
Web-a euskarazko corpus gisa

HAP masterreko proiektua

Igor Leturia Azkarate





Web-a euskarazko corpus gisa - Aurkezpena

Aurkezpena

Txosten honetan lantzen da “web as corpus” alorrean, hau da, web-a corpus gisa erabiltzea 

helburu duen alorrean, euskararentzat egin diren aurrerapenak eta aurrerantzean egin beharrekoak. 

Web-a corpus bezala baliatzeko dauden hurbilpen ezberdinak eta horretarako behar diren teknika 

eta metodoak aztertzen dira, beti ere euskararentzat egindakoen ikuspegitik.

Gaur egun idatzizkoez gain beste corpus mota batzuk existitzen badira ere (ahots-corpusak 

esaterako,  ahots-teknologietan,  dialektologian,  fonetikan  eta  beste  hainbat  arlotan  erabiltzen 

direnak), lan honetan ez dira horiek landuko, eta uneoro idatzizko corpusez arituko gara soilik.
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 1 Sarrera

 1.1 Corpusak

 1.1.1 Corpusak zer diren

Corpus-hizkuntzalaritza  hizkuntza  aztertzeko  metodologia  bat  da,  zeinaren  abiapuntua 

ondoko hipotesia den: hizkuntza hobekien deskribatzeko modua hizkuntz ekoizpenaren instantzia 

errealen azterketa da, bere ezagutzan, gaitasunean eta intuizioan soilik oinarrituta hizkuntzalaririk 

onenari ere ihes egingo lizkioketen patroi eta eredu asko horrela soilik agertuko baitira (McEnery 

eta Wilson, 1996). Hizkuntzalaritzarako hurbilpen hau erabat enpirikoa da, eta datu-kopuru handiak 

behar ditu bere behaketak oinarritzeko. Ebidentzia-iturri hori dira corpusak: hizkuntzalaritza-lanetan 

erabiltzeko testu-bilduma handiak.

Corpus terminoa era  askotara  definitu  da.  McEnery eta  Wilsonek (1996)  lau ezaugarri 

eskatzen  dizkiote  testu-bilduma  bati  corpustzat  hartzeko:  lagin  adierazgarria  izatea,  tamaina 

finitukoa, formatu elektronikoan egotea eta erreferentzia estandarra izatea. Bachek eta beste batzuek 

(1997) are baldintza gehiago eskatzen dituzte: hizkuntza-erakusgarri errealen multzo handia izatea, 

irizpide  batzuen  arabera  bildua,  formatu  elektronikoan  biltegiratua  eta  informazio  linguistikoz 

hornitua.  Biber  eta  beste  batzuek  (1998),  aldiz,  aurrez  zehaztutako  irizpide  batzuen  arabera 

bildutako testu-bilduma gisa definitzen dute. Eta Kilgarriff eta Grefenstettek (2003) definizio are 

irekiagoa  egiten  dute,  corpusa  edozein  testu-bilduma  dela  esanez,  eta  erabilera  askotan  beste 

eskakizun murriztaileago horiek ez direla derrigorrezkoak azpimarratuz.

Azken definizio horien arabera paperezko testu-bildumak corpusak badira ere, gaur egun 
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formatu elektronikoan dauden testu-bildumak izendatzeko erabiltzen da batez ere corpus hitza; izan 

ere, ordenagailuek nabariki errazten dute testu-kantitate handien gainean bilaketak edo azterketak 

egitea, eta horregatik gaur egun horrelakoak dira corpus gehien-gehienak eta horrelako corpusen 

gainean egiten da corpus-hizkuntzalaritza.

Hasiera  batean  corpusak hizkuntzalaritzan erabili  ziren askotariko  aplikazioetarako:  lan 

lexikalak,  gramatikak  (Biber  et  al.,  1999)  eta  abar.  Hala  ere,  azken urteetan  gero  eta  erabilera 

gehiago aurkitu  zaizkie corpusei:  terminologia-hiztegiak,  ikerketa soziolinguistiko eta  kulturalak 

(Stubbs, 1996), hizkuntzen irakaskuntza, itzultzaileen trebakuntza (Zanettin et al., 2003) eta abar.

Bereziki  nabaria  da  Hizkuntzaren  Prozesamenduaren  arloan  corpusak  hartzen  ari  diren 

garrantzia; makinak prozesamendu-gaitasuna irabazten joan diren neurrian, gero eta gehiago jo da 

erregeletan  eta  esplizituki  kodetutako  ezagutzan  oinarritutako  sistemetatik  hizkuntza-ekoizpen 

errealetan  eta  estatistiketan  oinarritutako  sistemetara.  Eta  adibide  eta  ezagutza  inplizitu  hori 

corpusetatik  hartzen  da.  Hala,  corpusak  erabiltzen  dira  morfologian,  adieren  desanbiguazioan, 

itzulpen automatikoan eta terminologia-erauzketan, adibidez.

 1.1.2 Corpus tipologia

Corpusak sailkatzeko askotariko irizpideak har daitezke kontuan, eta horien arabera corpus 

mota asko bereiz daitezke. Irizpide horietako bat lehenago aipatutako euskarria izan daiteke eta, 

horren  arabera,  paperezko  corpusak  eta  formatu  elektronikoan  dauden  corpusak  bereizten  dira. 

Beste  irizpide  bat  da  corpusaren  jatorria  eta,  horren  arabera,  corpus  paperetik  eskaneatuak, 

egileengandik jasoak, web-etik hartuak, ahotsezko grabazioetatik transkribatutakoak, mistoak eta 

abar bereizten dira.
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Aipatutako azken irizpide  horiek  nolabait  zerikusia  dute  corpusa  eratzeko moduarekin. 

Hala  ere,  badira  beste  irizpide  mota  batzuk  corpusari  eman  ahal  zaizkion  erabilerekin  lotuta 

daudenak:

• Eremua edo gaia

• Erregistroa edo generoa

• Adierazgarritasuna

• Hizkuntza kopurua

• Lerrokatze-maila (corpus eleaniztunen kasuan)

Ikus ditzagun jarraian irizpide hauen arabera bereizi ohi diren corpus motak.

 1.1.2.1 Corpus motak eremuaren arabera

  Orokorrak  

Corpusak orokortzat hartzen dira testuak ez badira eremu edo gai jakin batekoak soilik, edo 

denetariko  gaiez  osatuta  badaude.  Corpus  hauen  helburua  da  hizkuntzaren  erabilera-eremu 

guztietarako  baliagarriak  edo  “adierazgarriak”  izatea.  “Erreferentzia-corpusak”  edo  “orotariko 

corpusak” ere esan ohi zaie (Sinclair, 1996; Leech, 2002).

Jarraian azalduko ditugu ingeleserako egin diren corpus orokor esanguratsuenetako batzuk, 

bide batez tamainan izan duten eboluzio esponentziala agerian uzteko.

• Brown corpusa: Formatu elektronikoan jarritako lehenengo corpusa izan zen. Milioi 

bat hitzez osaturik zegoen 1961ean. Corpus orokorra da, 15 kategoria ezberdinetako 

500 testuz osatua (Francis and Kucera, 1964).

• BNC corpusa (British National  Corpus):  1994an osatu zuten 100 milioi  hitzekin, 
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%90  idatzizko  iturrietatik  eta  %10  ahozko  iturrietatik  hartuak.  XX.  mendearen 

amaierako  ingeles  britainiarraren  adierazgarri  izan  nahi  du  (Aston  and  Burnard, 

1998).

• ukWaC corpusa: 2008an eraiki zuten web-etik erauzitako corpus orokor hau. Ingeles 

britainiarreko testuz osatuta dago, eta 2.000 milioi hitz baino gehiago ditu (Ferraresi 

et al., 2008).

  Espezializatuak  

Hizkuntzaren erabilera-eremu espezializatu bateko testuak biltzen dituen corpus-mota da, 

eremu  horretako  ezaugarriak  aztertzeko  asmoz  eratua  (Sinclair,  1996).  Oso  baliagarriak  dira 

terminologia lanetarako.

Corpus batzuk orokorrak izan daitezke eta eremu askotako testuez osatuta egon, baina testu 

bakoitza zein eremutakoa den markatuta badute eta eremu jakin batean soilik bilatzeko aukera ere 

ematen badute, praktikan corpus espezializatu gisa ere erabil daitezke.

Hona hemen mota honetako corpus baten adibidea:

• Medicor: ingeles amerikarrezko medikuntzako testuen corpus bat (Vihla, 1998).

 1.1.2.2 Corpus motak erregistroaren arabera

  Denetarikoak  

Genero  edo  erregistro  guztiak  barne  hartzen  dituzten  corpusak  dira,  berariaz  genero-

aukeraketa  berezirik  egiten ez dutenak.  Eremuen araberako banaketan corpus orokorren atalean 

azaldutako adibide guztiak ere denetarikoak dira, genero-hautapenaren arabera.

  Erregistro jakin batekoak  

Testu  guztiak  genero  edo  erregistro  jakin  batekoak  direnean.  Adibidez,  corpus  asko 
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kazetaritzako testuz soilik daude osatuta, eta beste asko testu administratiboez.

Kasu honetan ere, denetariko corpus batean testu bakoitza genero baten sailkatuta badago 

eta genero batekoetan soilik kontsultatzeko aukera eskaintzen badu, azken finean mota honetako 

corpus askoren aurrean ere egon gaitezke.

 1.1.2.3 Corpus motak adierazgarritasunaren arabera

  Orekatuak  

Testuak  ordezkatu  nahi  den  unibertsotik  ausaz  hartu  badira  eta  unibertso  horren 

ezaugarriak eta banaketa badituzte. Gure azterketa ahalik eta objektiboena izateko, corpus mota hau 

da egokiena, baina lortzeko zailena ere bada.

  Ereduzkoak  

Corpusaren egileak eredugarritzat hartzen dituen testuez osaturikoak. Corpus mota hau ere 

zaila da lortzeko baina, horrez gain, corpus-hizkuntzalaritzaren oinarrizko helburuaren aurkakoa ere 

izan daiteke, helburu preskriptiboa baitute honelako corpusek helburu deskriptiboa baino gehiago.

  Oportunistak  

Corpus orekatua edo ereduzkoa egiteko asmorik gabe, corpusa osatzeko irizpide bakarra 

erraz lortzen ziren testuak hartzea izan bada.

 1.1.2.4 Corpus motak hizkuntza-kopuruaren arabera

  Elebakarrak  

Corpuseko testu guztiak hizkuntza berean daudenean. Hizkuntza horren edo beronen zati 

baten  lagin  adierazgarriak  izaten  dira  corpus  elebakarrak.  Lexikografian  erabiltzen  dira  hiztegi 

elebakarrak egiteko,  hizkuntz ereduak eraikitzeko, hizkuntzalaritza konputazionalean eta corpus-
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hizkuntzalaritzan,  hizkuntzen  irakaskuntzan...  Corpusen  hasierako  garaietan  honelakoak  ziren 

corpus guztiak, eleaniztunak beranduago etorri dira.

  Eleaniztunak  

Corpusa hizkuntza bat baino gehiagotan dauden testuez osatuta badago. Hiztegi elebidunen 

sorkuntzan erabiltzen dira, itzulpen automatiko estatistikoko sistemak entrenatzeko eta abar. Corpus 

eleaniztunen adibideak hurrengo atalean ikusiko dira, berauen azpimota bakoitza azaltzen denean.

 1.1.2.5 Corpus eleaniztun motak lerrokatze-mailaren arabera

Corpus eleaniztunetan,  erlazio edo lerrokatzeren bat  egoten da hizkuntza ezberdinetako 

testuen artean. Lerrokatze hori hein handiagoan edo txikiagoan egin daiteke eta, horren arabera, 

corpus eleaniztunak jarraian erakusten den moduan sailkatzen dira.

  Paraleloak  

Hizkuntza  bakoitzeko  azpicorpusak  osatzen  dituzten  testu  guztiak  elkarren  itzulpenak 

direnean. Esaldi-mailako lerrokatzea izaten dute, hau da, esaldi bakoitza beste hizkuntzan dagokion 

itzulpenari  lotuta  dago.  Corpus  mota  hauek  Trados  edo  Wordfast  moduko  itzulpen-memoriak 

kudeatzeko  programetatik  erauzten  dira.  Lerrokatze-maila  altuagatik,  oso  erabilgarriak  dira  bai 

hiztegi  elebidunak  automatikoki  erauzteko,  bai  itzulpen  automatikoko  sistema  estatistikoak 

eraikitzeko.

