaitza bezala hizkuntza bakoitzeko TEI bat lortzen da,
hurrengo irudian (2.13 irudian) ikusten den bezala. TEI formatua testuaren ezaugarriak
markatzeko XML formatu estandarra da. Behin hizkuntza bakoitzeko TEI fitxategiak
lortu ondoren PyLucene bitartez indexatzen dira kontsulta-sisteman integratu ahal
izateko. Azkenik, web interfaze bat garatzen da emaitzak ustiatzeko.
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2.13. Irudia: Consumer aldizkariaren garapen prozesua

Consumer corpusaren interfazeak bilaketa arruntak eta bilaketa aurreratuagoak
egiteko aukera eskaintzen du, 2.14 irudian ikus daitekeen bezala. Bilaketa arruntean hitz
bakarra aurkitzeko aukera ematen du, hizkuntza aukeratuz (euskara, gaztelania, galegoa
eta katalana), forma edo lema eta hitza hasi, bukatu edo bere horretan bilatu nahi den.
Kategoriarekin ere jolas daiteke bilaketak murrizteko. Emaitza zenbat hizkuntzetan
erakutsi nahi den aukera daiteke, eta grafikoa formaren ala lemaren arabera ikusi nahi
den.

2.14. Irudia: Consumer aldizkariaren bilaketa aukerak
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Bilaketa aurreratuan bilaketa arruntak eskaintzen dituen eremuak konbina
daitezke, hizkuntza berdinean bilaketak eginez (nahi adina hitz bilatzeko) edota
hizkuntza ezberdinetan.

2.15. Irudia: Consumer aldizkariaren emaitzen atala
2.15 irudian ikusten den bezala, adibide gisa, energia lema duten eta nuklear formaz
hasten diren bilaketen emaitza ikusten da, grafikoan berriz, bigarren hitzaren formak
erakusten dira (nuklearraren, nuklearra, nuklearrak, ...). Guztira 8 artikulu bilatu ditu,
eta hauetan 21 agerpen azaldu dira. Emaitzak lau hizkuntzetan esaldi mailan parekatuta
ikus daitezke. Artikuluen izenburuetan klik eginez, hauek kontsultatzera joan daiteke
zuzenean consumer aldizkarira. Bilatu den hitzaren gainean sagua pasatzean, bere lema
eta kategoria bikotea erakusten du, irudian ikus daitekeen bezala lema: nuklear eta
kategoria: adjetiboa. Grafikoko eremuak berriz, klikagarriak dira, bilaketaren emaitzak
gehiago murriztu daitezke hauetako aukeraren batean forma zehatz bat aukeratuz.
Consumer corpusaren interfazea lau hizkuntzatan kontsulta daiteke.

Honekin amaitzen da aurrekarien atala, aztertu diren sistema guztietatik atera da
zerbait baliagarria EHUren kontsulta sistema garatzeko. Hurrengo atalean, sistema
garatzeko erabili diren tresnak, baliabideak eta oinarriak azaltzen dira.
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3 Metodologia
Proiektuaren atal honetan erabilitako tresnak, baliabideak eta oinarriak azalduko dira.
Corpusaren

lerrokaketarako

erabili

den

erreminta

PlusTools

lerrokatzailea,

garapenerako erabili diren analizatzaileak (Freeling, Eletagger, TreeTagger) eta
indexatzailea (PyLucene) azalduko dira.

3.1 Lerrokatzaileak
Corpusak tratatu ahal izateko itzulpen-memoriak edota dokumentu lerrokatuak behar
dira.

Dokumentu

lerrokatu

hauek

sortzeko

erreminta

bereziak

behar

dira,

lerrokatzaileak. Tresna hauek, dokumentu bat eta bere itzulpena hartuta, esaldi mailan
parekatzen laguntzen dute, ondoren bertatik itzulpen-memoria bat lortuz. Proiektu
honetan lerrokatzea PlusToolsen bidez egin da.

3.1.1 PlusTools
PlusTools edo +tools Wordfastekin18 batera banatzen den eta funtzionalitate ezberdinak
eskaintzen dituen erreminta da. Doan deskargatu daiteke Wordfasten webgunetik esteka
honetan http://www.wordfast.net/zip/ptools.zip. Etiketatutako testuak itzulpenetarako
prestatzeko, terminologia erauzteko eta testuak lerrokatzeko erabiltzen da tresna.
Proiektu honetan interesatzen zaigun funtzionalitatea azken hori da, testuen lerrokatzea.
PlusTools Microsoft Worderako plantila bat da.
Liburu bat lerrokatzeko jatorrizko dokumentua eta bere itzulpena ireki behar
dira Microsoft Worden. Dokumentu bikote hau ES-EU itzulpen-memoria bat sortzeko
erabiliko da. Horretarako, dokumentu biak lerrokatu behar dira, hau da, bata bestearekin
konparatu eta esaldi bakoitza bere baliokidearen ondoan jarri. PlusToolsen, sorburu- eta
xede-hizkuntza aukeratu eta ondoren dokumentu-bikotea aukeratzen da. Honela,
prozesuari hasiera ematen zaio. Amaitzean berriz, programak taula bat itzultzen du.
Taula horretan ezkerraldeko zutabean gaztelaniazko testua jarriko du, segmentuka (edo
esaldika) eta eskuinaldean – segmentu bakoitzaren euskarazko baliokideak. Hala ere,
programak bere mugak baditu, eta askotan gaizki mozten du testua. Askotan euskarazko
esaldiak luzeak dira eta gaztelaniaz hainbat esaldi motzetan banatzen dira. Horrelakoek
zaildu egiten dute lerrokatzea, lerrokatze programak puntuazio ikurretan, paragrafoetan,
18 http://www.wordfast.net/
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etab. oinarritzen baitira parekaketak egiteko. Horregatik taula osoa eskuz berrikusi eta
landu behar da, bikoteak ondo sortu direla egiaztatzeko.
Horretarako, 3.1 irudian ikusten den bezala, +toolsen menua erabiliko da,
gelaxka batzuk zatitu edota beraien artean elkartzeko. Irudian ikus ditzakegu, horiz
markatuta, gaizki lerrokatu diren segmentuak. Lehenengo bien kasuan, badirudi hiru
puntuekin arazoren bat izan duela, eta ez duela esaldi bukaera detektatu. Beste bien

3.1. Irudia: PlusTools tresnaren adibidea

kasuan puntua eta esaldi hasieraren artean hutsunerik ez dagoelako gertatu da nahasketa.
Banatzeko nahikoa da horiz markatutako tokian jarri eta plusToolsen menuko split
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botoia sakatzea. Honek esaldia hurrengo lerrora pasako luke. Beste kasu batzuetan,
posible da alderantzizkoa ere gertatzea, gaztelaniazko jatorrizko esaldi batek euskaraz bi
lerrotan banatuta izatea itzulpena. Horrelakoetan, nahikoa da menuko merge botoia
sakatu eta bi zatiak elkartzea.
Behin dokumentu guztia errepasatu ondoren, jatorrizko esaldi bakoitzak bere
baliokidea izango du pare-parean. Horietako bikote bakoitzak sortuko dugun memorian
itzulpen-unitate bat osatuko du.
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3.2 Analizatzaileak
Aurrekarietan azaldu den bezala corpusak linguistikoki etiketatutako testu-bildumak
dira, eta etiketatzeko analizatzaile morfologikoak erabiltzen dira. Hizkuntza bakoitzak
bere tresna espezializatuak behar ditu analisi morfologiko hauek lortzeko. Jarraian
azalduko da hizkuntza bakoitzerako erabili diren tresnak.
3.2.1

Freeling

Freeling (Padró et al. 2010) UPCk (Universitat Polièctica de Catalunya) garatutako
testuen prozesamendu eleaniztun automatikorako kode irekiko liburutegi bat da.
Freelingek lengoaia naturalaren prozesamendurako analizatzaile eta etiketatzaile
linguistikoak eskaintzen ditu. Gaur egun Freelingek analizatzen dituen hizkuntzak
gaztelania, katalana, galegoa, italiera, ingelesa, errusiera, portugesa, galesa eta asturiera
dira. Proiektu honetan gaztelania eta ingelesa erabili dira.
Freeling liburutegi bezala erabiltzeko prestatua dago, erraz integratzen da
lengoaia naturalaren prozesamenduko aplikazio bat lortzeko. Liburutegiaren arkitektura
bezero-zerbitzari ereduan oinarritzen da, kapa bat analizatzaile linguistikoko zerbitzuak
eskaintzeko (morfologikoa, sintaktikoa, morfosintaktikoa, ...) eta aplikazioaren zatia,
bezero bezala erabiltzeko, analizatzaileari eskaerak egin eta erantzuteko.
Egiturari dagokionez Freelingek bost klase erabiltzen ditu bere datu
linguistikoak gordetzeko: analysis, word, sentence, paragraph eta document. Klase
hauen artean transformazioak egin eta emaitzak lortzeko datuak prozesatzeko klase
hauek erabiltzen ditu:
•

lang ident: Hizkuntza detektatzeko klasea, testu hutsa jaso eta <hizkuntza,
probabilitatea> motako lista bat itzultzen du.

