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Aurkezpen
plana

 Sarrera
 Oinarrizko tresna linguistikoak eta zenbait aplikazio
 Itzulpengintza

 Adibide bat: OpenTrad
 Edukiak (XABIER GARCIA DE KORTAZAR)

 IR - IE
 Adibide bat: Kyoto

 Irakaskuntza/Ikaskuntza (ENTZI ZUBIRI, JOSUNE GEREKA) 
 Adibideak 



Sarrera: Ixa taldea

 http://ixa.si.ehu.es
 EHUko ikerketa-taldea

 10 esplotazio-lizentzia
 Spin-off enpresa (Elhuyarrekin batera): Eleka (www.eleka.net)
 Hainbat produktu merkatuan (lankidetzan)

 Eleka, Elhuyar, Euskaltzaindia...
 Microsoft, Scansoft, Eatoni...

 Hainbat prototipo aurrekomertzial

 Hainbat europar proiektu (Meaning, Kyoto...)
 Adibideak (lankidetzan):

 Xuxen zuzentzaile ortografikoa: www.xuxen.com 
 Opentrad-Matxin itzultzaile automatikoa: www.opentrad.com 
 Bilaketa semantikoa: www.kyoto-project.eu 

 HAP masterra: http://ixa.si.ehu.es/master 

http://ixa.si.ehu.es/
http://www.eleka.net/
http://www.xuxen.com/
http://www.opentrad.com/
http://www.kyoto-project.eu/
http://ixa.si.ehu.es/master


Sarrera: Hizkuntz teknologiak

 Oinarriak, tresnak eta aplikazioak
 Oinarrizko baliabideak:

• hiztegiak, corpusak, web-a, ontologiak, ezagutza-baseak...

• corpus/testuak gordinak baino etiketatuak (XML)

 Tresnak: 
• analizatzaile morfologikoa, etiketatzaile morfosintaktikoak, 

analizatzaile sintaktikoa, adieraren desanbiguazio, 
arrazonamendua... (gehi ohikoak: estatistikak, ML...)

 Aplikazioak:
• Plug-in gehigarriak

• Bilaketak (IR-IE)

• Itzulpengintza automatikoa

• Hizketa

• ...



Hizkuntz teknologiak

AplikazioakAplikazioak

Oinarrizko tresnak
morf., sintaxia, semantika

OinarriakOinarriak
Corpusak, hiztegiak...

Etiketatze-lana
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Tresnak

 Hizkuntzalaritzaren funtzio nagusiak ebaztea: 
morfologia, sintaxia, semantika, eleaniztasuna...

 Hizketaren analisia/sorkuntza
 Anbiguotasuna eta sena-eza dira arazo nagusiak

• "zuen" "zapatos de piel de señora"

• "haserretu egin zen senarra beste batekin ikusi zuenean"

 Bi hurbilpen nagusi:
 ezagutzan oinarrituta (arauak)
 adibideetan oinarrituta (ikasketa automatikoa-ML)

• etiketatutako corpusetan oinarritua askotan

 morfologian izan ezik, azken urteetan adibideetan 
oinarritutakoak nagusi

 Merkatua: kostu/etekina, eskalagarritasuna, integrazioa...
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Tresna linguistikoak

 morfologia/lematizazioa/stemming
 sintaxia 
 semantika (gehi pragmatika, arrazonamendua...)
 eleaniztasuna (hiztegiak, itzulpen automatikoa)

 hiztegiak: www.yourdictionary.com/languages.html
 hizketaren ezagutza/sorkuntza (ahots-testu-ahots)

 modu multimodala (hizketaren ezagutza, irudi/bideo 
sailkapena)

 Adib.: http://aholab.ehu.es/tts/

file:///home/acpalloi/Desktop/ARTIKULUAK/artik2010/UDAKO IKASTAR/www.yourdictionary.com/languages.html
http://aholab.ehu.es/tts/


Tresna linguistikoak: 
Morfologia

 Tresnak:

 analizatzaile/sortzaile morfologikoa (lematizazioa)

• deskribapena: morfemak, morfotaktika, fonologia

• sinplifikazioa: stemming

 desanbiguazioa (tagging) (testuingurua kontuan hartuta)