Hauek dira corpus paralelorik ezagunenetako batzuk:

• JRC-Acquis  corpusa:  Europar  Batasuneko  legeez  osatutako  corpusa  da.  22 

hizkuntzatan dago eta 4 milioi dokumentu baino gehiagoz osatua (Steinberger et al., 

2006).
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• Europarl corpusa: Europako Parlamentuko aktez osatutako corpusa da, 11 hizkuntza 

barne hartzen dituena. 2003ko bertsioan 28 milioi hitzez osatuta zegoen hizkuntza 

bakoitzerako (Koehn, 2005).

  Konparagarriak  

Hizkuntza ezberdinetako azpicorpusek ezaugarri komunen bat dute, baina testuak ez dira 

elkarren itzulpen eta ez daude lerrokatuta. Ezaugarri komun hori eremua izan daiteke, edo generoa, 

edo garaia. Paraleloek baino lerrokatze-maila txikiagoa badute ere, antzeko lanetan erabil daitezke, 

testu-masa  handiak  izanez  gero.  Adibidez,  hiztegi  elebidunak  automatikoki  erauzi  daitezke 

berauetatik, antzeko testuinguruak dituzten hitzak bilatuta.

Corpus paraleloak ez dira hain errazak lortzeko, edo ez dira nahi bezain ugariak, batez ere 

zenbait  hizkuntza  parerentzat.  Corpus  konparagarriak,  aldiz,  errazagoak  izan  daitezke  lortzeko. 

Horregatik gero eta lan gehiago egiten da horrelako corpusekin.

Egia  da  lerrokatze-maila  askoz  txikiagoa  izanik,  informazio  esplizitu  gutxiago  dutela 

corpus konparagarriek, baina tamaina handiagoan errazago lor daitezkeenez, corpus paraleloekin lor 

daitezkeen  emaitza  berak  edo  hobeak  lor  daitezke  corpus  konparagarriekin,  hainbat  eremutan 

egindako  lanek  erakusten  duten  bezala:  itzulpen  automatikoa  (Munteanu  and  Marcu,  2005), 

terminologia-erauzketa  elebiduna  (Fung  and  Yee,  1998;  Rapp,  1999)  edo  informazio-bilaketa 

eleaniztuna (Talvensaari et al., 2007).

Corpus konparagarriei buruzko lanetan erabiltzen diren corpus gehienak eskuz edo modu 

zuzenduan lortzen dira: berri-agentzietatik (Barzilay and Lee, 2003; Munteanu and Marcu, 2005) 

edo lehiaketetako bildumetatik (TREC, CLEF...).

Lan batzuetan (Bekavac et al., 2004; Sheridan and Ballerini, 1996; Braschler and Schäuble, 
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1998),  bereizketa  egiten da corpus  konparagarri  “light” (arin)  eta  “hard” (gogor)  artea.  Corpus 

konparagarri arinak dira orain arte aipatu ditugunak, hau da, eremu, genero edo garai bereko corpus 

eleaniztunak; corpus konparagarri gogorrak, aldiz, arinetatik lortzen dira eta hauen azpimultzotzat 

har daitezke. Honelakoetan, dokumentuen artean harreman handiena dutenak aukeratzen diren (gai 

berari buruz ari direnak, esaterako), eta zenbaitetan dokumentu mailan parekatzen dira. Aipatutako 

lan horiek corpus konparagarri arinetatik gogorrak lortzeko teknikak lantzen dituzte.

 1.1.3 Corpus tresnak

Corpusek daukaten  informazioa  oso  interesgarria  izanik  ere,  euren  tamaina  dela-eta  ez 

lirateke  maneiagarriak  izango  berauek  kontsultatzeko  tresnengatik  ez  balitz.  Corpusak 

kontsultatzeko tresnek dituzten (edo izan beharko lituzketen) ezaugarrietako batzuk hauek dira:

• Kontsulta-aukera ahaltsuak: Forma, lema edo kategoriagatik bilatzea, hitzen arteko 

distantziak zehaztea, espresio erregularrak erabiltzea...

• Emaitzak KWiC (Key Word in Context) eran erakustea: Eskatutakoaren agerpenak 

ikusi ahal izatea euren testuinguruan, bat lerroko (konkordantziak).

• Emaitzak hainbat irizpideren arabera ordenatzea: alfabetikoki, aurreko edo ondoko 

testuinguruaren arabera...

• Zenbait estatistika erakustea: hitz, bigrama edo n-gramen maiztasunak kalkulatu eta 

bistaratzea.

• Kolokazioak aurkitzea: neurri estatistikoen bidez hitz batekin kolokazioan ageri ohi 

diren beste hitzak aurkitu eta erakustea.

Gaur egun dauden corpus-kontsultarako tresnarik ezagunenetako batzuk ondokoak dira: 

SARA (Aston and Burnard, 1998), IMS Corpus Workbench (Schulze and Christ, 1994), WordSmith 

tools (Scott, 1996), Corpus Query Processor (Christ, 1994), Sketch Engine (Kilgarriff et al., 2004)...
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 1.1.4 Corpusak eta euskara

Euskarak, beste edozein hizkuntzak bezala, corpusak behar ditu. Areago, esan daiteke beste 

hizkuntza  handiago  batzuek  baino  gehiago  behar  dituela  corpusak  euskarak.  Alde  batetik, 

euskararen normalizazio prozesua duela oso urte gutxi hasi zen, 1968an, eta euskara orokorra ere 

oraindik estandarizazio prozesuan dago; bestetik, terminologia ez dago batere normalizatuta, nahiz 

eta beharra egon; izan ere, euskara eskoletan erabiltzen da 70eko hamarkadatik eta, unibertsitatean, 

80ko  hamarkadatik;  azkenik,  hizkuntza-teknologiak  ez  daude  beste  hizkuntza  horietan  bezain 

garatuta, eta teknologia horiek ezinbestekoak dituzte corpusak.

 1.1.4.1 Euskarazko corpusak

Euskara, hizkuntza txikia eta baliabide urrikoa izanik, ez da corpusetan aberatsa. Ditugun 

corpusak gutxi eta txikiak dira. Euskaraz gaur egun dauden corpus orokor bakarrak ondokoak dira:

• Orotariko Euskal Hiztegiaren Testu-Corpusa: Euskaltzaindiaren 6 milioi hitzeko testu 

klasikoen corpusa, etiketatu gabea.

• XX.  mendeko  Euskararen  Corpus  Estatistikoa  (http://www.euskaracorpusa.net): 

Euskaltzaindiaren 4,6 milioi hitzezko corpus orekatua, XX. mendeko literatur testuez 

osatua (Urkia, 2002) .

• Ereduzko Prosa Gaur (http://www.ehu.es/euskara-orria/euskara/ereduzkoa/):  Euskal 

Herriko  Unibertsitateak  osatutako  25,1  milioi  hitzezko  corpusa,  ereduzkotzat 

hartutako 2000 eta 2006 urteen arteko literatur eta prentsa-testuz osatua. 

• Klasikoen Gordailua (http://klasikoak.armiarma.com/corpus.htm): Susa argitaletxeak 

bildutako 11,9 milioi hitzeko corpus etiketatu-gabea, testu klasikoz osatua. 

• Euskararen Prozesamendurako Erreferentziazko Corpusa (EPEC): 300.000 hitzeko 

corpusa  da,  maila  morfologiko,  sintaktiko  eta  semantikoan  etiketatua  eta  eskuz 
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desanbiguatua (Aduriz et al., 2006).

Corpus espezializatu bakarra dago oraingoz euskaraz:

• Zientzia eta Teknologiaren Corpusa (http://www.ztcorpusa.net): Elhuyar Fundazioak 

eta Euskal Herriko Unibertsitateko IXA Taldeak osatutako 8,5 milioi hitzeko corpus 

espezializatua, 1990 eta 2002 urteen arteko zientzia eta teknologiako testuz osatua 

(Areta et al., 2007). 

Publikoaren  eskura  dauden  corpus  paraleloei  dagokienez,  beste  hauek  aipa  daitezke 

(guztiak gaztelania-euskara hizkuntza-parekoak):

• EIZIEren  itzulpen  memoriak  (http://www.eizie.org/Tresnak/Memoriak):  Euskal 

Itzultzaile,  Zuzentzaile  eta  Interpreteen  Elkarteak  Interneten  jarritako  87.000 

itzulpen-unitateko memoria.

• Bizkaiko  Foru  Aldundiaren  itzulpen  memoriak 

(http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2507)

• Eusko  Jaurlaritzako  Itzulpen  Zerbitzu  Ofizialaren  itzulpen  memoriak 

(http://www.ivap.euskadi.net/r61-

3039/eu/contenidos/informacion/mem_traduccion/eu_3817/izoko_memoria_e.html)

 1.1.4.2 Corpusak ustiatzeko tresnak

Euskarazko  corpusak  gutxi  eta  txikiak  izanik  ere,  gaur  egun  badaude  hainbat  tresna 

berauek ustiatzeko gai direnak. Elhuyar Fundazioan, adibidez, ondokoak garatu dira edo garatzen 

ari dira:

• Erauzterm: Euskarazko corpus elebakarretatik terminologia erauzteko gai den tresna 

(Gurrutxaga et al., 2004).

• Elexbi:  Euskara-gaztelania  corpus  paraleloetatik  terminologia  elebiduna  erauzteko 

tresna (Alegria et al., 2006).
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• AzerHitz:  Euskara-gaztelania  corpus  konparagarrietatik  terminologia  elebiduna 

automatikoki erauzteko tresna (Saralegi et al., 2008).

• DokuSare:  Domeinu  bereko  corpus  konparagarri  eleaniztunetan  semantikoki 

antzekoak diren dokumentuak identifikatzeko tresna (Saralegi and Alegria, 2007).

• Elezkari:  Informazio  bilaketa  corpus  konparagarri  eleaniztunetan  (Saralegi  and 

Lopez de Lacalle, 2009).

 1.2 Web-a corpus gisa

Corpusak osatzea, tradizionalki, oso prozesu neketsu eta garestia izan da. Lehen corpus ia 

guztiak paperezko liburuak digitalizatuta egiten ziren: paperetik eskaneatu, OCR programa batetik 

pasatu eta akatsak zuzendu. Geroago, zuzenean formatu digitalean lortu izan dira, baina prozesua ez 

da askoz errazagoa:  egile  edo argitaletxearengana jo,  hauek pasatutako formatu jabedun ezkutu 

batetik (Word, Quark...) edo ediziorako pentsatuta ez dagoen batetik (PDF) estandar batera eraldatu 

behar...

Baina  World  Wide  Web  edo  amarauna  dagoenetik,  testu-masa  handiak  ditugu  denon 

eskura, formatu digital estandar eta maneiagarri batean. Horregatik, gero eta gehiago ari da jotzen 

web-era corpusak lortzeko: bai zuzenean web-a erabiliz azterketa linguistikoetarako, bai web-etik 

automatikoki edo erdiautomatikoki corpusak erauzteko.

 1.2.1 Abantailak eta desabantailak

Web-ak abantaila nabariak ditu corpus gisa erabiltzeko. Batetik, testu kopuru ikaragarria 

dago bertan; eta gaur egun nahiko onartua dago datu ahalik eta gehien izatea ona dela. Banko eta 

Brill-ek  (2001)  frogatu  zuten  corpus  oso  handi  baten  gainean  entrenatutako  desanbiguazio-

algoritmo sinple batek emaitza hobeak lortzen zituela corpus txiki baina garbiago baten gainean 
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entrenatutako algoritmo sofistikatuago batek baino. Eta Keller eta Lapata-k (2003) beste inongo 

corpusetan aurkitu ez dituzten bigramak aurkitu dituzte web-ean.

Bestetik,  testu-kopuru hori guztia edozeinek erraz tratatzeko moduan dago. Bilatzaileen 

bidez,  hainbat  azterketa  linguistiko  zuzenean  egin  ahal  dira,  sinpleenak  behintzat.  Edo  web-a 

corpusak osatzeko testuak lortzeko erabili nahi bada ere, oso erraz egin daiteke: testuak dohainik 

daude eskuragarri, formatu estandar eta maneiagarri baten (HTMLn) eta testuak eskuratzea erraz 

automatiza daiteke.

Horrez gain, corpus bat era tradizionalean osatzeko egin beharreko lana dela-eta, oraintsu 

artean corpus gehienak estatikoak izan dira, hau da, une batean egin eta amaitzen ziren eta horrela 

geratzen ziren betirako. Eta corpusa modu jarraituan eguneratzen den kasuetan ere, denbora tarte 

esanguratsua  pasatu  ohi  da  materiala  ekoitzi  den  garaitik  corpusa  eskuragarri  jartzen  den  arte 

(Baroni and Ueyama, 2006). Honek guztiak hainbat azterketa motatarako erabiltezin bihurtzen ditu 

corpus  asko:  fenomeno  linguistiko  berriak  aztertzeko,  terminologia  berriena  lantzeko...  Web-a, 

aldiz, etengabe eguneratzen da (Fetterly et al., 2004), eta aproposa da horrelako azterketak egiteko 

edo horrelako azterketak egiteko corpusak azkar osatzeko.