•

tokenizer: Testu hutsa jaso eta word motako objektu lista bat itzultzen du.

•

splitter: Word motako objektu lista jaso eta sentence motako objektu lista
itzultzen du.

•

morfo: sentence motako objektu lista jaso eta listako word objektu bakoitza
morfologikoki analizatzen du. Klase hau meta-analizatzailea bat bakarrik da,
analizatzaile espezializatuak aplikatzen dizkiona (zenbaki, data, lokuzio, hitza
anitzak, etab. detekzioa).
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tagger: sentence motako objektu lista bat jasotzen du eta listako hitz bakoitzaren
kategoria morfosintaktikoa desanbiguatzen du. Freelingek bi tagger eskaintzen
ditu %97-98ko doitasunarekin.

•

ne classifier: sentence motako objektu lista jaso eta aurkitutako word objektu
bakoitza izen berezi bezala sailkatzen du. Modulu hau shared task of CoNLL2002 (Carreras, Márquez, y Padró, 2002)-eko sistema irabazlean oinarrituta
dago.

•

sense annotator: sentence motako objektu lista jaso eta WordNet-en arabera hitz
bakoitzaren analysis objektu bakoitzari zentzu edo esanahi jakin bat jartzen dio,
anbiguetatea ekiditeko modu bat da.

•

word sense disambiguator: sentence objektu lista bat jaso eta testuingurua
kontuan hartuta hitz bakoitzaren esanahiak garrantziaren arabera ordenatzen
ditu. Modulu hau zuzenean UKB (Agirre y Soroa, 2009) proiektutik hartuta
dago.

•

chunk parser: sentence motako objektu lista bat jaso eta analisiaren zuhaitz
egitura bat itzultzen du.

•

dependency parser: sintaktikoki analizatutako sentence motako objektu lista bat
jaso eta dependentzia zuhaitz bat itzultzen du.

•

coreference solver: sintaktikoki analizatutako sentence motako dokumentu bat
jaso eta ko-erreferentzia datuekin elikatzen du.
Jarrain agertzen den irudian ikus daiteke klase guzti hauen UML diagrama.
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3.2. Irudia: Freelingen UML klase diagrama
Ingeleseko hiztegia automatikoki erauzita dago WSJ (Wall Street Journal) eta
beste hainbat corpusetatik, eskuzko post-edizioarekin batera. Denera 70.000 inguru
forma ditu eta 90.000 lema-kategoria konbinazio ezberdin. Gaztelaniaren kasuan,
550.000 forma ditu eta 76.000 lema-kategoria konbinazio.
EHUskaratuak corpuseko esaldi bat hartu da ausaz, analisi morfologikoaren
adibide bat ikusteko. Jarrian ikusten da, nola etiketatu duen (1) adibideko hitz bakoitza.
(1)

Es una trampa, hay agujeros

Una hitzaren kasuan, anbiguetatea dagoela ikus daiteke, baina testuinguruaren arabera,
probabilitateak eman dizkio analisi bakoitzari, eta una determinantea dela erabaki du
probabilitate oso handiarekin, 0.95, hain zuzen ere.
Es

una

trampa

,

hay

agujeros

.

ser
VSIP3S0
1

uno
DI0FS0
0.951575

trampa
NCFS000
1

,
Fc
1

haber
VMIP3S0
1

agujero
NCMP000
1

.
Fp
1

______________
uno
PI0FS000
0.0267135
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Esaldiaren hitz bakoitzeko, lemak eta kategoriak itzuli ditu, kategoria hauek,
etiketa multzo baten bidez adierazten dira. Etiketa multzo hau EAGLES 19 taldearen
hizkuntza europarrentzako lexikoien morfosintaktika idazteko proposaturiko etiketetan
oinarritzen da. Lehenengo letrak kategoria adierazten du (V: aditzak, A: adjektiboak, R:
adberbioak, N: izenak, D: determinanteak, P: izenordainak, C: juntagailuak, I:
Interjekzioak, P: preposizioak, F: puntuazio ikurrak, Z: zenbakiak eta W: datak eta
orduak.), beste letrek berriz, mota, generoa, pertsona, gradua, funtzioa... etab. adierazten
dute.

Lehen ikusi dugun adibidean oinarrituz

VMIP3S0 etiketak haber aditzaren

informazioa ematen digu: VM Aditz nagusia, I indikatiboa, P orainaldia, 3 hirugarren
pertsona, S singularra, 0 ez da generorik espezifikatzen.
Jarraian adibide bera analizatu eta etiketatu da ingelesez.
This

is

a

trap

,

there

are

holes

this
be
DT
VBZ
0.99991 1

1
Z
0.99998

trap
NN
0.939394

,
Fc
1

there
be
EX
VBP
0.847279 1

hole
NNS
0.91666

_______
this
PRP
9.00739

__________
a
DT
1.0163

__________
trap
VB
0.0303

________

_______

__________
a
NN
1.0163

__________
trap
VBP
0.0303

there
RB
0.152721

hole
VBZ
0.0833333

Kasu honetan hitz guztiek dute anbiguetatea, eta berriro ere testuinguruaren
arabera aukeratu dira probabilitate handiena dutenak. Adibide gisa, trap ingeleseko
hitzak gutxienez bi adiera izan ditzake, zulo izena edo harrapatu aditza, baina aurreko
hitzari begiratuz, determinatzaile baten ondoren aditz bat joatea ezinezkoa dela
ondorioztatu eta izen bezala etiketatzen du. Ingeleseko etiketek20 beste egitura bat
jarraitzen dute, nahiz eta lehengo letraren esanahia gaztelaniaren berdina izan.

19 http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/doc/tagsets/tagset-es.html
20 http://acl.ldc.upenn.edu/J/J93/J93-2004.pdf

32

HAP Masterra 11/12 ikasturtea
3.2.2

EHUskaratuak

TreeTagger

TreeTagger kategoria gramatikalak eta lemak etiketatzeko erreminta librea da. Helmut
Schmid-ek garatu zuen Stuttgarteko unibertsitateko Institute for Computational
Linguistic-eko TC project (http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/tc/) proiektuan.
Hizkuntza hauetan erabili da: alemana, ingelesa, frantsesa, italiera, holandesa, gaztelera,
bulgariera, errusiera, greziera, portugesa, txinera, swahili, latina eta estoniera, baina
beste hizkuntzetara moldagarria da lexikoia eta eskuz etiketatutako korpusak erabilgarri
baldin badaude.
TreeTaggerrek, etiketatzea, probabilitateetan oinarritutako teknikak erabiliz
lortzen du, hizkuntza bakoitzeko korpus etiketatuak erabiliz. Erabiltzen dituen
probabilitate metodo hauek Markov modeloetan oinarritzen dira. Parametro asko
erabiltzearen ondorioz (batez ere trigramen kasuan), metodo hauek arazoak izaten
dituzte probabilitate txikiak doitasunez kalkulatzen entrenatzeko erabilitako datuetatik.
Arazo hauek konpontzeko, TreeTaggerrek erabaki zuhaitzak erabiltzen ditu
konfiantzazko

trantsizio

probabilitateak

eraikitzeko.