 Oinarria: ohiko gramatikak, hiztegiak, corpusak

 Teknologia (doitasuna %90)

 ezagutzan oinarrituta

 desanbiguazioa: estatistika edota ML

 Aplikazioak:

 zuzentzaile ortografikoak (plug-in / sarean)

 estaldura handitzea bilaketan (IRn)

 beste tresnetarako aurreprozesu gisa (sintaxia, itzulpeng., sorkuntza)

 Ikergaiak:

 aldaera: dialektala, diakronikoa, erregistroak

 eratorpena, elkarketa



Morfologian oinarritutako 
IR aplikazioak

 Lematizazioa/stemming
 funtzioak:

• dokumentuen lematizazioa datu-basera eraman aurretik

• galderan oinarritutako sorkuntza
 galderaren lematizazioa

 Zuzenketa
 hitz arraroen (erantzun gabe/gutxi) aurrean proposamenak
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Tresna linguistikoak: 
Sintaxia

 Tresnak

 azaleko sintaxia: sintagmak bereiztea

 sakoneko sintaxia: menpekotasunak, osagaiak, erlazioak...

 Oinarria: sintaktikoki etiketatutako corpusak (TreeBank), ohiko gramatikak

 Teknologia (doitasuna: % 75)

 ezagutzan oinarritutakoa:

• maila batetik aurrera zaila da hobetzea

• esaldi konplexuetan arazoak

 estatistikoa: eskuz etiketatutako corpus handiak behar dira

 Aplikazioak:

 azaleko sintaxia:

• zuzentzaile gramatikala, estilo-zuzentzailea

• terminologia-erauzketa, pertsona/toki/erakunde izenak

• informazioaren iragazketa, informazioa lotzea (IE)

 beste tresna batzuen aurreprozesua

 Ikergai nagusiak

 analizatzaile estatistikoak, gramatiken eta estatistiken konbinazioa



Azaleko sintaxian 
oinarritutako IR aplikazioak



Azaleko sintaxia:terminologia
Erauzterm eta Elexbi (Elhuyar)



Tresna linguistikoak: 
Semantika

 Semantika (+ pragmatika, arrazonamendua...)

 Tresnak:

 sinonimoak, hiponimoak, hiperonimoak...

 adiera-desanbiguazioa (WSD), hautapen lexikala

 Oinarria

 Datu-base lexiko-semantikoak (adib. WordNet)

 Ontologia orokorrak (adib. Sumo)

 Eremuko ontologiak (medikuntza, genetika...)

 Eskuz etiketatutako corpusak

 Teknologia: ikasketa automatikoa nagusiki (wikipedia eta antzekoak)

 Aplikazioak

 informazioa erlazionatzea

 inferentzia egitea

 estaldura handitzea bilaketan (epaile/magistratu)

 informazioaren iragazketa (erauzketa)

 Ikergaiak: WSD, entziklopedietatik ikastea, domeinu-aldaketa...



WordNet & Sumo





Itzulpen automatikoa

 Sarrera
Zailtasunak 
Itzulpen-memoriak eta itzulpen automatikoa
Erabilerak, historia, ebaluazioa

 Hurbilpenak
RBMT / SMT

 Adibideak
OpenTrad

 Bibiliografia: 
Hutchins, J. MT-Archive. www.mt-archive.info 

http://www.mt-archive.info/
http://www.mt-archive.info/
http://www.mt-archive.info/


Itzulpen automatikoa: 
Sarrera

 Arazo nagusia: Anbiguotasuna
 Lexikala, sintaktikoa, semantikoa, pragmatikoa, … 

• Adibideak:
• it is raining cats and dogs / revista Time

• autobusak: bihar eta berandu / azken batasunak 

 Testuingurua, munduko ezagutza
 Faktoreak

 Hizkuntzen arteko antzekotasuna
 Itzulitako testuak eta baliabide digital eleanitzak
 Domeinua eta testu mota (domeinu orokorra? / espezializatua)

 Testuaren zuzentasuna
 Lagunduta?