Gainera,  web-ean  ia  edozein  hizkuntza,  hizkera  edo  domeinu  aurki  daiteke.  Horrela, 

baliabide urriko hizkuntza askorentzat corpusak osatzeko modurik merkeena eta, beraz, egokiena 

izan  daiteke,  eta  bai  bakarra  ere  zenbait  kasutan.  Scannell-ek  (2007),  adibidez,  416 

hizkuntzarentzako corpusak osatu ditu web-etik. Bestalde, hainbat domeinu espezializatuk ez dute 

presentzia  nahikorik dauden corpus  orokorretan,  eta  web-a izan daiteke modu bakarra  domeinu 

horietako hizkuntza edo terminologiaren azterketak egiteko.

Abantailez gain, hizkuntzalaritzaren ikuspuntutik eragozpen ugari ere ikusi izan zaizkio 
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web-a corpus gisa erabiltzeari, adibidez Sinclair-ek (2004). Web-a corpus gisa erabiltzeari egotzi 

zaion  eragozpenetako  bat  da  ez  duela  corpusaren  definizioa  betetzen  (definizio  murriztaileenei 

buruz ari dira); gorago aipatutako Bach-en (1997) definizioaren arabera, esaterako, hiru eskakizub 

ez ditu betetzen: ez da benetako hizkuntzaren erakusgarria; ez dago irizpide batzuen arabera bildua; 

eta ez du informazio linguistikorik. Horrez gain, etengabe aldatzen egotea ere desabantailatzat hartu 

izan da, azterketen errepikaezintasuna dela-eta. Beste batzuek kalitate falta egozten diote, errebisatu 

gabeko  testuak  direlako  asko  eta  asko,  normalean  errebisioren  bat  pasatu  ohi  duten  paperean 

argitaratutako testuak ez bezala.

Baina Kilgarriff-ek (2003) defentsa sutsua egiten du web-a corpus gisa erabiltzearen alde. 

Adierazgarritasunari dagokionez, beste corpusak ere ez dira hizkuntza guztiaren erakusgarri, asko 

jota hautatutako iturriek definitzen duten hizkuntza-unibertsoaren erakusgarri izaten dira. Biltzeko 

irizpideei dagokienez, corpus asko ez dira orekatuak edo irizpide batzuen arabera bilduak; izan ere, 

corpus asko eta asko oportunistak dira. Eta kalitateari dagokionean, web-a hizkuntzaren erabilera 

erreala da, eta ezin hobeto lotzen zaie corpusen jatorrizko helburu deskriptiboei.

Kritikak kritika eta defentsak defentsa, benetan web-a gero eta gehiago erabiltzen ari da 

corpus gisa. ACL-k berak (Association for Computational Linguistics) SIG edo Special  Interest 

Group  bat  sortu  du  Web  as  Corpus  gaiaren  inguruan,  ACL SIGWAC,  eta  talde  honek  5  urte 

daramatza urtean behin Web as Corpus izeneko nazioarteko workshop bat antolatzen, arrakasta eta 

interes handia izaten duena.

 1.2.2 Corpus elebakarrak

Web-ari  corpus  elebakar  bati  emango  geniokeen  erabilera  eman  ahal  izateko,  hiru 

hurbilpen  erabiltzen  dira:  zuzeneko  kontsulta,  bilaketa-motorren  bidezko  bilketa  eta  crawling 
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bidezko bilketa. Jarraian azalduko da horietako bakoitza.

 1.2.2.1 Zuzeneko kontsulta

Hizkuntza-azterketetarako web-bilatzaile bat erabiltzean datza lehen metodo hau,  web-a 

zuzenean corpus bat bailitzan kontsultatzean alegia. Hainbat izen eman zaizkio erabilera honi. De 

Schryver-ek (2002) “web as corpus” esaten dio mota honetako erabilerari soilik, eta web-a corpusak 

osatzeko testuak biltzeko hurbilpenari, aldiz, “web for corpus” deritzo; hala ere, gaur egun esan 

daiteke “web as corpus” izena bi erabilerak izendatzeko ere erabiltzen dela. Bernardini eta beste 

batzuk  (2006),  aldiz,  “web  as  a  corpus  surrogate”  esaten  diote  azken  hurbilpen  honi  (web-a 

corpusaren ordezko).

Zuzeneko kontsultaren bideak desabantaila eta arazo ugari ditu:

• Bilaketa-motorrek  ez  dituzte  azterketa  linguistikoetan  erabiltzen  diren  kontsulta 

motak onartzen.  Adibidez,  ezin da lema edo kategoriaren bidez bilatu, edo hitzen 

arteko distantziak adierazi, edo puntuazio-zeinuak bilatu, edo espresio erregularrak 

erabili...

• Emaitzak ordenatzeko ez dituzte irizpide linguistikoak erabiltzen, orriaren garrantzia 

adierazten duten irizpideak baizik. Eta ezin zaie esan zeren arabera ordenatu.

• Emaitzak  ez  dira  errepikagarriak  izaten,  bilatzaileak  euren  indizea  etengabe 

eguneratzen ari baitira web-eko eduki berrira egokitzeko.

• Ematen dituzten kopuruak gutxi gorabeherakoak izaten dira.

• Web-bilatzaileen bitartez ezin dira lortu hitz edo patroi baten agerpen guztiak: euren 

lehenengo 1.000 emaitzen artean daudenak baizik ezin dira lortu.

Beraz,  ez  dago  zalantzarik  benetako  corpus  bat  eta  corpusak  kontsultatzeko  tresnak 

kontsulta  linguistikoetarako  askoz  egokiagoak  direla;  hala  ere,  zuzeneko  kontsulta  modu 
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oportunistan erabiltzen da web-a: kasu askotan ez dago behar den lanerako corpus egokirik edo 

nahiko handirik, eta web-a corpus gisa erabili beste erremediorik ez dago. Adibidez, hizkuntzaren 

eboluzioa aztertu nahi badugu eta oso datu berriak behar baditugu, edo informatikako terminologia 

berriena aztertu nahi badugu bide egokia izan daiteke web-a erabiltzea.

Zuzeneko  kontsulta  modurik  sinpleena  edozein  bilaketa  motorretan  hitz  batzuk  (edo 

bigrama, trigrama... batzuk) sartzea da, eta bilatzaileak itzulitako emaitza kopurua erabiltzea horien 

gutxi gorabeherako maiztasuna zenbatesteko (Chklovsky and Pantel,  2004). Hitz baten erabilera 

ikusteko beste modu bat da bilatzaileek itzultzen dituzten “snippet”-ak (orri bakoitzetik erakusten 

duten zatitxoa, eskatutako hitza duena) konkordantzia gisa erabiltzea da, nahiz eta horrek eskuzko 

lan bat eskatzen duen (snippet-ek ez dute agerpen bakoitza lerro batean eta parekatuta erakusten).

Zenbait web-zerbitzuk zuzeneko kontsultaren erabilpen aurreratuago bat eskaintzen dute. 

Guk  egindako  kontsulta  web-bilatzaileetara  bideratzen  dute,  jasotako  emaitzen  orri  guztiak 

deskargatzen dituzte eta nahi genuen hitzak orri horietan dituen agerpenak erakusten dituzte KWiC 

eran.  Zuzeneko  kontsulten  arazo  gehienak  dituzte  zerbitzu  hauek  (kontsulta-aukera  sinpleak, 

agerpen  denak  ezin  ikusi,  bilaketa-motorren  ordena  erabili  behar,  errepikaezintasuna...),  baina 

behintzat corpus-kontsultarako tresnen aukera batzuk eskaintzen dituzte (KWiC-ak erakustea, nahi 

dugun  irizpidearen  arabera  ordenatzea,  kolokazioak  kalkulatzea...).  Mota  honetako  zerbitzurik 

ezagunenak  dira  WebConc  (http://www.niederlandistik.fu-berlin.de/cgi-bin/web-conc.cgi?

sprache=en), WebCorp (Renouf et al., 2007) (http://www.webcorp.org.uk/), KWiCFinder (Flectcher, 

2006)  (http://www.kwicfinder.com)  eta  Web  Concordancer 

(http://webascorpus.org/searchwac.html).

 1.2.2.2 Bilatzaileen bidezko bilketa
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Web-az eta corpusez ari garenean, zuzeneko kontsultaz gain beste hurbilpen modu bat ere 

badago, web-era corpusak osatzeko testu bila jotzean datzana.  De Schryver-ek (2002) “web for 

corpus” esaten dio mota honetako erabilerari eta zuzeneko kontsultari “web as corpus”, nahiz eta, 

esan dugun bezala, gaur egun “web as corpus” izena bi erabilerak izendatzeko erabili ohi den. Eta 

hurbilpen  honetan  bi  metodo  nagusi  aurkitzen  dira  web-etik  testuak  lortzeko.  Horietako  bat 

bilatzaileak erabiltzean datza. Bernardini eta beste batzuek (2006) “web as a corpus shop” esaten 

diote  planteamendu honi  (web-a  corpus  dendatzat),  normalean corpus  txiki  espezializatuetarako 

erabili izan baita.

Hurbilpen honen oinarria hau da: hitz zerrenda batetik abiatuta (“seed words”  edo hazi-

hitzak), web-bilatzaile bati horien konbinazioak galdetu, bilatzaileak itzulitako orriak jaitsi eta orri 

horiek prozesatu corpus tradizional bat osatzeko.

  Corpus espezializatuak  

Bilaketa-motorren bidezko hurbilpen hau batez ere erabiltzen da corpus espezializatuak 

lortzeko.  Domeinu  edo  gai  jakin  bateko  hitzen  zerrenda  batetik  abiatzen  bagara,  hitz  horien 

konbinazio ezberdinak bilatzaileari emanda eta emaitzetako orriak jaitsita, corpus espezializatu bat 

lor daiteke. Metodologia honen aitzindari izan zen BootCaT tresna (Baroni and Bernardini, 2004), 

gaur egun horrelako erabileretarako de facto estandar bihurtu dena. Ondoren, tresna hori instalatu 

eta  egokitzeko  zailtasunak  izan  zitzaketenentzat,  tresna  horren  web-zerbitzu  moduko  bertsioa, 

WebBootCaT (Baroni et al., 2006), atera zen.

Horrelako  beste  erabilera  bat  da  Varantola-k  (2003)  proposatzen  duena:  hizkuntzen 

irakaskuntzan edo itzultzaileen trebakuntzan,  adibide zehatzak lituzketen “erabili  eta  botatzeko” 

corpusak osatzeko metodo azkar gisa ikusten du bide hau.
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  Corpus orokorrak  

Beste batzuek (Sharoff, 2006; Ueyama, 2006) bilaketa-motorrak erabiltzen dituzte corpus 

orokor  handiak  biltzeko.  Sharoff-ek,  adibidez,  maiztasun  ertaineko  500  hitzen  zerrenda  bat 

erabiltzen du abiapuntutzat, baina hitzok baldintza batzuk bete behar dituzte: hitz orokorrak izan 

behar dira (ez gai espezializatu batekoak) eta ez dira funtzio-hitzak izan behar. Fletcher-ek (2007) 

bere  zuzeneko  kontsultako  Web  Concordancer  tresnari  jendeak  egiten  dizkion  kontsultak 

aprobetxatzen ditu eta jaitsitako orriak gorde, corpus handi orokor bat osatzeko.

 1.2.2.3 Crawling bidezko bilketa

Hurbilpen  hau  ere,  web-a  corpus  bat  osatzeko  testuak  biltzeko  metodologia  erabiltzen 

duenez,  De Schryver-en  (2002)  banaketako “web for  corpus” motakoa  da,  bilatzaileen  bidezko 

bilketa bezala; baina testuok lortzeko “crawling” izeneko teknika erabiltzen da hurbilpen honetan. 

Bernardini eta beste batzuek (2006) “mega corpus / mini web” esaten diote planteamendu honi, 

normalean corpus orokor erraldoiak biltzeko erabili izan delako.

Crawling deritzon teknika honela definitzen da: hasierako URL-zerrenda batetik abiatuta, 

orri  horiek  jaisten  eta  bertan  aurkitzen  diren  esteka  edo  hiperloturak  URL-zerrendara  gehitzen 

joaten gara beranduago horiekin gauza bera egiteko, zerrenda agortu arte edo definitutako amaiera-

puntu batera iritsi arte. Web-a elkarri estekatzen dioten orriz beteta dagoenez, ia edozein hasierako 

URL-zerrenda nahiko handi batetik abiatuta eta teknika hau etengabe aplikatuz, web osoa jaistera 

irits gaitezke; izan ere, hau da bilatzaileek egiten dutena.