Erabaki

zuhaitz

hauek

automatikoki kalkulatzen dute, trantsizio probabilitateak kalkulatzeko beharrezko
testuinguruaren tamaina. Horretarako bigarren mailako markov kateak erabiltzen ditu.
Honek adierazten du, etiketa baten probabilitateak kalkulatzeko bere aurreko bi hitzen
etiketak hartzen direla kontuan eta formula honen bidez kalkulatzen dira:
p(w1, w2 ... wn, t1, t2 ... tn) := p(tn|tn-2 tn-1)p(wn|tn)...p (w1, w2 ... wn-1,t1, t2 ... tn-1)
Beste etiketatzaileekin alderatuz, TreeTaggerrek trantsizio probabilitatean
erabaki zuhaitz bitar batekin kalkulatzen ditu. Trigrama baten probabilitatea, zuhaitzean
zehar bere bidea hosto batera iritsi arte jarraituz kalkulatzen da. Erabaki zuhaitza
sortzeko trigramaz sortutako entrenamendu corpus bat erabiltzen da ID3 Algoritmoa
(Quinlan, 1983) erabiliz errekurtsiboki zuhaitza sortzen duena.
Hitz bat TreeTaggerren lexikoian begiratzean lehenik hitza osorik dagoen
bezala bilatzen saiatzen da. Ez badu emaitzarik lortzen, letra xehez bilatzen saiatzen da
eta hala ere ez badu lortzen, atzizki zuhaitzak erabiltzen ditu. Atzizki zuhaitzeko nodo
bakoitza letra bat da (erroa izan ezik), eta hostoetan probabilitate bektoreak ditu.
Azkenik, bilaketa honek ez badu emaitzarik ematen, defektuzko sarrera itzultzen da.
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Proiektu honetan TreeTagger frantseseko testuak etiketatzeko erabili da. Hemen
etiketatze adibide bat.
Vous

PRO:PER vous

avez

VER:pres

avoir

oublié

VER:pper

oublier

le

DET:ART le

mot

NOM

mot

de

PRP

de

passe

NOM

passe

TreeTaggerrek hiru letrako etiketak21 erabiltzen ditu kategoria nagusiak
markatzeko, NOM izenak, VER aditzak, ADJ adjektiboak, ADV adberbioak, PRO
izenlagunak, PUN puntuazio ikurrak, NUM zenbakizkoak, PRP preposizioak, DET
determinatzaileak etab.

3.2.3 EleTagger
EleTagger, IXAk garatutako EusTaggeren (Alegria et al, 1996) oinarritzen den Elekak
garatutako bertsioa, euskarazko analizatzaile eta etiketatzailea da. EleTaggerrek hiru
modulu nagusi ditu: tokenizer, analyzer eta desanbiguation.
Tokenizer moduluak esaldien tokenizazioa egiteko adierazpen erregularrak
definitzen ditu, eta baita hitz zerrendak ere. Espresio erregular hauek esaldiak hobeto
tokenizatzen

laguntzen

dute,

egitura

bereziak

detektatuz,

adibidez:

zenbaki

erromatarrak, orduak, “garren”-dun zenbakiak eta zenbaki deklinatuak, letra larriz
idatzitako hitzak, puntuazio zeinuak, etab. Erabiltzen duen software edo teknologia
TinyScheme da, Scheme programazio lengoaiaren (Lisp programazio lengoaiaren
dialekto bat) software libreko inplementazio bat. Modulu honen emaitza ikusteko
jarraian adibide bat ikus daiteke, esaldi hau tokenizatuko dugu: Hogeita bost urte ditu
eta Behe Nafarroakoa da. Token bakoitza lerro batean ikus daiteke, hasierako
esaldiarekiko zein posiziotan dagoen adieraziz. Letra larriak xehez jarri eta 9 zenbakia
jartzen zaie aurretik, ondoren prozesatu ahal izateko.

21 http://www.ims.uni-stuttgart.de/~schmid/french-tagset.html
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<Token, 0, "Hogeita", "9hogeita", HAS_MAI, NO_ID, <NodeInformation, "0", "0", "NO_FUNC">
<Token,

7,

<Token,

8,

<Token,

12,

"

",

"bost",
"

",

"",

TXURI,

"bost",
"",

NO_ID,

NULL,

TXURI,

<NodeInformation,

NO_ID,

NO_ID,

"0",

<NodeInformation,

<NodeInformation,

"0",

"0",
"0",

"0",
"0",

"NO_FUNC"
"NO_FUNC"
"NO_FUNC"

>

>

>

>

>

>

<Token, 13, "urte", "urte", NULL, NO_ID, <NodeInformation, "0", "0", "NO_FUNC" > >
<Token,

17,

"

",

"",

TXURI,

NO_ID,

<NodeInformation,

"0",

"0",

"NO_FUNC"

>

>

<Token, 18, "ditu", "ditu", NULL, NO_ID, <NodeInformation, "0", "0", "NO_FUNC" > >
<Token,

22,

<Token,

23,

<Token,

26,

"

",

"eta",
"

",

"",

TXURI,

"eta",
"",

NULL,

TXURI,

NO_ID,
NO_ID,
NO_ID,

<NodeInformation,
<NodeInformation,
<NodeInformation,

"0",

"0",

"0",
"0",

"0",
"0",

"NO_FUNC"
"NO_FUNC"
"NO_FUNC"

>

>

>

>

>

>

<Token, 27, "Behe", "9behe", HAS_MAI, NO_ID, <NodeInformation, "0", "0", "NO_FUNC" > >
<Token,

31,

"

",

"",

TXURI,

NO_ID,

<NodeInformation,

"0",

"0",

"NO_FUNC"

>

>

<Token, 32, "Nafarroakoa", "9nafarroakoa", HAS_MAI, NO_ID, <NodeInformation, "0", "0",
"NO_FUNC"

>

<Token,

43,

"

",

<Token,

44,

"da",

"",
"da",

TXURI,
NULL,

>

NO_ID,

<NodeInformation,

"0",

"0",

"NO_FUNC"

>

>

NO_ID,

<NodeInformation,

"0",

"0",

"NO_FUNC"

>

>

<Token, 46, ".", "", PUNT_PUNT, NO_ID, <NodeInformation, "0", "0", "NO_FUNC" > >

Bigarren modulurik garrantzitsuena analizatzailea da, kasu honetan Foma
Analyzer erabili da. Foma (Hulden M., 2009), egoera-finituko transduktoreak sortzeko
konpilatzaile, programazio lengoaia eta C liburutegia da, GPL lizentziaduna.
Alde batetik, Euskararen Datu-Base Lexikala dago, EDBL22 (Aduriz, I. et al.
1998), euskararen inguruan egiten diren hainbat erremintetan erabiltzen den oinarrizko
informazioa gordeta dagoen datu-basea. Bertan gordetako jakintza etengabe
eguneratzen da eta nagusiki, hiztegi batuan oinarrituta egiten da lan.

3.3.

Irudia:

Euskararen

analizatzaile morfologikoa

22 http://ixa2.si.ehu.es/edbl/
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EDBLko datuak esportatu eta Fomarekin hiru egoera finituko transduktore
(FST, Finite State Transducers) sortzen dira: sarera estandarren FSTa, aldaeren FSTa eta
lexikorik gabekoen FSTa.
3.3 irudian, euskarazko azaleko forma baten analisia lortzeko pausuak irudikatu
dira. Lehendabizi analisi estandarra egiten du, emaitzarik lortzen ez bada aldaera
linguistiko bat ote den begiratzen du. Azkenik, emaitzarik lortzen ez bada lexikorik
gabeko analisi bat egiten da. Proiektu honetan ez da lexikorik gabeko FSTrik erabili,
emaitza arraroak ekiditeko. Lehen erabili den adibide bera erabiliz, probetarako esaldia
analizatuko da. Jarraian ikus daiteke, esaldiko hitz bakoitzaren analisi posibleak.

/<Hogeita>/<HAS_MAI>/
("hogeita"

HAOS)

/<bost>/
("bost"

DET DZH NMGP)

("bost"

DET DZH NMGP DEK ABS MG @OBJ @PRED @SUBJ)

("bost"

IZE ZKI ANB)

("bost"

IZE ZKI ANB DEK ABS MG @OBJ @PRED @SUBJ)

/<urte>/
("urte"

IZE ARR BIZ-)

("urte"

IZE ARR BIZ- DEK ABS MG @OBJ @PRED @SUBJ)

/<ditu>/
("*edun"

ADL A1 HAIEK HARK)

("ukan"

ADT A1 HAIEK HARK PNT)

/<eta>/
("eta"

LOT MEN KAUS AM @+JADLAG_MP @+JADNAG_MP)

("eta"

LOT JNT EMEN @PJ)

/<Behe>/<HAS_MAI>/
("behe"

IZE ARR BIZ-)

("behe"

IZE ARR BIZ- DEK ABS MG @OBJ @PRED @SUBJ)

("behetu"

ADI SIN DU AMM ADOIN)

/<Nafarroakoa>/<HAS_MAI>/
("Nafarroa"

IZE LIB PLU- DEK NUMS MUGM DEK GEL ELI DEK ABS NUMS MUGM

@<IZLG @IZLG> @OBJ @PRED @SUBJ)
("Nafarroa"

IZE LIB PLU- DEK NUMS MUGM DEK GEL DEK ABS NUMS MUGM @<IZLG

@IZLG> @OBJ @PRED @SUBJ)
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/<da>/
("izan"

ADL A1 HURA)

("izan"

ADT A1 HURA PNT)

/<.>/<PUNT_PUNT>/

Ikus daitekeenez analisiak itzultzen duen emaitzaren ia hitz guztiek dute
anbiguetatea, azken modulua ardurako da honetaz. Euskarazko laburduren inguruko
informazioa hemen ikus daiteke: http://ixa2.si.ehu.es/edblkontsulta/labur-eus.htm
Desanbiguazio modulua, hizkuntzalariek eskuz idatzitako erregelak aplikatzeko
erabiltzen da. Horretarako VISLcg3 teknologia erabiltzen da. VISLcg3 desanbiguatzaile
morfologiko bat da, murrizketa gramatikan oinarritzen dena. Hitz baten bi analisiren
artean aukeraketa bat egiten du gramatikako erregeletan oinarriturik.
Analizatu dugun adibidea desanbiguazio modulutik pasako dugu.