 Aurre-edizioa: Hizkuntza kontrolatua, Sinplifikazioa, Sorkuntza eleanitza

 Postedizioa: zuzenketa



Sistemak

 www.opentrad.com
 translate.google.com
 www.systran.co.uk
 appserv.lsi.upc.es/multiTranslator/
 ...

http://www.opentrad.com/
http://translate.google.com/
http://www.systran.co.uk/
http://appserv.lsi.upc.es/multiTranslator/


Itzulpen automatikoa



Itzulpen-memoriak (TM) vs. 
Itzulpen automatikoa (MT)

 Itzulpen-memoriek eta hiztegi elektronikoek giza 
itzultzaileen lana errazten dute
 Programa hedatuenak

• OmegaT, Trados, WordFast, Deja Vu, …

 Oso baliagarriak dira MT tresnak eraikitzeko 
garaian
 Itzulpen-memoriak (esaldiz esaldi) TMX formatua

• Corpus paraleloak (testu baliokideak)
• Corpus konparagarriak (antzekoak)

 SMT: funtsa
 RBMT: ebaluazioa + baliabideen erauzketa

 Konbinazioa



Itzulpen automatikoa: 
Erabilerak

 Zabalkundeko itzulpena (dissemination)
 Kalitateko itzulpena: Aldaketak %10 edo gutxiago

 Itzulpen-enpresek eskatzen dutena
 Inbertsio handiak, hizkuntza-pare gutxirako
 Sinplifikazioa

• Domeinua, hizkuntza kontrolatua, …
• Katalogoak itzultzea hizkuntza askotara

• Eguraldia (Meteo, MultiMeteo)

 Asimilazioa (assimilation)
 Komunikazioa da helburua
 Bestela itzuliko ez liratekeen testuak itzultzen dira
 Internetek asko handitu du interesa: azkartasuna
 Erabilpen berriak



Erabilpen berriak:
hainbat eszenatoki

 Gai zehatz baten inguruko artikulu bat bilatzeko, 
gero ondo itzultzeko asmoz

 Turismoko iritziak hainbat hizkuntzatan  
 Enpresa baten atzerrian delegazioarekiko:

 dokumentazio formala itzultzea: ohiko itzulpen-
enpresak 

 langileen arteko komunikazioa edo talde moduan 
sendotzeko ekintzak: ingelesa edo asimilizaioa

 Ikastolatik SMS mezuak bidaltzeko guraso 
erdaldunei

 Chat moduko aplikazioak



Itzulpen automatikoa: 
Historia



Itzulpen automatikoa: 
Ebaluazioa

 Automatikoa
 Erreferentziazko itzulpenetan oinarrituta, antzekotasuna/desbideratzea 

neurtu neurri estatistikoez
 Neurriak: Bleu, NIST, …
 Behin eta berriz erabil daiteke gain-kosturik gabe
 Emaitza eskasak, erreferentzia kopurua 3tik gora
 Sistema estatistikoak lehenesten ditu
 Adibidea: NIST www.itl.nist.gov/iad/mig/tests/mt/2009/ 

 Postedizioan oinarrituta
 Sistema bakoitzeko eta bertsio bakoitzeko kostu gehigarria
 Egin beharreko aldaketen proportzioa
 Zehatzagoa eta neutroagoa

 Puri-purian dagoen gaia

http://www.itl.nist.gov/iad/mig/tests/mt/2009/


Itzulpen automatikoa:
Hurbilpenak

 Teknikak
RBMT: Ezagutzan/erregeletan oinarrituta
Egindako itzulpenetan oinarrituta

• EBMT: Adibideetan oinarrituta
• SMT: Estatistikan oinarrituta

 Beste ikuspuntu bat
 Metodo linguistikoak: RBMT, EBMT
 Metodo estatistikoak: SMT

 Konbinazioa (MEMT) eta hibridazioa



RBMT

 Hurbilpen klasikoa, adimen artifizialetik:
 hizkuntzalarien eta informatikarien artean 
 oso programa konplexuak
 baliabide lexikal, sintaktiko eta semantiko konplexuak

 Kostu handikoak, urte luzetako lana
 Sistema komertzial gehienak duela gutxi arte

 Systran (babelfish), Opentrad (apertium, matxin)...