  Corpus orokorrak  

Gauzak horrela, metodo hau egokia da corpus orokor handiak biltzeko. Eta metodo hau da 

hizkuntza ezberdinetarako web-corpus erraldoiak biltzeko asmoa duen WaCky ekimenak (Baroni et 
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al., 2009) erabiltzen duena. Momentuz osatu dira 2.000 milioi hitz baino gehiagoko hiru corpus: 

alemanezko deWaC (Baroni and Kilgarriff, 2006), italierazko itWaC (Baroni and Ueyama, 2006) 

eta  ingelesezko  ukWaC  (Ferraresi  et  al.,  2008);  eta  beste  hizkuntza  batzuetako  corpusak  ere 

(gaztelania, errusiera, txinera...) egiten ari dira.

Crawling  bidezko  corpus  orokorren  bilketan,  hasierako  URLen  zerrenda  bilatzaileei 

maiztasun ertaineko hitz orokorren konbinazioak emanez lortu ohi dituzte. Crawling-a webgune-

aniztasuna lehenetsiz egiten da.

  Corpus espezializatuak  

Crawling bidezko bilketaren metodoa ere erabiltzen da corpus espezializatuak lortzeko. 

Nahi dugun gaian espezializatutako hainbat webgune detektatzen dira eta  horiek jarri  hasierako 

URL-zerrendan.  Crawling-ak  webgune  horietako  guztia  jaitsiko  du,  eta  kanpo-loturak  jarraituz 

gaiari  buruzko  beste  webgune  eta  orri  batzuetara  ere  iritsiko  da,  horrela  corpus  espezializatua 

osatuz. Hala ere, barruko orri guztiek eta, batez ere, kanporako lotura guztiek ez dute zertan gaiari 

buruzkoak izan. Horregatik, orri bat gorde aurretik eta haren estekak zerrendara gehitu aurretik, gai-

iragazki bat jarri behar izaten da, normalean ikasketa automatiko bidez entrenatutakoa (Chakrabarti 

et al., 1999).

 1.2.3 Corpus paraleloak

Corpus paraleloak oso erabilgarriak izaten dira itzulpen automatiko estatistikoko sistemak 

entrenatzeko edo terminologia elebiduna automatikoki erauzteko. Baina oraintsu arte eskura egon 

diren horrelako corpus bakarrak itzulpen-memoriak izan dira; eta hauek ez dira nahi genituzkeen 

bezainbat edo behar ditugun bezain handiak, zer esanik ez hizkuntza pare batzuentzat...
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Nolanahi ere, webgune asko daude eduki guztia hizkuntza bat baino gehiagotan dutenak. Ia 

edozein  webgune  korporatibo  edo  instituzional  bere  lurraldeko  hizkuntza  ofizial  guztietan  eta 

ingelesez egon ohi da, eta kasu batzuetan baita gehiagotan ere. Horregatik, gero eta gehiago ari dira 

garatzen web-etik automatikoki corpus paraleloak erauzteko teknikak, nahiz eta oraingoz ez dauden 

corpus elebakarrenak bezainbeste landuta.

Oro  har,  corpus  paraleloak  web-etik  osatzeko  lan  guztiek  hiru  fase  dituzte:  webgune 

hautagaien detekzioa, orrien parekatzea eta esaldi mailako lerrokatzea.

 1.2.3.1 Webgune hautagaien detekzioa

Lehenengo urratsa  testu  paraleloak izan ditzaketen webguneen identifikazioa izaten da. 

Lan  batzuetan  ez  dira  honetaz  arduratzen,  eskuz  hautatzen  dituzte  testu  paralelo  asko  dutela 

badakiten webguneak eta ondoko urratsetan zentratzen dira soilik, hau da, webgune horietako orriak 

parekatu eta esaldi mailan lerrokatzen.

Beste lan askotan (Resnik and Smith, 2003; Nie et al., 1999), estekaren baten testuan bilatu 

nahi  den  hizkuntzetako  baten  izena  (“english”,  “inglés”,  “english  version”...)  daukaten  orriak 

bilatzen  dituzte,  bilatzaile  batzuek  aukera  hori  ematen  baitute.  Baina  metodo  honek  muga  bat 

dauka: bilatzaileek inoiz ez dute ematen 1.000 emaitza baino gehiago eta, beraz, metodo honen 

bidez gehienez 1.000 webgune hautagai  aurki ditzakegu hizkuntza-testuaren aldaera bakoitzeko. 

Edonola ere, muga hau ekidin daiteke hizkuntzaren izena orriko edozein tokitan bilatzea aukeratzen 

badugu, eta bilatzeko testuari beste hitz batzuk (maiztasun handikoak) gehitzen badizkiogu, nahiz 

eta zehaztasuna galdu (Pomikalek, 2007).

Beste  hizkuntzetako  bertsioetarako  estekak  maiz  banderen  bidez  adierazten  dira,  eta 

aurreko metodoak ez du balio. Nolanahi ere, bandera horiek ALT atributu bat izaten dute batzuetan, 
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hizkuntzaren testuarekin.  Horretan oinarritzen dira  beste  lan batzuk (Zhang et  al.,  2006);  baina 

bilatzaileek ez dute aukerarik ematen ALT atributuetan bilatzeko eta, beraz, hau erabiltzen dutenek 

aurrez  jaitsitako orri  kopuru handia  izaten  dute,  eta  horietan  bilatzen dute  webgune hautagaiak 

detektatzeko. Hori dela eta, metodo hau ezin da aplikatu beti.

 1.2.3.2 Orrien parekatzea

Behin testu paralelo asko izan ditzaketen webguneak identifikatuta, webgune horietako orri 

guztiak jaisten dira crawling bidez eta behin hizkuntza batekoak eta bestekoak banatuta, elkarren 

itzulpen diren testuak parekatu behar dira.

Parekatze hori lortzeko, lehenengo biderik begien bistako eta errazenak aztertzen dira:

• Ea hizkuntza bateko eta besteko URLetan hizkuntza-patroi bat dagoen: “.../en/...” eta 

“.../es/...”,  “...&lang=en”  eta  “...&lang=es”,  “..._en.html”  eta  “..._es.html”,  eta 

horrelakoak.

• Ea orriek estekak dituzten hizkuntza-testu  batekin edo ALT atributuan hizkuntza-

testuren  bat  duten  irudiekin;  eta  ea  esteka  horiek  ez  duten  eramaten  beste 

hizkuntzako orri  nagusira  besterik  edo ez duten hizkuntzarentzako cookie-ren bat 

gorde besterik egiten.

Horietakoren  bat  betetzen  bada,  parekatzea  tribiala  da.  Baina  hori  gertatzen  ez  den 

kasuetan (gehienetan),  beste teknika aurreratuago batzuk erabili  behar izaten dira,  dokumentuen 

edukiari begiratuta, bakoitzaren itzulpena izateko aukera gehien duena identifikatzeko. Hala ere, 

horrelako  teknikek  kostu  konputazional  handi  samarra  izan  dezakete,  eta  hizkuntza  bakoitzeko 

dokumentuen arteko pare guztiak begiratu behar ez izateko (pentsa,  hizkuntza bakoitzean 1.000 

dokumentu lituzkeen webgune batean 1.000.000 pare posible begiratu beharko liratekeela), pare 

posibleak murrizteko teknika batzuk erabiltzen dira:
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• Luzera-antzekotasuna (Resnik and Smith, 2003; Nie et al., 1999): Dokumentu baten 

itzulpena  izateko  aukera  luzera  antzekoa  duten  dokumentuek  soilik  daukate. 

Luzeraren  gutxieneko  antzekotasunaren  faktorea  hizkuntza  pare  bakoitzaren 

araberakoa da.

• Hierarkia  maila:  Web  zerbitzari  batean,  dokumentuak  karpeta-hierarkia  batean 

antolatuta  daude,  eta  hierarkia  hori  URLetan  islatzen  da  “/”  ikurraren  bidez. 

Dokumentu baten itzulpena izateko aukera hierarkiako maila berean daudenek soilik 

izango dute.

• HTML etiketak (Resnik and Smith,  2003;  Zhang et  al.,  2006):  Bi  dokumenturen 

HTML etiketen zerrendek antzekoak izan behar dute hautagaien artean egoteko.

Behin  pare  posibleen  multzoa  ahalik  eta  gehien  mugatuta,  dokumentuen  edukian 

oinarritutako hainbat heuristiko erabiltzen dira itzulpenak detektatzeko:

• DOM egiturak (Shi et al., 2006): HTML orrien DOM egituren parekatzearen bidez 

aurkitzen dira itzulpenak.

• Termino  bektoreak  (Chen  et  al.,  2004):  Dokumentuak  termino  bektoreen  bidez 

errepresentatzen  dira,  hiztegi  bidez  itzuli  eta  bektoreen  antzekotasun-neurriak 

(kosinua adibidez) aplikatu.

• Hizkuntzarekiko  independenteak  diren  ezaugarriak  (Nadeau  and  Foster,  2004): 

Zenbakiak, letra larriak, puntuazio-zeinuak, lerro jauziak eta horrelakoak erabiltzen 

ditu itzulpenak aurkitzeko.

• Itzulpen  automatikoa  (Tomás  et  al.,  2005):  Itzulpen  automatikoaz  baliatzen  da 

itzulpena aurkitzeko.

• Semantika (Fukushima et  al.,  2006):  Hiztegi baten bidez,  bi  hizkuntzetan esanahi 

berdina edo antzekoa izan dezaketen hitz  guztiak identifikatzaile semantiko batez 

ordezten dira,  eta  identifikatzaileetan  kointzidentzia  gehien dituzten dokumentuak 

bilatzen dira.
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 1.2.3.3 Esaldi mailako lerrokatzea

Dokumentuak  binaka  parekatuta  ditugunean,  esaldi  mailan  lerrokatu  behar  dira  corpus 

paraleloa  osatzeko.  Horretarako,  HTML etiketak,  lerro-jauziak,  puntuazio-zeinuak,  luzerak  eta 

horrelako neurri heuristikoak erabiltzen dira, eta batzuetan baita hiztegi eta kognatuak (hizkuntza 

ezberdinetan antzera esaten diren hitzak) ere.

 1.2.4 Corpus konparagarriak

Gero eta lan gehiago ari da egiten corpus konparagarriekin, eta gero eta gehiago ari da 

jotzen web-era corpus konparagarrien bila. Hala ere, onartu beharra dago, corpus paraleloen kasuan 

bezala, oraindik arlo hau ez dagoela oso landuta. Lehen esan bezala, corpus konparagarriei buruzko 

lanetan erabiltzen diren corpus gehienak eskuz edo modu zuzenduan lortzen dira: berri-agentzietatik 

edo lehiaketetako bildumetatik  (TREC,  CLEF...).  Web-etik  erauzi  direnetan,  gehienak  webgune 

jakinetatik crawling eginez lortu izan dira (Talvensaari et al., 2008).

 1.2.5 Beharrezko teknikak

Web-a corpus kontuetarako erabiltzen den edozein hurbilpenetan (bai zuzeneko kontsultan 

bai corpus bilketarako),  hainbat teknika daude menperatu beharrekoak. Jarraian aipatuko ditugu 

teknikok eta zein den artearen egoera horietako bakoitzean.

 1.2.5.1 Bilatzaileen APIak

Zuzeneko kontsultan nahiz bilatzaileen bidezko bilketan, web-bilatzaileak erabiltzen dira. 

Programen bidez egingo diren kontsulta horiek HTTP eskaeren bidez web-bilatzaileei  zuzenean 

egitea  posible  bada  ere,  ez  da  komenigarria.  Web-bilatzaileen  ohiko  bertsioak  pertsonek 
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kontsultatzeko dira, eta makinek kontsulta automatikoak egiten dituztela nabarituz gero, sarbidea 

mozten  dute.  Horrelako  programen  bidezko  kontsultentzat,  bilatzaileek  web-zerbitzu  gisako 

bertsioak dituzte, eta APIak eskaintzen dituzte SOAP, XML-RPC edo REST bidez kontsultatzeko. 

API horietako bakoitzak bere abantailak eta desabantailak ditu.

Google-n APIa izan zen lehenengoetakoa. SOAP bidez indize osoa kontsultatzeko aukera 

eskaintzen  du,  baina  kontu  bakoitzak  egunean  1.000  kontsulta  soilik  egin  ditzake.  Gainera, 

kontsulta  bakoitzean  10  emaitza  soilik  ematen  ditu;  kontsulta  baten  1.000  emaitzak  beharko 

bagenitu, 100 kontsulta egin beharko genituzke. Google-n SOAP API horrek oraindik kontsultak 

onartzen baditu ere, jada ezin dira berau erabiltzeko kontu berriak eskatu. Google hori poliki-poliki 

bertan behera uzten ari da, horren ordezko AJAX bidezko beste API bat plazaratu baitu. Honek ez 

du kontsulta-mugarik eta oso erraza da webgune batean integratzea; pertsonalizazio handiko gauzak 

egitea, aldiz, zailagoa da eta 32 emaitza soilik itzultzen ditu.