/<Hogeita bost>/<ZEN>/
("25"

DET DZH NMGP @ID>)

("25"

DET DZH NMGP DEK ABS MG @OBJ @PRED @SUBJ)

/<urte>/
("urte"

IZE ARR BIZ- DEK ABS MG @OBJ @PRED @SUBJ)

/<ditu>/
("ukan"

ADT A1 HAIEK HARK PNT @+JADNAG)

/<eta>/
("eta"

LOT MEN KAUS AM @+JADLAG_MP @+JADNAG_MP)

("eta"

LOT JNT EMEN @PJ)

/<Behe>/<HAS_MAI>/
("behe"

IZE ARR BIZ- @KM>)

("behe"

IZE ARR BIZ- DEK ABS MG @OBJ @PRED @SUBJ)

/<Nafarroakoa>/<HAS_MAI>/
("Nafarroa"

IZE LIB PLU- DEK NUMS MUGM DEK GEL ELI DEK ABS NUMS MUGM

@<IZLG @IZLG> @OBJ @PRED @SUBJ)
("Nafarroa"

IZE LIB PLU- DEK NUMS MUGM DEK GEL DEK ABS NUMS MUGM @<IZLG

@IZLG> @OBJ @PRED @SUBJ)
/<da>/
("izan"

ADT A1 HURA PNT @+JADNAG)

/<.>/<PUNT_PUNT>/
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Azken modulu honen irteeran ikus daiteke, da aditz trinkoa dela erabaki duela
aditz laguntzailea beharrean, edota Behe Nafarroakoa eta hogeita bost hitz bakarra
bezala detektatu dituela leku izen berezi eta zenbaki moduan, hurrenez hurren. Jarraian
adibideko esaldiaren dependentzien analisia ikus daiteke grafikoki.

3.4. Irudia: Euskarazko dependentzien analisiaren adibidea

3.4 irudian esaldia sintaktikoki etiketatuta ikusten da, eta hauen dependentzia
erlazioak. Erroan eta loturazkoak dependentzia du bi esaldiko aditzekiko. Modu berean,
ditu aditzak ncobj (non-clausal object) edo objektu erlazioa du urte izenarekin eta izan
aditzak ncpred (non-clausal predicate) edo predikatu erlazioa Behe Nafarrokoa leku
izen bereziarekin.
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3.3 Indexatzaileak
Analizatzaileen bidez esaldi guztiak etiketatu ondoren nolabait informazio guzti hori
tratatu egin behar da ondoren bilaketak egin ahal izateko. Horretarako datu-baseak edota
indexatzaileak eraili daitezke.

3.3.1 LUCENE
Lucene23 informazioa atzitzeko software libreko liburutegi bat da, Doug Cuttingek
jatorriz Javaz idatzia. Apache Software Foundationek babestua eta Apache Software
Licence lizentziarekin banatzen da. Lucenek beste hainbat hizkuntzatarako bertsioak
ditu hauen artean, Delphi, Perl, C#, C++, Python, Ruby eta PHP.
Lucene testuen indexazio eta bilaketetarako erabilgarria da. Bere arkitekturaren
ardatza dokumentuak dira (Document), eta hauek eremu ezberdinak dituzte (Fields).
Malgutasun

honek,

fitxategien

formatuekiko

independentzia

eskaintzen

dio.

Fitxategietatik testua erauzi badaiteke, testu guztia Lucenen indexatu daiteke ondoren
informazioa erauzteko.
Lucenek API sinple baten bidez funtzionalitate ugari eskaintzen ditu. Eremu
ezberdinen gaineko bilaketak, emaitzak antzekotasun handienaren arabera (edo
erabiltzaileak aukeratutako eremu baten arabera) ordenatzeko aukera, bilaketak egiteko
query konplexuak sortzeko aukera, indexazio inkrementala, batch indexazioa, etab. dira
Lucenek

eskaintzen

dituen

funtzionalitate

batzuk.

Aldibereko

bilaketak

eta

eguneraketak ere eskaintzen ditu. Linux, Windows eta Mac-etan erabil daiteke.
Proiektu honetan Lucenek eskaintzen duen pythonerako wrapperra erabili da:
PyLucene24. Honek Java Virtual Machine txertatzen dut python prozesu batean.
PyLucenek python 2.x edo berriagoren bat eta Java 1.x edo berriagoren bat behar ditu.
Konpilatzeko berriz GNU make, ant eta C++ konpiladoreak erabiltzen ditu.
Lucenen kontzeptu nagusiak index, document, field eta term dira.
•

Index: document batzuen sekuentzia bat da.

•

Document: field sekuentzia bat da.

•

Field: izendatutako terms zerrenda bat da (stored, indexed edo tokenized moduan
gorde daitezke eremuak)

23 http://lucene.apache.org/core/
24 http://lucene.apache.org/pylucene/
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Term: string bat da.
Lucenen bidez EHUskaratuak proiektuan 27 liburu indexatu dira, eta ondoren

hauen gainean bilaketa-sistema bat muntatu da.
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4 Gure hurbilpena
Gure hurbilpena garatzeko Consumer Corpusean oinarritu gara, funtsean duten
metodologiaren antzekotasunarengatik. Consumerren ere euskara eta gaztelania
etiketatu ziren, baina ez ingelesa ezta frantsesa ere. Lerrokatzea berriz, datu-base batetik
ateratako html batzuen gainean egin zen beste lerrokatzaile bat erabiliz, kasu honetan,
etiketarik gabeko dokumentuetatik abiatuko gara. Teorian zailtasun handiagoa
suposatzen du honek, izan ere, html etiketek parekatzen laguntzen dute. Indexatzailea
berriz, proiektu hartan erabilitako berdina da, ezberdina dena bertsioa da, 2.0 beharrean
3.5 erabili da, honek moldaketak ekarri dituelarik. EHUskaratuak tresnan bilaketa
eremu gehiago gehitu dira, hala nola, alorrak, azpialorrak edota distantziaren araberako
bilaketak egiteko aukera. Bilaketak egiteko modua optimizatu eta hitzen markaketa
findu da, espresio erregular konplexuak garatuz.

Proiektuaren garapenari hasiera emanaz, lehenengo faserako 27 liburu jaso dira.
Hauetatik bederatzi ingelesetik itzulitakoak, bi frantsesetik itzulitakoak eta hamasei
gaztelaniatik itzulitakoak dira, denak ere euskarara. Corpus bilketa honetan, liburu
gehienak TMX formatuan jaso dira, beste batzuk garbitu gabeko itzulpen gisa jaso dira
eta bakarra jaso da lerrokatu gabe, hau da, jatorrizko dokumentua eta itzulpena jaso dira
doc formatuan. Garbitu gabeko itzulpenak Wordfastekin garbitu eta beraien TMX
formatuko fitxategiak lortu dira. Lerrokatu gabe jasotako liburua PlusTools bidez
lerrokatu eta ondoren eskuz errepasatu da dokumentu osoa, lerrokatze honen emaitza
bezala ere TMX fitxategi bat lortu da. Liburuekin batera metadatuak jaso dira, ondoren
azken interfazean atzigarri egongo direnak.
Bilaketa-sistema bat garatzeko TMX hauetatik beharrezko informazio guztia
erauzi behar da. Horretarako pythoneko SAX(Simple API for XML) parserra erabili da.
SAX parserra XML fitxategiak irakurtzeko mekanismo bat da, sekuentzialki dokumentu
guztia irakurtzen duena. Parserrak funtzio ezberdinak ekartzen ditu, XML etiketak
irakurtzeko, nagusienak hiru dira startElement(), characters() eta endElement().
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StartElement(): StartElement() funtzioak XML etiketa baten irekitzea detektatzen
du.

•

characters(): funtzioak bi etiketen arteko informazioa irakurtzen du. Horretarako,
startElement() funtzioak etiketa irakurtzen hasi behar duela abisatzen dio.

•

EndElement(): EndElement() funtzioak berriz, etiketaren itxiera detektatzen du.