SMT

 Arrakasta handia azken urteetan
 Hizketaren ezagutzan erabilitako teknologiaren jarraipena
 Software librean oinarrituta
 Itzulpen-memorien eta corpus handien beharra
 Hizkuntzatik independentea

 Hobeto hurrenkera finkoko hizkuntzekin eta flexio murritzekoetan

 Google-ko apustua
 3 osagai nagusi:

 itzulpen-eredua: itzulpen-memorietan oinarrituta

• Programa: Giza++
 xede-hizkuntzaren eredua: xede-hizkuntzaren corpusetan 

oinarrituta. Hainbat programa
 Probabilitatetan oinarritutako deskodetzailea

• Programa: Moses



SMT: Adibideak



SMT: Adibideak (2)



OpenTrad

 www.opentrad.com
 software librean oinarrituta - kode irekia
 RBMT (MEMT eta hibridazioa lantzen)
 unibertsitateak + enpresak 

 ikerketarako laguntza
 2 teknologia

 Apertium: antzeko hizkuntzatarako
• apertium.sf.net

 Matxin: besteetarako
• matxin.sf.net

 arrakasta handia, hizkuntza latinoen artean batez ere 

http://www.opentrad.com/
http://apertium.sf.net/
http://matxin.sf.net/




Matxin



Bidean dauden hobekuntzak

 Integrazioa itzulpen-memoriekin
 eu-es, en-eu...
 memoriak zabaldu SMT on bat lortzeko
 RBMT/SMT konbinazioa/hibridazioa
 Domeinurako egokitzapena

testu administratiboak, informatika...
 Aurre-edizioa

erroreak eta sinplifikazioa
 Lankidetzan egindako postedizioetatik 

ikastea (wikipedia)



Euskara eta MT

 Lantegi zaila:
linguistikoki: antzekotasun-eza, hurrenkera 

librea, deklinatua...
baliabideak: itzulpen-memoria gehiago behar 

da
 Egitasmoa nagusiak:

OpenTrad (www.opentrad.com) Soft librea

Google (translate.google.com)

Lucy (EJrako)

AutomaticTrans (http://oesi.cervantes.es/traduccionAutomatica.html)

http://www.opentrad.com/
http://translate.google.com/
http://oesi.cervantes.es/traduccionAutomatica.html


Name       Degree School   Aff.

WL Hsu PhD     Cornell    IIS
CS Ho PhD     NTU         EE
C.Chen PhD     SUNY       EE
C.Wu PhD     Utexas    Cedu
Mark Liao PhD     NWU        IIS
CJ Liau     PhD     NTU         IIS
WK Cheng PhD    TKU         Tung
WC Wang  MS      Syracus   FIT
...



Edukien kudeaketa HTz

 IR: Information Retrieval
 biltegiratu, bilatu, aurkeztu

 IE: Information Extraction
 biltegiratu, analizatu + datu-basea sortu, aurkeztu
 HTrako probaleku egokiagoa

 Bestelakoak: 
 QA (galdera-erantzunak), CLIR, sailkapena, 

laburpen automatikoa...  
 Adibide bat: Kyoto proiektua



IR

 Bilaketen teknologia
 Internet: Google, Yahoo, Elebila, ...
 Intranet: Dokumentazio-guneak, liburutegi digitalak, ...

 Teknologia: Robota+indexatzailea+bilatzailea (page rank)
 stemming+stop-list
 Tresna orokorrak (plug-in/gehigarriak):

• Jabedunak: Autonomy, Google Search Appliance...

• Libreak: Lucene, Fedora Commons...

 Ebaluazioa:
 Precision (doitasuna): lortutakoaren kalitatea
 Recall (estaldura): lortu ez dena

 Aldaerak
 Sailkapena, bideratzea(routing), multzokatzea (clustering)...