Yahoo-k REST bidez eskaintzen zuen APIa, egunean 5.000 kontsulta onartzen zituena IP 

bakoitzetik (beraz, ordenagailu gehiago izanez gero kontsulta gehiago egin daitezke), eta kontsulta 

bakoitzak  100  emaitza  itzultzen  zituen.  Orain  BOSS izeneko  beste  API  bat  dauka,  momentuz 

kontsulta-mugarik ez duena.

Microsoft-ek ere bere Live Search zerbitzuaren SOAP APIa dauka, eguneko 25.000 dei 

onartzen dituena IP bakoitzetik, eta 50 emaitza itzultzen ditu bakoitzean. Live Seacrh bilatzailea 

Bing birbataiatu dutenean bertsio berria atera dute. Honek SOAP, JSON eta XML bertsioak ditu eta 

segundoko 7 dei onartzen ditu IP bakoitzetik.

Hauez gain, beste bilatzaile ez hain ezagun batzuk ere eskaintzan dituzte APIak: Alexa, 

Exalead...
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Aipatutako APIen eta euren ezaugarrien laburpen bat ikus daiteke ondoko taulan.

Enpresa APIa Protokoloa Dei mugak
Emaitzak 

dei 
bakoitzeko

Emaitzak 
guztira

Eskura

Google
SOAP API SOAP

1.000 
eguneko

10 1000

Erabiltzeko 
bai, kontu 
berrientzat 

ez

AJAX API AJAX Mugarik ez 32 32 Bai

Yahoo!
Search API REST

5.000 egun 
eta IP 

bakoitzeko
100 1000

Erabiltzeko 
bai, kontu 
berrientzat 

ez

BOSS REST Mugarik ez 100 1000 Bai

Microsoft

Live Search 
API

SOAP
25.000 egun 

eta IP 
bakoitzeko

50 1000

Erabiltzeko 
bai, kontu 
berrientzat 

ez

Bing API
SOAP, 

JSON, XML

7 segundo 
eta IP 

bakoitzeko
50 1000 Bai

 1.2.5.2 Crawling-a

Crawling-a egitea hauxe da: hasierako URL-zerrenda batetik abiatuta, orri horiek jaisten 

joan eta bertako URLak zerrendara gehitzen joan, ondoren horiekin gauza bera egiteko. Bi crawling 

mota bereizten dira: “depth first” (sakonera lehentasun) edo “breadth first” (hedadura lehentasun). 

“Depth first” estrategian, webgune bateko URL bat jaisten hastean, bertako orrietan aurkitzen diren 

loturen  artean  webgune barruko loturei  ematen  zaie  lehentasuna,  eta  horiek  joaten  dira  ilarako 

aurreneko postuetara; horrela, webgune horretako orri guztiak jaitsiko dira beste webgune batekin 

hasi baino lehenago. Horrela lortzen den corpusean webgune gutxiago egongo dira, baina daudenak 

osorik egongo dira. “Breadth first” estrategian aldiz, aurkitutako URLak ilarara gehitzen doaz, eta 
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webgune barruko loturak azken postuetan; modu honetan, corpusean ahalik eta webgune gehien 

izatea lortzen da.

Crawling-a  egiteko  programa  norberak  egin  dezake  nahiko  erraz.  Hala  ere,  badaude 

hainbat software libre hori egiten dutenak:

• Heritrix:  Internet  Archive proiektu ezagunak garatutako crawler-a  da.  Hau erabili 

dute  WaCky  ekimeneko  corpus  erraldoi  guztietan  (Baroni  and  Kilgarriff,  2006; 

Baroni and Ueyama, 2006; Ferraresi et al., 2008). 

• wget:  Linux eta UNIX sistemetan datorren komandoa. Orri soil  bat  edo webgune 

osoak jaisteko balio du.  Hau erabiltzen dute adibidez Zhang-ek eta beste batzuek 

(2006).

• Nutch (Khare et al., 2004): Apache proiektu ezagunaren crawler-a da.

• HTTrack: Webguneak jaisteko softwarea, crawling-a egiteko erabil daitekeena.

 1.2.5.3 Tamaina iragazkia

Fletcher-ek (2004) erakutsi zuen fitxategiaren luzeraren araberako iragazki bat ona izan 

zitekeela  corpusaren  kalitatea  hobetzeko.  Gutxieneko  tamaina  bat  betetzen  ez  duten  orriek 

(Fletcher-ek 5 KB-n jartzen du muga) testuzko eduki gutxi izan ohi dute behin goiburuak, menuak 

eta  abarrak  kenduta  edo,  bestela,  zerbitzarien  errore-  edo  abisu-  mezuak  izaten  dira.  Aldiz, 

gehiegizko tamaina dutenak (Fletcher-en arabera, 200 KB baino handiagoak) ez dira corpusetarako 

eduki  onak,  ez  baitira  hizkuntza  errealaren  adierazgarri:  zerrendak,  katalogoak,  spam-a  eta 

horrelako orriak izan ohi dira. WaCky ekimeneko corpus erraldoietan ere azken metodo hau erabili 

dute (Baroni and Kilgarriff, 2006; Baroni and Ueyama, 2006; Ferraresi et al., 2008).

 1.2.5.4 Hizkuntza iragazkia
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Corpusak  hizkuntza  batekoak  nahi  izaten  dira.  Bilatzaileen  bidezko  hurbilpenetan 

hizkuntza-aukeraketa  bilatzailearen bidez egin ohi  da,  bilaketa-aukeretan hizkuntza jakin bateko 

emaitzak soilik itzultzeko eskatuz. Crawling bidezkoetan, aldiz, hizkuntzaren iragazki bat erabili 

behar izaten da.

Hizkuntza-detekziorako  metodo  ezagunena  (eta  ziurrenik  erabiliena)  TextCat  tresnak 

erabiltzen  duena  da,  n-gramen maiztasunetan  oinarritutakoa  (Cavnar  and Trenkle,  1994).  Beste 

batzuek hizkuntza bateko funtzio-hitz maizenen zerrenda bat erabiltzen dute, eta horien proportzio 

altu  bat  exijitu,  Baayen-en  (2001)  arabera  testu  jarraituak  eta  konexoak  (eduki  linguistiko 

esanguratsuak, hain zuzen) hori betetzen baitu.

Azken metodo hau darabilte WaCky ekimeneko corpus handietan (Baroni and Kilgarriff, 

2006; Baroni and Ueyama, 2006; Ferraresi et al., 2008). Bide batez, spam apur bat ere ekiditen dute 

horrela,  bilatzaileak  engainatzeko  hitz  zerrenda  zentzugabe  eta  estekez  betetako  orriak  behinik 

behin.

 1.2.5.5 Spam- eta pornografia-iragazkiak

Web-a spam, pornografia eta beste mota batzuetako zarataz beteta dago. Bertatik corpus 

bat osatzen dugunean horrelakoak saihestea ezinbestekoa izaten da, baina ez da lan erraza izaten.

Fletcher-ek (2004) aipatutako tamaina-iragazkiak spam-a neurri batean gutxitzen du, baina 

ez beti.  Bilatzaileak erabiltzen dituzten metodoetan (zuzeneko kontsulta eta bilatzaileen bidezko 

bilketa) arazo hau nahiko ongi gainditzea lortzen da, bilatzaileek eurek iragazten baitute spam-a, eta 

pornografia ere bai, hala eskatuz gero. Crawling bidezkoetan, aldiz, arazo gehiago daude; corpus 

espezializatuen  kasuan,  amaieran  ikasketa  automatiko  bidez  entrenatutako  domeinu-iragazkiak 

pasatzen badira, horiek spam-a ere iragazten dute.
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Baina  crawling  bidezko  beste  metodoetan,  berariaz  horiek  saihesteko  iragazkiak  jarri 

ezean,  zabor  asko  sar  daiteke  corpusean.  WaCky  ekimeneko  corpus  handietan  (Baroni  and 

Kilgarriff, 2006; Baroni and Ueyama, 2006; Ferraresi et al., 2008), hizkuntza iragazteko erabiltzen 

duten funtzio-hitzen maiztasunaren metodoaren bidez lortzen dute neurri batean spam-a saihestea; 

pornografia, aldiz, horrelako orriek izan ohi duten hitzen zerrenda bat erabiliz iragazten dute, hitz 

horiek kopuru edo proportzio jakin batetik gora dituzten orriak ezabatuz.

 1.2.5.6 Orrien garbiketa

Web orriak “boilerplate” deritzonaz (agian zikinkeria moduan itzuli dezakegunaz) beteta 

daude. Boilerplate deritzo webgune bateko orri guztietan errepikatzen den material linguistikoki ez 

interesgarriari,  normalean  web-zerbitzarietako  softwareak  automatikoki  sortua  dena:  goiburuak, 

nabigazio-menuak,  copyright  oharrak,  publizitatea...  Corpusetan  sartzen  diren  orrietatik  hauek 

kentzea  komeni  da,  hainbat  arrazoirengatik:  KWiC  emaitzak  itsustu,  hitzen  maiztasunak 

distortsionatu  eta  beste  iragazki  batzuk  zaildu  egiten  dituzte  (errepikatuen  detekzioa,  gaiaren 

iragazkia...).

Corpus bat webgune gutxi  batzuen crawling bidez osatu nahi denean (adibidez,  corpus 

espezializaturen bat sortzeko), orri horien egiturara egokitutako iragazkiak berariaz sor daitezke, 

%100eko eraginkortasuna luketenak.  Baina beste edozein kasutarako detekzio-metodo orokorrak 

behar dira.

Proiektu gehienetan erreferentzia Finn-ek eta beste batzuek (2001) garatutako BTE (Body 

Text  Extraction)  algoritmoa  da.  HTML  etiketen  dentsitatea  erabiltzen  dute  benetako  edukia 

detektatzeko,  honetan  proportzionalki  boilerplate-an  baino  etiketa  gutxiago  egon  ohi  baitira. 

Metodo hau  erabili  dute  adibidez  BootCaT proiektuan,  (Baroni  and  Bernardini,  2004),  WaCky 
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ekimeneko corpusetan (Baroni and Kilgarriff,  2006; Baroni and Ueyama, 2006; Ferraresi et al., 

2008) eta Sharoff-en (2006) bilatzaileen bidezko corpus orokorren bilketa-proiektuan.

Arlo  honetan  beste  erreferentzia  nagusia  2007ko  WAC3  workshop-aren  barruan 

antolatutako  CLEANEVAL  lehiaketa  da,  boilerplate-aren  garbiketan  aurrerapenak  sustatzeko 

martxan  jarritakoa  (Baroni  et  al.,  2008).  Han  10  sistema  aurkeztu  ziren,  batzuk  heuristikoetan 

oinarritutakoak eta beste batzuk ikasketa automatikoan oinarritutakoak, baina guztiek ere HTML 

etiketen  dentsitatea  baino  ezaugarri  gehiago  erabiltzen  zituztenak  (puntuazio-zeinuak,  funtzio-

hitzak...).

 1.2.5.7 Testuaren erauzketa

Corpusetan normalean ez dira HTML orriak sartzen, testu hutsa baizik. Hor informazio 

interesgarria  gal  daiteke (kurtsibaz edo beltzez idatzitako gauzak adibidez),  baina hori  da joera 

orokorra, ondoren datozen tresna linguistikoak (lematizatzaileak, kategoria-etiketatzaileak...) testu 

hutsa hartzen baitute oinarri, ez dira gai < eta > arteko etiketak identifikatu eta saltatzeko.

HTML fitxategietatik testua erauztea gauza tribiala da. UNIX eta Linux sistemetako lynx 

testuzko nabigatzaileak egin dezake (Sharoff, 2006), edo XPath espresio sinple batek ere bai, aurrez 

HTML orria  XHTMLra  eraldatzen  badugu  (hau  ere  lynx-ek  egin  dezake).  Hori  bai,  batzuetan 

arazoak egon daitezke kodeketan.