4.1. Irudia: SAX parserraren egitura
Gure kasuan parseatuko diren dokumentuak TMX formatuan izango dira, azken
finean XML berezi batzuk baitira. Parserraren bitartez beraz, segmentu guztiak erauziko
dira ondoren indexatu ahal izateko.

Jarraian EHUskaratuak corpuseko TMX fitxategi baten lagin bat ikus daiteke.
Bertan bi itzulpen-unitate ikusten dira. Parserraren bidez seg XML etiketen artean
dauden esaldiak erauziko dira, jatorri-hizkuntzako segmentua eta xede-hizkuntzako
segmentua.
Analisia egiteko erabiliko diren erremintak metodologia atalean azaldu dira.
Esan bezala, gaztelania eta ingelesaren kasuan Freeling erabiliko da, euskararako
EleTagger eta frantseserako TreeTagger.
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Freelingen python moduluaren bitartez, gaztelaniazko eta ingelesezko esaldiak
etiketatuko dira. Jarraian TMX fitxategiaren laginean ikusten diren esaldiak analizatuko
dira. Ikus daitekeen bezala, proiektu honetan Freeling 2.2 bertsioa erabili da, eta beraz
latin1-en kodetu behar dira esaldiak. Freeling 3.0 bertsioa garatu da osoki UTF-8
kodeketan, baina proiektu honi hasiera eman zitzaionean merkaturatu gabe zegoen.
Etiketatzeko, lehenik taggerra inportatu eta erabili nahi den hizkuntza zehaztu
behar da. Sarrerako esaldia latin1-era bihurtu eta taggerraren getParole funtzioari
deitzen zaio. Honek, esaldiaren hitz bakoitzeko, <forma-lema-kategoria> multzoak
itzultzen ditu.

>>> import tagger
>>> taggerES = tagger.Tagger('es')

#'en' ingelesaren kasuan

>>> datauni= u"¿Por qué?"
>>> datalatin = datauni.encode('latin1', 'ignore')
>>> taggerES.getParole(datalatin, False)
'\xbf_|_\xbf_|_Fia Por_|_por_|_SPS00 qu\xe9_|_qu\xe9_|_PT0CN000 ?_|_?_|_Fit '
>>>

taggerES.getParole('En

mi

opini\xf3n,

hay

varios

aspectos

que

pueden

explicar, no justificar, estas actitudes.', False)
'En_|_en_|_SPS00
_Fc

mi_|_mi_|_DP1CSS

hay_|_haber_|_VMIP3S0

opini\xf3n_|_opini\xf3n_|_NCFS000

varios_|_varios_|_DI0MP0

,_|_,_|

aspectos_|_aspecto_|

_NCMP000 que_|_que_|_PR0CN000 pueden_|_poder_|_VMIP3P0 explicar_|_explicar_|
_VMN0000 ,_|_,_|_Fc no_|_no_|_RN justificar_|_justificar_|_VMN0000 ,_|_,_|_Fc
estas_|_este_|_DD0FP0 actitudes_|_actitud_|_NCFP000 ._|_._|_Fp '

Freelingen emaitzak aztertzean, hainbat arazo detektatu dira. Además_de
bezalako lokuzioak Freelingek defektuz hitz bakarra bezala analizatzen ditu, eta honek
corpusean bilaketak egiteko garaian arazoak ekar ditzake. Horrelakoak ekiditeko
MultiwordsDetection aukera desaktibatu behar da, horrela bi hitz ezberdin bezala
analizatzen ditu. Bestalde, defektuz dakarren konfigurazioan ere, dárseles bezalako
atzizkidun hitzak banatu egiten ditu Freelingek. Modu honetara ordea, ezingo lirateke
horrelako hitzak bilatu corpusean. Aldaketa hau, taggerraren hasieraketan egin behar
da, hirugarren parametroak (retok) hitzak berriro tokenizatu behar diren ala ez esaten
digu. Aukera hau ere desaktibatu egingo dugu, beraz.
//tagger = new hmm_tagger(language, path+"tagger.dat", true, true);
tagger = new hmm_tagger(language, path+"tagger.dat", false, true);

43

HAP Masterra 11/12 ikasturtea

EHUskaratuak

Aldaketa hauek egin ondoren, birkonpilatu egin behar da taggerra. Ingelesaren
kasuan ere berdin erabiltzen da taggerra, hasieratzerakoan es beharrean en aukeratuta.
tagger.Tagger('en')
EleTagger euskarazko itzulpen-unitateak analizatzeko erabiliko da. Honetarako
EleTaggerren pythoneko modulu bat garatu da, emaitzak <forma-lema-kategoria>
multzoetan itzultzeko, Freelingen bezalaxe. Proba batzuk egin ondoren lexikorik gabeko
FSTa ez erabiltzea erabaki da. Izan ere, ezagutzen ez zituen hitz batzuk aditz bezala
etiketatzen zituen aditz baten bukaera izateagatik bakarrik, beraz, kasu hauetan nahiago
izan da analisirik ez ematea, analisi txarra ematea baino.
>>> export
LD_LIBRARY_PATH=/home/amaia/Lantokia/Eletagger/XUXENG/external/tinyscheme1.39
>>> import eletagger
>>> t = eletagger.Eletagger()
>>> t.getParole('Zergatik?', False)
'Zergatik_|_zergatik_|_ADB ?_|_?_|_PUNT '
>>> t.getParole('Nire ustez, alderdi batzuek esplika ditzakete jarrera horiek;
ez justifikatu, ordea.', False)
'Nire_|_niretu_|_ADI ustez_|_uste_|_IZE ,_|_,_|_PUNT alderdi_|_alderdi_|_IZE
batzuek_|_batzuk_|_DET esplika_|_esplikatu_|_ADI ditzakete_|_*ezan_|_ADL
jarrera_|_jarrera_|_IZE horiek_|_hori_|_ADJ ;_|_;_|_PUNT ez_|_ez_|_PRT
justifikatu_|_justifikatu_|_ADI ,_|_,_|_PUNT ordea_|_ordea_|_LOT ._|_._|_PUNT
'

Treetaggerren kasuan behin instalazioa egin ondoren, beharrezko hizkuntzak
deskargatu eta konpilatu behar dira. Proiektu honetarako frantsesa erabiliko da UTF-8
kodeketan. Hizkuntza ezberdinak deskarga daitezke webgune honetan: ftp://ftp.ims.unistuttgart.de/pub/corpora. Treetaggerren SVNtik25 jaitsi daiteke proiektu honetan
erabiliko den pythoneko modulua, treetaggerwrapper.py.
Deskargatutako treetaggerwrapper.py editatu behar da frantsesa erabiltzeko, eta
emaitzak nahi diren formatuan itzuli ahal izateko. Beste analizatzaileen antzera, lehenik
inportatu, erabili nahi den hizkuntza aukeratu eta taggerra exekutatzen da analizatu nahi
den esaldiarekin.

25 https://subversion.cru.fr/ttpw/trunk
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>>> import treetaggerwrapper
>>>tagger=treetaggerwrapper.TreeTagger(TAGLANG='fr',TAGDIR='/home/amaia/Lanto
kia/treetagger', TAGINENC='utf-8',TAGOUTENC='utf-8')
>>> tag= tagger.TagText(u"Vous avez oublié le mot de passe")
>>> treetaggerwrapper.formatTTG(tag)
u'Vous_|_vous_|_PRO:PER

avez_|_avoir_|_VER:pres

oubli\xe9_|_oublier_|

_VER:pper le_|_le_|_DET:ART mot_|_mot_|_NOM de_|_de_|_PRP
passe_|_passe_|_NOM '

Hiru analizatzaileak prestatu ondoren corpuseko esaldi guztiak etiketatu dira
automatikoki, eskuzko errebisiorik gabe. Behin analisia egin ondoren, nolabait esaldi
guztiak indexatu behar dira, ondoren bilaketak modu azkar batean egin ahal izateko.
Horretarako pyLucene erabili da. PyLucenek document motako eremuekin lan egiten
du. Proiektu honetan document bat itzulpen-unitate bat izango da, bere metadatuekin
batera.