Baina web-ean beste dokumentu mota batzuk ere badaude. DOC eta PDF formatudunak, 

adibidez,  nahiko  arruntak  dira.  Eta  corpusetarako  interesgarriak  ere  badira  (Fletcher,  2007): 

dokumentu administratibo edo paper  zientifiko asko horrela  egoten dira,  boilerplate-rik  ez dute 

izaten... Corpus-proiektu askotan ez dira kontuan hartzen, beraietatik testua erauztea ez baita hain 

sinplea. DOC-etatik testua erauzteko tresna libreak egon badaude, eta emaitza nahiko onak ematen 
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dituzte. PDF-etatik, aldiz, ez da hain erraza. Tresnak egon badaude, baina beraien emaitza ez da 

hain  ona,  PDF  ez  baita  ediziorako  formatu  bat,  azken  itxura  kodetzeko  formatua  baizik,  eta 

paragrafo  kontzeptua  galtzen  du  dena  koordenatu  jakinetan  dauden  testu-koadro  bihurtzeko. 

Horregatik,  PDF-ak testu  bihurtzeko tresnek hitz  baten barruko karaktereetan espazioak sartzen 

dituzte, edo bi zutabetan idatzita dagoen testuarekin nahastu, esate baterako (Fletcher, 2007).

 1.2.5.8 Errepikatuen iragazkia

Dokumentu erabat berdinen detekzioa erraza da, nahikoa da hash teknikaren bat erabiltzea 

dokumentuen hatz-marka gisa erabiltzeko, eta hash bera dutenak duplikatu perfektuak izango dira 

ziurtasun osoz. Gainera, WaCky proiektuaren esperientzian (Baroni and Kilgarriff, 2006; Baroni 

and  Ueyama,  2006;  Ferraresi  et  al.,  2008)  ikusi  dute  berdin-berdinak  diren  orriak  zerbitzarien 

errore-orriak eta horrelakoak izaten direla, eta kopiak ez ezik, jatorrizkoa ere ezabatzen dute (ez die 

axola horrela dokumentu interesgarriren batzuk galtzeak: garbitasuna nahiago dute estaldura baino, 

web-a handia baita).

Baina web-ean eduki errepikatu asko agertzen dira webgune ezberdinetan: agentzietako 

berri bera egunkari ezberdinetan, Creative Commons duen artikulu interesgarri bat blog askotan 

kopiatuta, zerbitzari ezberdinetako erreplikazioa badaezpada... Eta dokumentu horiek ez dira erabat 

berdinak izaten, eta ezin dira goian aipatutako tekniken bidez detektatu.

Dokumentu  oso  antzekoen  detekziorako  ia  guztiek  erabiltzen  duten  teknika  Broder-en 

(2000) algoritmoa da. Honek dokumentu bateko “shingle” (n-grama) guztiak hartzen ditu, eta bi 

dokumentuk hauetako asko partekatzen badituzte, dokumentuak oso antzekoak direla esan nahi du. 

Teknika  oso  sinplea  da,  baina  arrakasta  handia  lortu  zuen  optimizazio-mailari  esker.  Izan  ere, 

dokumentu  guztien  shingle  guztiak  gordetzea  eta  dokumentu  pare  guztien  shingle  guztien 
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konparazioa oso garestia da konputazionalki web eskalan egiteko. Broder-ek egiten duena da hauen 

hatz-markak egin (bakoitza zenbaki bakarrarekin gordetzeko), ordenatu eta n txikienen lagin bat 

hartu.  Gero  taldekatu  egiten  ditu  (hau  berriz  ere  shingle-en  shingle-ak  hartzea  bezala  da,  eta 

horregatik  “supershingling”  deritzo)  eta  taldeen  hatz-markak  atera.  Azkenean  dokumentu 

bakoitzarentzat gorde beharreko errepikatuen detekziorako informazioa zenbaki gutxi batzuk dira. 

Taldeen (supershingle-en)  kopurua ongi  aukeratuta,  lor  daiteke nahikoa izatea zenbaki  bakarrak 

kointziditzea  bi  dokumenturen  arteko  antzekotasuna  ehuneko  jakin  altu  batetik  gorakoa  dela 

ziurtatzeko eta, beraz, kalkulatzeko ere erraza da.

 1.2.5.9 Barne-hartuen iragazkia

Dokumentuen  barne  hartzea  detektatzea  garrantzitsua  izan  daiteke  corpusean 

erredundantzia  saihesteko.  Web-ean  maiz  gertatzen  den  kasua  da  (blogetan  edo  egunkarietan, 

adibidez),  artikulu bat osorik errepikatuta egotea portadan edo kategoriakako artikulu taldeetan, 

beste artikulu batzuekin batera. Eta errepikatuen detekzioak ez du hemen funtzionatzen, orriak ez 

baitira berdinak, bata eduki hori eta beste askoz gehiago dituen beste batean barne-hartua dago.

Shingle-en algoritmoak balio du barne-hartze hori detektatzeko. Broder-ek (1997) erakutsi 

zuen dokumentu baten shingle ia guztiak besteak ere bazituen, dokumentu bat bestearen barruan 

zegoela. Baina hau ez zuen lortu errepikatuen detekzioa bezainbeste optimizatzea eta, beraz, ez da 

normalean erabiltzen dokumentu-kopuru handiko lanetan.

 1.2.5.10 Gaiaren iragazkia

Gai edo eremu bateko corpus espezializatu baten bila goazenean, eta batez ere crawling 

bidez,  beharrezkoa  izaten  da  domeinu-iragazki  bat  jartzea.  Iragazki  hauek  normalean  ikasketa 

automatiko bidez inplementatzen dira, nahi den gai bakoitzarentzat  ad hoc entrenatutako iragazki 
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bat  eginez  (Chakrabarti  et  al.,  1999).  Entrenamendurako  ezaugarri  gisa  gaiko  terminoak  edo 

keyword-ak (gako-hitzak, hau da, funtzio-hitz ez direnak: izenak, adjektiboak, aditzak...) erabiltzen 

dira (Sharoff, 2007).

 1.2.5.11 Generoaren iragazkia

Halaber, genero edo erregistro bateko corpus espezializatu bat nahi dugunean, beharrezkoa 

izaten da genero-iragazki bat erabiltzea. Iragazki hauek ere normalean ikasketa automatiko bidez 

inplementatzen dira,  nahi den genero bakoitzarentzat berariaz entrenatutako iragazki bat eginez. 

Entrenatzeko  ezaugarri  moduan  puntuazio-zeinuak  eta  kategoria-trigramak  erabili  izan  dituzte 

(Sharoff, 2007).
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 2 Web as corpus eta euskara

 2.1 Corpus elebakarrak

 2.1.1 Zuzeneko kontsulta

Gorago aipatu dira zuzeneko kontsultaren teknikak izan ditzakeen abantailak. Esandako 

horiek euskararen kasurako ere balio dute, are gehiago kontuan izanik euskaraz dauden corpusak 

gutxi, txikiak eta ez oso eguneratuak direla.

Baina zuzeneko kontsultak nahitaez erabili behar ditu bilatzaileak, eta geroago bilatzaileen 

APIen atalean sakonago azalduko dugun bezala, web-bilatzaileak ez dira oso egokiak euskarazko 

kontsultak  egiteko:  ez  dute  lema bidezko bilaketarik  egiten  (oso  beharrezkoa  euskara  bezalako 

hizkuntza  eranskari  batean)  eta  ezin  zaizkie  euskarazko  emaitzak  soilik  eskatu.  Horregatik, 

bilatzaileei  zuzenean  galdetzea  kopuruak  ikusteko  edo  WebCorp  (Renouf  et  al.,  2007) 

(http://www.webcorp.org.uk/)  nahiz  KWiCFinder  (Flectcher,  2006)  (http://www.kwicfinder.com) 

moduko tresnak erabiltzea alferrikakoa izaten da askotan euskararentzat.

Horregatik  garatu  da  CorpEus  tresna.  Aipatutakoen antzeko web-zerbitzua  da  (hau  da, 

hitzak  bilatzaileei  bidaltzen  dizkie,  emaitzetako  orriak  jaitsi  eta  hitzen  agerpenak  KWiC  eran 

erakutsi), baina euskararen beharrei egokitua. Sorkuntza morfologiko bidezko galderaren hedapena 

eta  hizkuntza iragazteko hitzen  teknikak erabiltzen ditu  bilatzaileetatik  euskararentzako emaitza 

hobeak lortzeko. Horrez gain, hitzen aldaerak eta forma estandarrak ere iradokitzen ditu emaitzak 

osatu  ahal  izateko,  eta  euskarazko  sintagmen  bilaketa  lematizatua  ere  eskaintzen  du  komatxo 

bikoitzen  bidez.  Baina  horrez  gain,  aipatutako  tresnek ez  dituzten  hainbat  ezaugarri  ere  baditu 
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CorpEus-ek: orriak prozesu paraleloekin jaisten ditu blokeoak ekiditeko, orri mota askotako edukia 

hartzen  du  (HTML,  XML,  RSS,  RDF,  TXT,  DBF,  PDF,  DOC,  RTF,  PPT,  PPS  eta  XLS), 

ordenatzeko  irizpide  anitz  eskaintzen  ditu,  emaitzak  iritsi  ahala  ordenatzen  doaz,  kopuruen 

grafikoak erakusten ditu,  kolokazioak kalkulatzen ditu...  CorpEus-i  buruzko informazio gehiago 

aurki daiteke eranskinetako 1. artikuluan.

 2.1.2 Bilatzaileen bidezko bilketa

 2.1.2.1 Corpus espezializatuak

Euskarak beharrezko ditu domeinu-corpus espezializatuak terminologiarako, agian beste 

hizkuntza  batzuek  baino  gehiago,  terminologia  espezializatua  oraindik  ez  baitago  nahiko 

estandarizatua. Eta horretarako biderik egokiena da BootCaT-ek erabiltzen duen bilatzaile bidezko 

bilketaren antzeko metodologia erabiltzea (Baroni and Bernardini, 2004).

Hala ere, BootCaT-ek ez du lortzen erabateko domeinu-zehaztasuna, ezta gutxiagorik ere. 

Eta  euskarazko  corpusak  lortzeko  aplikatuta,  bilatzaileek  euskararekin  dituzten  arazoengatik, 

BootCaT-en domeinu-zehaztasuna oso txarra da.

Horregatik BootCaT-en metodologiari hobekuntza batzuk gehitu dizkiogu. Hitz-zerrenda 

batetik abiatu beharrean, dokumentu-zerrenda batetik abiatzen gara, lortu nahi den corpus motaren 

lagin txiki bat izango dena, eta hitz-zerrenda hortik erauzten da automatikoki. BootCaT-en antzeko 

prozesua  abiatu  ondoren,  amaieran  domeinu-iragazki  bat  pasatzen  zaie  jaitsitako  dokumentuei, 

hasierako  laginarekin  dokumentuen  antzekotasuna  neurtzeko  teknikak  erabilita,  domeinu 

bakoitzeko  ikasketa  automatiko  bidezko  iragazki  bat  egin  beharrik  gabe.  Honela  domeinu-

zehaztasun handiko corpusak lor daitezke. Eranskinetako 2. artikuluan ikus daiteke metodo honi 

buruzko informazio gehiago.
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Metodo  hau  erabiliz  jada  jaitsi  dira  zenbait  domeinutako  corpus  espezializatuak,  eta 

oraindik gehiago jaisteko asmoa dago. Horrez gain, webgune batean kontsultagarri jartzeko asmoa 

ere badago.

Genero  edo  erregistroetako  corpus  espezializatuak  ere  interesgarriak  dira,  baina 

metodologia erabat ezberdina garatu beharko litzateke. Izan ere, domeinua zehazten duten ezaugarri 

garrantzitsuenak  terminoak  edo  gako-hitzak  dira,  baina  generoa  puntuazio-zeinu  eta  kategoria 

trigramen bidez definitzen da (Sharoff, 2007), eta bilatzaileen bidez ezin da hauekin ezer egin.

 2.1.2.2 Corpus orokorrak

Euskararentzako  dauden  corpus  orokorrak  oso  txikiak  dira  beste  hizkuntzetakoekin 

konparatuz gero eta,  beraz,  beharrezko ikusten dugu euskarazko web-corpus orokor erraldoi bat 

osatzea. Horretarako ohiko bidea crawling-a bada ere, Sharoff-ek (2006) eta Ueyama-k (2006) egin 

dituzte  bilatzaile  bidez  ere,  eta  interesgarria  litzateke  bide  hau  probatzea,  crawling  bidezko 

metodoarekin konparatzeko besterik ez bada ere. Ikusteko dago, hala ere, euskaraz ere corpus hain 

handiak osatzea lor litekeen bilatzaileen bidez, euskarazko web-a ez baita hain handia.

 2.1.3 Crawling bidezko bilketa

 2.1.3.1 Corpus orokorrak

Aurreko atalean esan bezala, euskararentzako web-corpus erraldoi bat lortzea interesgarria 

da eta horretarako ohiko bidea crawling-a denez, hau egiteko asmoa ere badago. Lan hau nahiko 

aurreratuta dago; izan ere eranskinetako 4. artikuluan aipatzen den azterketa lanerako web-corpus 

bat osatu behar izan genuen, eta hori crawling bidez egin genuen, horretarako tresna bat garatuta. 

Lan horretarako 20 milioi hitzeko corpusa osatu zen, baina horren ondoren garatutako crawling-
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tresna berriz martxan jarrita, 250 milioi hitzeko corpusa osatzea lortu da, guk dakigula euskarazko 

orain arteko corpusik handiena.  Baina tresna horretan ez daude integratuta  bilatzaileen bidezko 

bilketa-tresnetarako  ondoren  garatu  diren  errepikatuen  detekzioa,  barne-hartuen  detekzioa  eta 

boilerplate  garbiketa  (nahita,  corpus  hori  euskarazko  web-eko  maiztasun  handieneko  hitzen 

zerrenda ateratzeko behar baikenuen, eta horretarako orriak osorik nahi genituen). Hori egitea soilik 

faltako litzateke ganorazko crawling bidezko corpus orokor erraldoi bat osatzeko.

 2.1.3.2 Corpus espezializatuak

Euskaraz zaila ikusten da crawling bidez domeinuko corpus espezializatuak osatzea. Izan 

ere,  beste  hizkuntzetarako  hori  egin  denean,  gaiaren  inguruko  testu  asko  dituzten  webguneak 

identifikatu  behar  izan dira,  eta  euskaraz oso gutxi  dira  gai  espezializatuei  buruzko testu  ugari 

dituzten webguneak. Gainera, ez da oso praktikoa gai horietako bakoitzerako ikasketa automatikoko 

sistema bat entrenatu behar izatea. Hau guztiau dela eta, corpus espezializatuen bilketan bilatzaileen 

bidezko metodoa erabiliko da soilik, eta ez crawling bidezkoa.

Generoetako  corpus  espezializatuetan,  aldiz,  posible  izan  liteke  crawling  metodoa 

erabiltzea. Kazetaritzako testuak, administratiboak, hezkuntzakoak, dibulgatiboak eta abar dituzten 

webguneak identifikatzea errazagoa da. Hori bai, ondoren beharrezkoa dateke generoen iragazki bat 

erabiltzea, geroago genero-iragazkiaren atalean zehaztuko den bezala.

 2.2 Corpus paraleloak

Euskara  barne  duten  corpus  paraleloak  gutxi  eta  txikiak  dira,  eta  denak  euskara  eta 

gaztelaniazkoak.  Horregatik  da  interesgarria  web-etik  corpus  paraleloak  osatzeko  lanak  abian 

jartzea,  terminologia-erauzketa  elebidunean  eta  itzulpen  automatiko  estatistikoan  erabiltzeko. 
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Interesgarri ez ezik, posible ere ikusten dugu: Euskal Herriko webgune korporatibo eta instituzional 

gehienek euskarazko eta gaztelaniazko bertsioak dituzte,  eta askok ingelesezkoa ere  bai.  Beraz, 

web-etik  corpus  paraleloak  automatikoki  erauzteko  tresna  bat  egiteko  asmoa  dago,  eta  berau 

erabiliz euskara-gaztelania eta, garrantzitsuagoa izan daitekeena, euskara-ingelesa corpus paralelo 

handiak osatzekoa ere bai.

Interesgarria  da baita  corpus  paralelo  espezializatuak izatea ere,  baina  zaila  ikusten  da 

euskararentzat horrelako corpusak tamaina esanguratsuan lortu ahal izatea.

 2.3 Corpus konparagarriak

Corpus  paraleloak  konparagarriak  baino  erabilgarriagoak  badira  ere,  esan  bezala,  arlo 

espezializatuetan  ez  da  erraza  izango  corpus  paraleloak  lortzea.  Horregatik,  terminologia 

espezializatu  elebiduna  erauzteko beharrezkotzat  jotzen  da  domeinuko  corpus  konparagarrietara 

jotzea.

Horrelako corpus konparagarriak lortzeko sistema bat garatu da jada. Izan ere, euskarazko 

corpus  espezializatu  elebakarrak  lortzeko  sistema  bera  bi  hizkuntzari  aplikatuta,  corpus 

konparagarriak lortzen dira. Horrez gain, lagin-corpus bakarra eta hiztegietan oinarritutako beste 

metodo  bat  ere  probatu  eta  ebaluatu  dira.  Honi  buruzko  informazio  gehiago  eranskinetako  3. 

artikuluan aurki daiteke.

Tresna honen bidez hainbat corpus konparagarri espezializatu lortzeko asmoa dago, gero 

beste terminologia-erauzketa proiektuetan ustia daitezen.

Horrez gain, ikusi beharko da ea posible den generoetako corpus konparagarriak lortzea. 
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Generoetako euskarazko corpus elebakar espezializatuak lortzeko sistema bat garatuz gero, hori 

bera beste hizkuntza batzuei aplikatuta generoetako corpus konparagarriak ere izan genitzake.

 2.4 Beharrezko teknikak

 2.4.1 Bilatzaileen APIak

Zuzeneko  kontsulta  bidezko  hurbilpenean  nahiz  bilatzaileen  bidezko  bilketarenean, 

derrigorrezkoa  da  bilatzaileen  APIak  erabiltzea.  Baina  web-bilatzaileak  ez  dira  oso  egokiak 

euskarazko kontsultetarako. Bi arazo nagusi dituzte:

• Ez dute lema bidezko bilaketarik egiten. Hau guztiz beharrezkoa da euskara bezalako 

hizkuntza  eranskari  batean.  Bestela,  “etxe”  bilatzeko  esanda  ez  dituzte  itzultzen 

“etxea”, “etxeak” eta beste inflexioak dituzten orriak.

• Ezin  zaizkie  euskarazko  orriak  soilik  itzultzeko  eskatu.  Orduan,  beste  hizkuntza 

batzuetan  ere  existitzen  diren  izen  teknikoak  (“anorexia”,  “sulfuroso”,  “byte”, 

“allegro”...), izen bereziak (“Euskal Herria”, “Barack Obama”...) edo hitz laburrak 

(“katu”, “erle”...) bilatzean, orri asko eta asko (ia denak, kasu batzuetan) ez daude 

euskaraz.

Hori  konpontzeko  bi  teknika  asmatu  ditugu.  Bata  sorkuntza  morfologiko  bidezko 

kontsultaren hedapena da: IXA taldeak egindako sorkuntza morfologikoko tresnen bidez hitz baten 

inflexioak lortzen dira  eta  horietatik  maiztasun handienekoak bidaltzen zaizkio  bilatzaileari  OR 

operadore  batekin  banatuta.  Teknika  honen  bidez,  lema  bidezko  bilaketaren  antzeko  emaitzak 

lortzen  dira.  Beste  teknikak  hizkuntza  iragazteko  hitzak  erabiltzen  ditu:  euskarazko  hitzik 

ohikoenak gehitzen zaizkio kontsultari AND operadore baten bidez. Eranskinetako 4. artikuluan 

ikus daiteke azterlan bat non aztertu diren, batetik, zeintzuk diren maiztasun handieneko inflexioak 

eta horiekin lortzen den estaldura-gehikuntza eta, bestetik, zeintzuk diren euskararentzako iragazki-
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hitzik egokienak eta horiekin lortzen den zehaztasun-gehikuntza eta estaldura-galera.

Goian aipatutako teknikak erabiltzen dira web-a eta euskarazko corpusekin zerikusia duten 

eta  hemen  aipatu  diren  bilatzaileen  bidezko  lan  guztietan:  CorpEus-en,  euskarazko  corpus 

espezializatuak  bilatzaile  bidez  eskuratzeko  proiektuan  eta  corpus  konparagarri  espezializatuak 

bilatzaile bidez eskuratzeko proiektuan.

Horrez gain, eta ikusita euskarazko bilaketetarako metodo honek ohiko bilatzaileek baino 

emaitza  hobeak  ematen  dituela,  euskarazko  bilatzaile  baten  prototipoa  ere  egin  da,  EusBila 

izenekoa,  beranduago  Eleka  enpresak  Elebila  izenarekin  komertzializatu  duena 

(http://www.elebila.eu).  EusBilari  buruzko informazio  gehiago eranskinetako 5.  artikuluan aurki 

daiteke.

 2.4.2 Crawling-a

Crawling-a egiteko tresna libreak egon badaude, baina oraingoz corpus orokorra lortzeko 

erabili  den  crawling-tresna  guk geuk garatu  dugu.  Ez  guk arlo  horretan  ekarpen  handirik  egin 

dezakegulako,  arrazoi  praktikoengatik  baizik:  tresna  horiekin  crawling-a  eginez  gero,  ondoren 

pasatu behar dira iragazkiak, askotan bildutako testu-masaren tamaina erdira edo jaisten dutenak; 

guk nahiago dugu orriak jaitsi ahala iragaztea, diskoko tokia hobeto kudeatzeko.

 2.4.3 Tamaina-iragazkia

Tamaina-iragazkia  ere  pasatzen  dugu  gure  tresnetan,  bai  bilatzaileen  bidezkoetan,  bai 

crawling  bidezkoetan  ere.  Hala  ere,  guk  ez  dugu  fitxategiaren  tamainaren  arabera  iragazten 

Fletcher-ek  (2004)  eta  beste  gehienek  egiten  duten  bezala.  Testu  hutsera  eraldatu  eta  geroko 

43



Web-a euskarazko corpus gisa - Web as corpus eta euskara

testuaren luzera hartzen dugu kontuan eta 1.000 karaktere baino gutxiago (orri erdi inguru) edo 

100.000 karaktere baino gehiago (50 orri inguru) dituzten testuak kanpoan uzten ditugu. Bestela, 

txertatutako  irudien  eraginez  tamaina  handia  duten  PDF  edo  DOC  fitxategi  interesgarriak 

baztertzeko arriskua dago.

 2.4.4 Hizkuntza-iragazkia

Bilatzaileen  bidezko  hurbilpenetan,  hizkuntza-iragazkia  kontsultari  gehitzen  dizkiogun 

hitzen  bidez  egiten  dugu,  bilatzaileen  APIei  dagokien  atalean  azaldu  dugun moduan.  Crawling 

bidezkoetan, aldiz, hizkuntza-iragazkia IXA taldeak egindako LangID tresnak egiten du, karaktere 

eta hitzen trigramen maiztasunetan oinarritutako tresna batek. Bilatzaile bidezko lanetan ere LangId 

erabiltzen da hizkuntza iragazteko hitzek huts egin duten kasu bakanak baztertzeko.

 2.4.5 Spam- eta pornografia- iragazkiak

Orain  arteko  lanetan  ez  dugu  spam-  eta  pornografia-iragazkirik  erabili,  ez  baikenuen 

pentsatzen beharrezkoa zenik. Esperientziak erakutsi digu zuzen geundela. Oso merkatu txikia da 

euskararena,  eta horrelako orriak egiten dituztenek publiko zabala dutenez helburu,  web-ean ez 

dago apenas pornografia edo spam-ik euskaraz. Hizkuntza-iragazkia, beraz, nahikoa da horrelakoak 

ere ekiditeko.

 2.4.6 Orrien garbiketa

Lehenago  aipatu  bezala,  boilerplate-a  garbitzeko  de  facto-ko  metodo  estandarra  BTE 

algoritmoa izan da. Baina 2007an algoritmo horren emaitzak hobetzeko asmoarekin CLEANEVAL 

lehiaketa martxan jarri zenean, eta ikusita web-a eta corpusen arloko gure lanetarako BTE baino 
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metodo hobeak oso ongi etorriko liratekeela, guk ere lehiaketan parte hartzea erabaki genuen gure 

sistema propioa garatuz.

Gure  sistema  “bootstrapping”  algoritmo  batean  oinarrituta  dago:  lehenbizi  blokeak 

detektatzen  ditugu,  itxurazko  atributu  berdinak  dituzten  paragrafo  mailako  etiketak  detektatuz; 

ondoren, hainbat heuristiko erabiltzen dira (luzera, puntuazio-zeinuen proportzioa, HTML etiketen 

dentsitatea...) testuzko edukizko bloke nagusiak detektatzeko; azkenik, bootstrapping begizta batean 

sartzen  gara,  beste  heuristiko  batzuen  bidez  (blokeekiko  hurbiltasuna,  adibidez)  detektatzen 

zailagoak diren beste  zati  batzuk sartzeko (izenburuak eta).  Metodo hau erabiliz  Kimatu tresna 

garatu  genuen  (ikusi  eranskinetako  6.  artikulua).  Gure  tresna  hau  bigarren  gelditu  zen 

CLEANEVAL lehiaketan,  irabazlearengandik  oso  gutxira  (irabazleak  %74,7ko  puntuazioa  lortu 

zuen eta guk %74,3). Aipatu ditugun lan guztietan gure Kimatu tresna erabili dugu boilerplate-a 

kentzeko; beraz, esan dezakegu arlo honetan artearen egoeraren punta-puntan dagoen teknologia 

erabiltzen dugula.