4.2. Irudia: Lucene document baten egitura

4.2.irudian ikus daiteke, document bakoitzean gordeko den informazioa. Source
eta target eremuak jatorri-hizkuntza eta helburu-hizkuntza dira. Ondoren metadatu
guztiak gordetzen dira: liburuaren alorra eta azpialorra, jatorrizko eta helburu
izenburuak, autorea, itzultzailea, argitaletxea, begiralea, hizkuntza begiralea argitaratze
urtea eta itzulpenaren urtea. Esaldiak edo segmentuak gordetzerako garaian, hizkuntza
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bakoitzeko esaldia hiru modutara gordetzen da: jatorrizko esaldia, erakusteko erabiliko
dena, esaldi etiketatuta, lema eta kategoria bilaketak egin ahal izateko, eta azkenik
esaldi etiketatu moldatu bat, normalizatuta eta letra xehez osatua. Azken hau, bilaketak
egiteko gordetzen da, letra xehez edo larriz bilatzea ezberdindu nahi ez bada,
erabiltzaileak tilderik gabe bilatuta emaitzak lortu ahal izateko, etab.
Ikus daitekeen bezala, eremu batzuk Index.Analyzed moduan azaltzen dira eta
beste batzuk Index.no moduan, analyzed eremuen gainean kontsultak egingo direlako
da, eta indexatu gabe daudenak informazio gehigarri gisa itzuliko dira, ez dira bilaketak
egingo eremu horien gainean, eta beraz ez da beharrezkoa indexatzea.
Indizeak sortu ondoren bilaketak egin daitezke hauen gainean. Horretarako
Lucenek API bat eskaintzen du query-ak sortu ahal izateko, eta Query Parser
interpretatzailea erabiltzen du sortutako stringak Lucene Query lengoaiara pasatzeko.
Bilaketak egiteko nahikoa da bilatu nahi den eremua eta galdegaia jartzea.
Esaldiak analizatu ondoren, modu berezi batean gorde dira, bilaketak egiteko.
Etiketatutako esaldi baten itxura honelakoa da, kategoria-lema-forma hitz multzoak:
<kategoria1 lema1 forma1> <kategoria2 lema2 forma2> ... <kategorian leman forman>

Beraz, bilaketak egiteko garaian queryak edo galderak egitura hori jarraituz
egingo dira. Jarraian adibide bat ikus daiteke:
galdera: energia forma duten eta nuklear lema duten hitz-bikoteak
query: seg_analisia_target: * * energia AND * nuklear *
emaitza: energia nuklear, energia nuklearrak, energia nuklearraren ...

Querya prestatzeko nahikoa da eremuaren izena bi puntu eta bilatu nahi den
forma edo lema eta kategoria adieraztea. Beste eremuetan izartxoa * jartzea nahikoa da.
Emaitzak gehiago mugatu nahi badira, alorra eta azpialorra ere aukeratu
daitezke. Kasu horretan, querya aldatuz:

query: seg_analisia_target: * * energia AND * nuklear * AND alor:Giza
zientziak AND azpialor:Artea
emaitza: energia nuklear, energia nuklearrak, energia nuklearraren ...
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Kontsulta honek, lehen baino emaitza gutxiago itzuliko dituzke, alor/azpialor
horretako esaldiak bakarrik erakutsiko lituzkeelako.
Kategoriarekin ere mugatu daitezke emaitzak, anbiguoak diren hitzak
murrizteko, bilaketetan adjektiboak bakarrik bilatu nahi direla adieraz daiteke adibidez.
Honela, hori adjektiboaren emaitzak bakarrik erakutsiko dizkigu, eta ez hori erakuslea
duten esaldiak.
galdera: hori adjektiboak bakarrik
query: seg_analisia_target: ADJ * hori
emaitza: hori (adjektiboak bakarrik)

Hitz batekin hasi edota amaitzen diren hitzak bilatzeko aukera ere eskaintzen du
Lucenek. Hau oso baliagarria izaten da atzizkiak eta aurrizkiak bilatu nahi direnean.
Honetarako nahikoa da * ikurra gehitzea 0 edo n karaktere bilatzeko, edota ? karaktere
bakarra ordezkatzeko.
Honez gain, Lucenek distantziaren araberako bilaketak edota antzekotasun
bilaketak egiteko aukera ere badu. Distantziarekin jokatzeko "energia nuklear"~3
erabili daiteke, honek gehienez ere bi hitzen tartean hiru hitz egon daitezkeela
adieraziko luke. Antzekotasuna baliagarria izan daiteke, erabiltzaileak sartu duen hitzak
emaitzarik ematen ez duenean, sakatze arazo batengatik edota corpusean hitz hori
agertzen ez delako. Horrelakoetan ~ ikurra erabil daiteke terminoaren ondoan, 0 eta 1
arteko zenbaki batekin batera. Zenbakia 1etik gertu badago, antzekotasun handiagoa
izango duela adierazten du, adibidez honela erabiliko genuke: Begi~0,8. Horrelako
bilaketak honelako emaitzak itzuliko lituzke: segi, begi, behi, egi, beti, ...
Indizeak aldatu edota ezabatzeko Luke26 bezeroa erabil daiteke. Bertan queryak
exekutatu, dokumentuak gehitu, kendu, editatu etab. egin daiteke modu erraz batean.
Software libreko programa da eta Google Code-tik deskarga daiteke. Luke erabiltzeko
nahikoa da jarraian dagoen komandoa exekutatu eta indizeak dituen karpeta adieraztea.
$ java jar lukeall.jar

26 http://www.getopt.org/luke/
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4.3. Irudia: Luke programaren adibidea
4.3 irudian luke programaren bitartez Luceneko document baten egitura ikus daiteke.
Ezkerreko zutabean eremua ikus daiteke eta azken zutabean bere balioa.
Iadanik prest daude beraz sistemaren oinarrizko elementuak, hurrengo 4.4
irudian ikus daiteke proiektuaren eskema orokorra. Corpusetatik esaldiak erauzi dira,
ondoren analizatzaileekin etiketatu eta Lucenen bidez indexatu. Orain, kontsulta-sistema
garatu behar da eta hau dena ustiatzeko web-interfazea.
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4.4. Irudia: EHUskaratuak proiektuaren diagrama

Kontsula-sistema garatzeko Django framework27 erabili da python programazio
lengoaiarekin batera. Grafikoak marrazteko berriz, Google Charts API28 erabili da.
Bertan

bezeroarekin

batera

adostutako

funtzionalitateak

Funtzionalitate hauek guztiak aplikazioa atalean azalduko dira.

27 https://www.djangoproject.com/
28 https://developers.google.com/chart/
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5 Aplikazioa
Proiektuaren atal honetan inplementatu den soluzioaren funtzionalitateak azalduko dira.
EHUskaratuaken interfazea euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez atzitu daiteke.
Sistemak bilaketa arrunta eta bilaketa aurreratua eskaintzen ditu. Bilaketa
arruntean hizkuntza bakarrean egin daitezke kontsultak. Lehenik beraz, hizkuntza
aukeratu behar da euskara, gaztelania, frantsesa edo ingelesa. Corpus guztiak euskarara
itzuliak direnez, euskara aukeratuz gero, emaitzak gaztelaniaz, ingelesez edota
frantsesezko bikoteetan ikusteko aukera izango da. Beste hizkuntzaren bat aukeratuz
gero, emaitzak euskaraz parekaturik bakarrik ikusiko dira.

5.1. Irudia: EHUskaratuak bilaketa arrunta
Ondoren bilaketa lemetan edo formetan egin nahi den aukeratu behar da.
Kategoria aukerazko eremua da, hutsik utzi daiteke kategoriaren araberako
murrizketarik egin nahi ez bada, edota lau kategoria nagusiren artean aukera daiteke:
aditzak, izenak, adjektiboak eta adberbioak. Bilatu nahi den terminoaren alorra eta
azpialorra ere aukeratu daitezke, bestela defektuz alor guztietan bilatuko da. Alor
nagusiak bost dira: giza zientziak, gizarte zientzia, bizitzaren zientziak, zientzia
zehatzak eta materiarenak eta zientzia eta teknologia. Alor nagusiren bat aukeratzean,
bere azpialorrak erakutsiko dira. Alorra aukeratzean, berez azpialorren bat aukeratu
daiteke, edota defektuz alor horretako azpialor guztiak erakutsiko dira. Liburu guztiak
hemezortzi azpialorretan sailkatu dira:
•

Giza zientziak: artea, filologia, filosofia, historia, literatura

•

Gizarte zientziak: ekonomia, pedagogia, psikologia, soziologia, zuzenbidea

•

Bizitzaren zientziak: biologia, medikuntza

•

Zientzia zehatzak eta materiarenak: fisika eta kimika, geologia matematika

•

Zientzia eta teknologia: arkitektura, informatika, ingeniaritza
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Grafikoaren aukerak eremuan berriz, grafikoan formak edo lemak ikusi nahi
diren aukeratzen da. Agian interesgarria izan daiteke, bilaketa lema baten gainean
egitea, eta grafikoan bere forma guztiak erakustea.
Jarraian bilaketa arruntean egindako bilaketa baten emaitza ikus daiteke. Bertan
liburu lema kontsultatu da, eta emaitza 8 liburuetan agertu da eta denera 218 agerpen
izan dituela ikus daiteke. Emaitzak alorraren arabera antolatuta ikusten dira, eta ondoren
liburuka. Liburuaren informazio guztia erakusten da goiburuan, nork eta noiz itzulia
izan den, noiz argitaratu den, etab. Eskuin aldean beti jatorri-hizkuntza ikus daiteke eta
eskuinaldean helburu-hizkuntza. Bilaketaren emaitza markaturik ikusten da laranjaz,
liburu lemaren forma guztiak, hain zuzen ere, liburu, liburuaren, liburuan, liburuak...