 2.4.7 Testuaren erauzketa

Orrietatik testua erauzteko metodoetan ez dugu ezer berririk asmatu, baina tresna libreak 

erabiliz beste hizkuntzetarako lan gehienek baino formatu gehiago hartzen ditugu kontuan (HTMLz 

gain,  guk PDF,  DOC,  RTF,  PPT,  RSS  eta  horrelakoak  ere  sartzen  ditugu).  Beste  hizkuntzetan 

dagoen  web-a  askoz  handiagoa  da  eta  horrelakoak  kanpoan  utz  ditzakete;  euskaraz  eduki  oso 

interesgarria  dago  formatu  horietan  (legeak,  aldizkari  ofizialak  eta  abar)  gure  corpusetan  ez 

sartzeko.

 2.4.8 Errepikatuen iragazkia
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Errepikatuak iragazteko Broder-en (2000) algoritmoa inplementatu dugu, eta aipatutako 

lanetan erabiltzen dugu; baina taldeen kopurua doitu dugu ia duplikatuak soilik detektatu ordez, 

%50-60tik  gorako  antzekotasunak  detektatzeko.  Erredundantzia  gehiago  ekiditeko  asmoa  dugu 

horrela.

 2.4.9 Barne-hartuen iragazkia

Broder-en (1997)  barne-hartuak detektatzeko algoritmoa ere  inplementatu dugu.  Aipatu 

dugun bezala,  hau  ez  dago errepikatuen  detekzioa  bezain  optimizatuta  eta  zaila  da bilatzaileek 

egiten dituzten moduko web osoaren crawling-etan edo milaka milioi hitzeko corpus-proiektuetan 

inplementatzea, baina gure eskalako lanetan posible den kasuetan (gutxienez corpus espezializatu 

txikien lanetan bai) erabiltzen dugu.

 2.4.10 Gaiaren iragazkia

Corpus  espezializatuen  bilatzaileen  bidezko bilketaren  atalean  aipatu  dugunez,  ikasketa 

automatikoaren beharrik gabe edozein gai edo eremu iragazteko gai den metodologia berritzaile bat 

garatu  dugu  proiektu  honetarako,  lagin-corpus  baten  eta  dokumentu-antzekotasun  tekniketan 

oinarrituta.

 2.4.11 Generoaren iragazkia

Lehenago esan bezala, generoetako corpus espezializatuak ere landu nahi badira, crawling 

metodoa erabili beharko da eta generoaren iragazki bat garatu. Hori garatzeko ikusi beharko da 

euskara bezalako hizkuntza eranskari  batentzat  zein ezaugarri  diren egokiak eta ea ingeleserako 

erabiltzen diren puntuazio-zeinuek eta kategoria-trigramek (Sharoff, 2007) balio duten.
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 3 Ondorioak

Txosten honetarako egin diren lan eta azterketen arabera, eta txostenean zehar aipatutako 

arrazoiengatik, ondorio argitzat daukagu web-aren ustiaketa bide egokia izan daitekeela euskararen 

corpus beharra asetzeko, edozein motako corpusak lortzeko bidea baitago: elebakarrak (orokorrak, 

espezializatuak, generoetakoak...), paraleloak nahiz konparagarriak. Eta web as corpus delakoaren 

modalitate  guztiak erabil  daitezkeela  eta  erabili  behar  ditugula  horretarako:  zuzeneko kontsulta, 

crawling bidezko bilketa, bilatzaileen bidezko bilketa...

Jadanik hasita gaude bide hori egiten. Web-a corpus gisa landu ahal izateko menperatu 

beharreko teknika ia guztiak inplementatu ditugu, generoaren iragazkia soilik falta zaigula. Teknika 

horietako  batzuetan,  gainera,  berrikuntza  nabariak  egin  dira:  bilatzaileen  ustiaketan,  orrien 

garbiketan  eta  gaiaren  iragazkian  egindako  lanek  hobekuntza  suposatu  dute  ez  bakarrik 

euskararentzat, baizik eta baita nazioarteko artearen egoerarekiko ere.

Teknika horiek erabilita hainbat gauza egin dira jada. Web-a zuzenean euskarazko corpus 

bat bailitzan kontsultatu ahal izateko zerbitzu bat eraiki da, CorpEus. Eta lan honen helburua hori ez 

bazen ere, Elebila euskarazko bilatzailea ere sortu da bere emaitzetatik. Bilatzaileen bidez corpus 

espezializatuak lortzeko programak inplementatu dira eta horiek erabiliz euskarazko hainbat corpus 

espezializatu bildu dira jada. Berdin corpus konparagarriekin; berauek lortzeko sistemak egin dira 

eta hainbat corpus baditugu eskura honez gero.

Hala  ere,  ez  da  gutxi  egiteko  dagoena,  eta  aurrerantzean  horiei  ekiteko  asmoa  dugu. 

Teknikei  dagokienez,  genero-iragazkiak  landu  behar  ditugu.  Corpus  orokorrei  dagokienean, 

euskarazko corpus orokor erraldoiak biltzeko sistemak egin nahi dira, bai bilatzaileak erabiliz bai 

47



Web-a euskarazko corpus gisa - Ondorioak

crawling bidez. Generoetako corpusak ere bildu nahi ditugu crawling bidez. Eta corpus paraleloak 

automatikoki biltzeko sistema bat ere eraiki nahi dugu.

Inplementatuta ditugun sistemekin eta geroago egingo ditugunekin, corpus asko biltzeko 

eta horiek Interneten kontsultagai jartzeko asmoa dugu: corpus elebakar orokor, espezializatu nahiz 

generoetakoak, corpus paraleloak eta corpus konparagarriak.

Lanak espero moduan joanez gero eta gauzak ongi egiten baditugu, urte batzuen buruan 

euskara orain dagoena baino askoz hobe egotea espero dugu corpusei dagokienean, eta nazioarteko 

puntako egoeran sistema eta teknikei dagokienean.
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 4 Eranskinetako artikuluak

 4.1 CorpEus

• Izenburua: CorpEus, a ‘web as corpus’ tool designed for the agglutinative nature of 

Basque .

• Egileak: Igor Leturia, Antton Gurrutxaga, Iñaki Alegria, Aitzol Ezeiza.

• Argitalpena:  3rd International  Web  as  Corpus  Workshop  (WAC3),  Louvain-la-

Neuve, Belgika, 2007ko irailaren 15 eta 16an.

• Egile  bakoitzaren  lanaren  zehaztapena:  Igor  Leturia  da  CorpEus  proiektuaren 

arduraduna, CorpEus tresnaren azpiko ideia eta metodologiaren asmatzaile nagusia 

eta CorpEus tresnaren egilea. Antton Gurrutxagak hizkuntza-kontuen aholkularitza 

eman du.  Iñaki  Alegriak  sorkuntza  morfologikoko tresna integratzen  lagundu du. 

Aitzol  Ezeizak  LangId  hizkuntza-identifikatzeko  tresna  integratzen  lagundu  du. 

Artikulua Igor Leturiak idatzia da.

 4.2 Euskarazko corpus espezializatuak

• Izenburua: Collecting Basque specialized corpora from the web: language-specific 

performance tweaks and improving topic precision.

• Egileak:  Igor  Leturia,  Iñaki  San  Vicente,  Xabier  Saralegi,  Maddalen  Lopez  de 

Lacalle.

• Argitalpena:  4th International  Web  as  Corpus  Workshop  (WAC4),  Marrakech, 

Maroko, 2008ko ekainaren 1ean.

• Egile bakoitzaren lanaren zehaztapena: Igor Leturia da proiektuaren arduraduna, 

eta  bertan  garatutako  metodologiaren  asmatzaile  nagusia.  Iñaki  San  Vicente  eta 
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Xabier  Saralegik  metodologia  asmatzen  eta  garatzen  lagundu  dute.  Tresnaren 

garapena  eta  probak  Igor  Leturiak  eta  Iñaki  San  Vicentek  egin  dituzte.  Hitzen 

erauzketa  automatikoa  eta  antzekotasun-neurriak  Xabier  Saralegiren  lanetan 

oinarritzen  dira  eta  haren  laguntzarekin  egin  dira.  Maddalen  Lopez  de  Lacallek 

eskuzko ebaluazioa egin du. Artikulua Igor Leturiak idatzia da.

 4.3 Euskarazko corpus espezializatu konparagarriak

• Izenburua: Search engine based approaches for collecting domain-specific Basque-

English comparable corpora from the Internet.

• Egileak: Igor Leturia, Iñaki San Vicente, Xabier Saralegi.

• Argitalpena: 5th International Web as Corpus Workshop (WAC5), Donostia, Euskal 

Herria, 2009ko irailaren 7ean.

• Egile bakoitzaren lanaren zehaztapena: Igor Leturia da proiektuaren arduraduna, 

eta  bertan  garatutako  metodologiaren  asmatzaile  nagusia.  Iñaki  San  Vicente  eta 

Xabier  Saralegik  metodologia  asmatzen  eta  garatzen  lagundu  dute.  Tresnaren 

garapena, probak eta ebaluazioa Igor Leturiak eta Iñaki San Vicentek egin dituzte. 

Hitzen erauzketa automatikoa eta antzekotasun-neurriak Xabier Saralegiren lanetan 

oinarritzen dira eta haren laguntzarekin egin dira. Artikulua Igor Leturiak idatzia da.

 4.4 Sorkuntza morfologiko bidezko kontsultaren hedapena 

eta hizkuntza iragazteko hitzak

• Izenburua:  Analysis  and  performance  of  morphological  query  expansion  and 

language-filtering words on Basque web searching.

• Egileak: Igor Leturia, Antton Gurrutxaga, Nerea Areta, Eli Pociello.

• Argitalpena:  6th Language  Resources  and  Evaluation  Conference  (LREC  2008), 

Marrakech, Maroko, 2008ko maiatzaren 28tik 30era.
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• Egile bakoitzaren lanaren zehaztapena: Igor Leturia da proiektuaren arduraduna, 

bertan  garatutako metodologiaren  asmatzaile  nagusia,  ebaluazioaren  diseinatzailea 

eta  ebaluaziorako  beharrezko  lan  automatikoen  egilea.  Antton  Gurrutxagak 

hizkuntza-kontuen aholkularitza  eman du.  Nerea  Areta  eta  Eli  Pociellok  eskuzko 

ebaluazioa egin dute. Artikulua Igor Leturiak idatzia da.

 4.5 EusBila

• Izenburua:  EusBila,  a  search  service  designed  for  the  agglutinative  nature  of 

Basque.

• Egileak: Igor Leturia, Antton Gurrutxaga, Iñaki Alegria, Aitzol Ezeiza, Nerea Areta.

• Argitalpena:  1st Improving  Non-English  Web  Searching  Workshop  (iNEWS'07), 

Amsterdam, Holanda, 2007ko uztailaren 27an.

• Egile  bakoitzaren  lanaren  zehaztapena:  Igor  Leturia  da  EusBila  proiektuaren 

arduraduna, EusBila tresnaren azpiko ideia eta metodologiaren asmatzaile nagusia 

eta  EusBila  tresnaren  egilea.  Antton  Gurrutxagak hizkuntza-kontuen aholkularitza 

eman du.  Iñaki  Alegriak  sorkuntza  morfologikoko tresna integratzen  lagundu du. 

Aitzol  Ezeizak  LangId  hizkuntza-identifikatzeko  tresna  integratzen  lagundu  du. 

Nerea Aretak eskuzko ebaluazioa egin du. Artikulua Igor Leturiak idatzia da.

 4.6 Kimatu

• Izenburua: Kimatu, a tool for cleaning non-content text parts from HTML docs.

• Egileak: Xabier Saralegi, Igor Leturia.

• Argitalpena:  3rd International  Web  as  Corpus  Workshop  (WAC3)  featuring 

CLEANEVAL, Louvain-la-Neuve, Belgika, 2007ko irailaren 15 eta 16an.

• Egile  bakoitzaren  lanaren  zehaztapena:  Proiektua  Igor  Leturiak  eta  Xabier 

Saralegik  elkarlanean abian  jarritakoa  da.  Bion  ideiak  hartu  ziren  kontuan tresna 
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egiteko. Tresnaren inplementazioan biok hartu zuten parte, baina lan gehiena Xabier 

Saralegirena da. Proba eta ebaluazioetan biak aritu ziren. Artikulua Xabier Saralegik 

idatzia da.
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