5.2. Irudia: EHUskaratuak bilaketa arruntaren emaitza
Emaitzak grafikoan ikusteko aukera ere badago, horretarako erakutsi grafikoa
sakatuz. Kasu honetan, emaitzan formak erakusteko eskatu da.

5.3. Irudia: Emaitzen grafikoa
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Grafikoan, bilaketaren laburpena ikus daiteke, 218 agerpen horiek nola banatzen
diren, erdiak liburu (%49,5) formak hartzen ditu, eta beste erdiak hainbat formen artean
banatzen dira: liburuak (%10,6), liburuaren (%7,8), liburuen (%7,8), liburua (%5),
liburuan (%3,7) ... Gaztaren zatitxo bakoitzaren gainean arratoia pasatzean ikus daiteke
zati bakoitzaren portzentajea.
Bilagailaren kutxan bi ikur berezi erabil daitezke: * ikurra 0 edo n karaktere
ordezkatzeko eta ? ikurra karaktere bakarra ordezkatzeko. Ikur hauekin jolastuz
honelako bilaketak egin daitezke:
*garri euskaraz: garri atzizkiaz amaitzen diren hitzak: ezaugarri, errentagarri,
osagarri, interesgarri, bereizgarri, erabilgarri...
hiper* gaztelaniaz:

hiper aurrizkiak

hasten diren hitzak:

hipérboles,

hiperdeterminada, hipertexto, hiperanual, hipérbaton, ...
ta?e ingelesez: karaktere bakarra aldatuta sortzen diren hitzak: take, tape, tale,
tame ...
Hitz berean nahi adina aldiz konbinatu daitezke bi ikur hauek, lortu nahi diren
bilaketak lortzeko.
Bilaketa arruntean hitz anitzeko unitateak ere bila daitezke, hitza eremuan nahi
adina forma sar daitezke, eta emaitzan forma guzti horiek dituzten unitateak erakutsiko
ditu, ordena edota distantzia kontuan hartu gabe.
Bilaketa aurreratuak berriz konbinazio posible gehiago eskaintzen ditu.

5.4. Irudia: EHUskaratuak bilaketa aurreratua

Bilaketa aurreratuan, kontsulta hizkuntza berdinean edo ezberdinetan egin
daiteke. Hizkuntza berdina aukeratuz gero, distantziarekin jolastu daiteke. Honelako
bilaketak egingo daitezke:
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forma energia eta lema nuklear, distantzia 0: bi hitzak ordena horretan bilatuko
dira eta tartean beste hitzik gabe, beraz: energia nuklear, energia nuklearrak, etab.
itzuliko ditu.
forma energia eta adjektiboak, distantzia 0:

beste aukera bat formarik ez

aukeratzea da, adjektibo bat nahi dela bakarrik jar dezakegu, energia hitzarekin
erabiltzen diren adjektiboak 0 distantziara ikusiz: energia izugarriaren, energia
sortzailea, energia metaboliko, energia metabolikoa, energia kimikoa ...
Bilaketa aurreratuan kontsultak hizkuntza ezberdinetan ere egin daitezke.
Honelako bilaketak lagungarriak dira, hitz batek beste hizkuntza baten esanahi
ezberdinak dituenean, emaitzak murrizteko. Adibidez, gaztelaniazko banco hitzak
gutxienez euskarazko hiru esanahi ezberdin ditu.
gaztelaniazko forma banco eta euskarazko lema eserleku: gaztelaniazko banco
formaren euskarazko eserleku esanahia bakarrik bilatzeko. Guztira agerpen 1.
gaztelaniazko forma banco eta euskarazko lema banku: gaztelaniazko banco
formaren euskarazko banku esanahia bakarrik bilatzeko. Guztira 16 agerpen. 5.5.
irudian ikus daiteke bilaketa honen emaitza.
gaztelaniazko forma banco eta euskarazko lema multzo: gaztelaniazko banco
formaren euskarazko multzo esanahia bakarrik bilatzeko. Guztira 23 agerpen.

5.5. Irudia: EHUskaratuak bilaketa aurreratua hizkuntza ezberdinetan
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Kontsulta aurreratuan, emaitzen grafikoan lehenengo hitzaren formak edo lemak,
edota bigarren hitzarenak ikusi nahi diren aukera daiteke.
Sarreran aipatu bezala proiektuaren fase honetan 27 liburu kargatu dira
EHUskaratuak interfazean, A eranskinean ikus daiteke kargatu diren liburu guztien
informazioa. Jarraian 27 liburu hauetatik erauzitako itzulpen-memorien informazioa
erakusten da. Gaztelania-euskara bikotean 93.632 segmentu daude guztira hizkuntza
bakoitzean. Ingelesa-euskara bikotekoak berriz, 117.734 segmentu ditu, eta azkenik
frantsesa-euskara bikotean 9.470 segmentu bakarrik daude. Guztira beraz, euskarazko
220.836 segmentu daudela esan daiteke.

Hizkuntza Esaldiak

Hitzak

Karaktereak

Euskara

220.836

2.935.310

24.194.330

Gaztelania

93.632

1.835.889

11.689.797

Frantsesa

9.470

205.204

1.369.196

Ingelesa

117.734

1.741.531

11.085.265

5.1. Taula: Itzulpen-memorien segmentu, hitz eta karaktere kopurua
Jarraian 5.1 taulan ikus daitekeen informazio bera ikus daiteke grafikoki.

5.6. Irudia: Itzulpen-memorien hizkuntzen araberako grafikoa
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6 Ebaluazioa
Proiektu honen ebaluazioa egiteko erabili den metodoa nolakoa izan den azalduko da
atal honetan. Ebaluazioa, analizatzailearen emaitzak aztertuta egin da, euskararen
kasuan bakarrik, hau baita gehien interesatzen zaiguna, eta ondorioz, analizatzailea
hobetzeko erabil dezakeguna.
Ebaluazio hau egiteko, asmatze-tasa hartu da oinarri bezala, hau da,
automatikoki analizatutako esaldietatik zenbatek eman duten esperotako analisia.
Gaztelania-euskara liburuetatik atera dira ausaz 50 esaldi, alor ezberdinetako
liburuetatik, eta hauek EleTaggerren bidez analizatu dira. Ondoren, hizkuntzalari batek
berrikusi ditu esaldiak eta gaizki daudenak markatu ditu. Bai, kategoriak gaizki etiketatu
direlako, eta baita lemak gaizki ateratzeagatik ere.
Kategorien kasuan, 50 esaldietatik 34 etiketatu ditu guztiz ondo, hau da,
egindako proban %68ko asmatze-tasa lortu da. Hartu diren ausazko adibideak, luzera
ezberdinetako esaldiak izan dira. Esaldi normal baten luzera 9-10 hitz ingurukoa izaten
dela kontuan hartuta, hona hemen erabilitako esaldien luzeraren araberako
sailkapenaren emaitzak.

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

Asmatze-tasa

0,3
0,2
0,1
0
0-5

6-10

11-15

16-20

6.1. Irudia: Esaldi luzeraren araberako asmatze-tasa

Irudian ikus daiteke, esaldi luzera handitzen doan heinean, orokorrean duen
joera, asmatze-tasa jaistearena dela. Hau noski, logikoa da, esaldiak gero eta luzeagoak
izan, konplikatuagoak izaten dira sintaktikoki, eta gainera hitz gehiago daude
etiketatzeko, beraz normala da akats gehiago izatea. Ausaz hartu diren esaldietan
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gehienak 0-5 luzerakoak dira, 25 hain zuzen ere, ondoren 6-10 luzerako 14 esaldi, 11-15
luzerako 7 esaldi eta 16-20 luzerako 4 esaldi. Esaldirik motzena 2 luzerakoa izan da eta
luzeena 19koa.
Automatikoki etiketatu eta eskuz errepasatu diren 50 esaldi horietan, okerreko
analisi izan duten esaldiak errepasatu dira, eta aurkitu diren akatsak multzo ezberdinetan
sailkatu dira:
1.

Analisien desanbiguazioan okerren bat egon da.

Esaldia
Nire

Analisia
ustez,

alderdi

batzuek

esplika ditzakete jarrera horiek;
ez justifikatu, ordea.

Nire_|_niretu_|_ADI ustez_|_uste_|_IZE ,_|_,_|
_PUNT alderdi_|_alderdi_|_IZE batzuek_|_batzuk_|
_DET esplika_|_esplikatu_|_ADI ditzakete_|
_*ezan_|_ADL jarrera_|_jarrera_|_IZE horiek_|
_hori_|_ADJ ;_|_;_|_PUNT ez_|_ez_|_PRT
justifikatu_|_justifikatu_|_ADI ,_|_,_|_PUNT
ordea_|_ordea_|_LOT ._|_._|_PUNT.

Iturburu-hizkuntzako esaldia morfologikoki analizatzean, horiek formak hainbat
analisi posible ditu, haien artean hauek:
/<horiek>/
("horiek"

DET ERKARR NMGP DEK ERG NUMP MUGM @SUBJ)

("horiek"

DET ERKARR NMGP DEK ABS NUMP MUGM @OBJ @PRED @SUBJ)

("hori"

ADJ ARR IZAUR DEK ERG NUMP MUGM @SUBJ)

Ikus daitekeenez, analisi posible artean dago, kasu honetan egokia dena, horiek
determinatzailea dela esaten duena, baina erregeletan oinarritutako desanbiguazioak gaizki
aukeratu du. Honelako erroreak konpontzeko erregelak ukitu behar dira, ala agian,
desanbiguatzaile estatistikoa ere proba daiteke, eskuz errebisatutako corpus etiketatu batetik
abiatuta. Gauza bera gertatu da esaldi berean, nire hitzarekin. Aditz bezala etiketatu du,
izenordaina moduan beharrean.

/<Nire>/<HAS_MAI>/
("niretu"
("ni"

ADI SIN AMM ADOIN @JADNAG)

IOR PERARR NUMS NI DEK GEN @<IZLG @IZLG>)
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Hitza ez dago EDBLn

Esaldia

Analisia

Friedrich Schlegel-en literatura-

Friedrich_|_Friedrich_|_analisirik_ez
Schlegel-en_|_Schlegel-en_|_analisirik_ez

kritika

literatura-kritika_|_literatura-kritika_|_ize

Kasu honetan izen-abizen propioak direnez, eta aleman jatorrikoak, ez daude
EDBLn kontenplatuta. Hau normala da, izan ere, EDBLk ezin ditu existitzen diren izen
berezi guztiak bildu. Horretarako erabiltzen da EleTaggerren atalean aipatu den
lexikorik gabeko analisia. Proba eginez, ikus daiteke lexikorik gabeko analisia erabilita
izen bezala etiketatzen dituela, lehena izen berezi bezala, baina bigarrena izen arrunta
gisa.
/<Friedrich>/<HAS_MAI>/
("" /9friedrich1/

IZE LIB PLU- @KM>)

("" /9friedrich/

IZE IZB PLU- @KM>)

("" /9friedrich/

IZE ARR @KM>)

("" /friedrich/

IZE ARR @KM>)

/<Schlegel-en>/<HAS_MAI>/
("" /9schlegel-en/
("" /schlegel-en/

IZE ARR @KM>)
IZE ARR @KM>)

Proiektu honetan, ez erabiltzea erabaki zen detektatutako analisi arraro batzuk
ekiditearren, baina agian, horrelako emaitzak ikusita berriro baloratu beharko litzateke
bere erabilera.
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7 Ondorioak eta etorkizuneko lanak
Proiektu honetan teknologia ezberdin ugari erabili dira, hau erabat aberasgarria izan da
proiektuarentzat. Garrantzitsua izan da ere, Elekak duen jakintza arlo honen inguruan,
Consumer corpusaren garapenean ikasitako guztia oso baliagarria izan baita proiektu
honetan.
Lerrokatzaileak emandako emaitzak ez dira oso onak izan orokorrean, baina
ondoren dokumentu osoa eskuz errepasatu denez, esan daiteke azken emaitza %100ean
ondo parekatu dela. Hala ere, bigarren fasera begira, beste erreminta batzuk aztertu eta
probatzea erabaki da, hasierako hurbilpena lagungarriagoa izan dadin.
Corpusaren ustiapenaren aldetik, aurrera begira bilaketa eremu gehiago gehitu
daitezke eta kategoria mota gehiago sartu. Kategoriak hobeto doitu ahal izateko eta
emaitza hobeak lortzeko, oso garrantzitsua da analizatzaileek emaitza onak ematea.
Euskararen kasuan Eletagger hobetzen jarraitzen dugu, eta Freelingen kasuan adibidez,
Freeling 3.0 probatzea ere aukera ona izango litzateke.
Epeen aldetik, garapena uste baino gehiago atzeratu da, izan ere,
funtzionalitateek birfintzen joan dira garapenean zehar, eta bezeroaren eskakizunak
aldatzen joan dira proiektuan zehar bilaketaren emaitzak ahalik eta ondoen doitzeko.
Aurrera begira, corpusa urtetik urtera eguneratzeko asmoa dago. Izan ere,
horrelako sistemak eguneratzen ez badira, zaharkitzen joaten dira. Hurrengo fasera
begira dagoeneko prestaturik daude hainbat liburu sisteman kargatu ahal izateko, baina
gehienak pdf formatuan etab. jaso direnez agian lehenik OCRatu egin beharko dira eta
ondoren lerrokatu eta eskuz errepasatu.
Honez gain, EHUk badu beste aplikazio bat terminologia kontsultatzeko.
Beraien asmoa aplikazioa berritzea da, eta nolabait EHUskaratuak-ekin lotzea.
Horretarako ere, baditugu corpusean kargatu diren glosarioak ere, eta agian ideia ona
litzateke hauek gure interfazean kontsultatu ahal izatea, edota nabarmendurik agertzea
bilaketen emaitzetan.
Proiektu honek jarraipena izango duenez, aurretik definitu den metodologia
baliagarria izango da garapen berriak egiteko, eta baita antzeko proiektu berrietan lan
egiteko ere.
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A eranskina
Hauek dira proiektuaren lehen fase honetan EHUskaratuak tresnan kargatu diren
liburuak, alorka eta azpialorka antolatuta.

Giza Zientziak
Filosofia
•Oinarrizko filosofia (2011)

Filologia
•Hizkuntza eta hizkuntzalaritza: hastapenak (2010)

Literatura
•Literaturaren kritikaren historia (2011)

Historia
•Hiri-formaren historia. Industria Iraultza arte (2010)
•Laurak bat: Euskadi eta Nafarroa XX. Mendean (2011)

Artea
•Artearen teoria (2010)
•Artearen lexikoa (2010)
•Arte zinematografikoa (2011)

Gizarte Zientziak
Zuzenbidea
•Hirigintza Zuzenbidea: hastapenak (2011)

Ekonomia
•Ekonometria (2010)

Pedagogia
•Bigarren hizkuntzaren didaktika Haur eta Lehen Hezk (2010)
•Curriculuma lan-proiektuen bidez nola antolatu. Ezagutza kaleidoskopio bat da (2010)
•Lehen Hezkuntzako matematikaren didaktika (2010)
•10 gako ikasteko ebaluatzen (2010)
•Aucouturier metodoa. Ekintza-fantasmak eta praktika psikomotorra (2011)

Psikologia
Soziologia
•Etnologiaren nozio giltzarriak. Azterketak eta testuak (2011)

Bizitzaren Zientziak
Biologia
•Ekologia. Kontzeptuak eta aplikazioak (2011)
•Giza espeziea. Antropologia biologikoaren hastapenak (2011)

Medikuntza
•Erizaintza-diagnostikoak. Definizioak eta sailkapena 2009-2011 (2010)
•Oinarrizko farmakozinetikaren eskuliburua ...aplikazio klinikoak barne (2010)
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Zientzia Zehatzak eta Materiarenak
Geologia
Fisika eta Kimika
Matematika

Zientzia eta Teknologia
Ingeniaritza
•Energia elektrikoaren sistemen analisia eta operazioa (2010)
•Elektronika digitala (2010)
•Elektronika digitaleko problema ebatziak (2010)
•Lurzorua aztertzeko eta ikertzeko oinarriak. Lurzoruaren mekanika: hastapenak (2010)
•Materialen zientzia eta ingeniaritza. Hastapenak (2011)
•Goi-tensioko aireko linea elektrikoei buruzko erregelamendua (2011)

Arkitektura
Informatika
•IPv6 nonahi baliatzeko gidaliburua (2011)
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