• Adib. doku-sare (Elhuyar)
 CLIR, IR multimodala, QA

berr
esk

urat
uak

esanguratsuak

a
b

c
d



IR



IR



IR

 Bizitza google baino lehen
 emaitza eskasagoak / abiadura motela
 galdera zehatzagoak
 ontologien erabilpena

 Egoera korapilatsuak (HTrako aukerak)
 eleaniztasuna
 erantzunik ez/gutxi (estaldura handitu behar)
 erantzun gehiegi (galdera findu behar)

• relevance-feedback
 HTen ekarpena

 sinonimia/hiperonimia: estaldura handitzeko
 desanbiguazio semantikoa: doitasuna handitzeko



CLIR 

 IR hainbat hizkuntzetan
 Aukerak

 galderak itzultzea
 dokumentuak itzultzea
 semantika bidez proiektatzea

 Gure aukera:
 MCR (WordNet-en multzoa)
 Itzulpen automatikoa

 Adibideak: 
 EFE (Meaning), ArgazkiPress, Dokusare (Elhuyar)



IR multimodala 

 Soinuan, irudietan eta bideotan bilaketak egitea
 Oinarrizko tresnak

 hizketa-ezagutzaileak
• doitasuna: %60tik gora

 irudien sailkapen automatikoa
 Oinarrizko estrategia:

 sailkapenak --> metadatuak
 hizketa --> testua
 elementuak: estekak
 ohiko bilatzailea



QA (galdera-erantzunak)

 Emaitza ez da dokumentua, erantzuna baizik
 Galdera motak

 Faktoideak (nork, zer, non, noiz)
 Definizioak

 IR + patroien erauzketa (wikipedia gero eta gehiago)
 galderen analisia
 pasarteen berreskurapena ohiko IRz
 erantzunaren bilaketa (IE)

 Arrakasta mugatua
 Adibideak:

• Ihardetsi prototipoa
• Anhitz: Teknopolis

http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?Multi_Kodea=191&atala=erreportajeak%E2%8C%A9=EU


QA: arkitektura



Ihardetsi



IE

 Bilaketa sintaktiko-semantikoa
 EZ web semantikoa
 Tresna sintaktiko-semantikotan oinarrituta
 Intranet mailan

 Helburua: entitate, erlazio edota gertaerei buruzko informazioa erauztea 
domeinu mugatu baten dokumentuen artean.
 Funtsa: informazio esanguratsuaren detekzioa

• DBen erauzketa automatikoa, informazioaren integrazioa…
 Domeinuak: enpresa-erabakiak, administrazioa, medikuntza, sal-

erosketak, militarra
 Adibideak: iritzi-meatzea (opinion mining), zaintza teknologikoa

 Ebaluazioa:
 Precision (doitasuna): lortutakoaren kalitatea
 Recall (estaldura): lortu ez dena



IE: teknologia

 HTetan oinarrituta

 Urratsak

 Iragazketa

 Morfologia eta tagging

 Entitateen/terminoen ezagutza eta sailkapena

 Azaleko sintaxia

• azkarra, azalekoa edo partziala gehienetan

 Patroien gauzatzea: lan handia

• Adib: Pertsona sal-eros-aditza kopurua izen-unitateak

• Domeinua aldatzeko zaila: Adaptive IE

 Semantika, Inferentzia, pragmatikaren beharra

• korreferentzia, anafora (bera, hura, horrek)...

• ontologien erabilpena

 Datu-basea osatzea

 Wikipediaren laguntza gero eta gehiago

 Laburpena: tresna laguntzailea



IE: Laburpen automatikoa



Adibidea: Kyoto

 www.kyoto-project.eu
 Yielding Ontologies for Transition-Based Organization

 Helburuak:  
 Ezagutza partekatzea hizkuntzen eta kulturen artean
 Bilaketa semantiko sakona eta testu-erauzketa intentsiboa
 Wiki-ingurunea adituak haien ezagutza sar dezaten 

informatikarien laguntzarik gabe
 Ingurumenean aplikatua baina zabaltzekoa 

 Ezaugarriak
 Software librea
 Europar proiektua; partaideak:

• Herbehereak, Italia, Alemania, Euskal Herria

• Unibertsitateak, enpresak, administrazioa eta ingurumen-taldeak

• Taiwan eta Japonia, bertatik finantzatuta

http://www.kyoto-project.eu/


Kyoto: baliabide semantikoak

 WordNets
• English Wordnet

• English Wordnet Environment

• Japanese Wordnet

• Chinese Wordnet

• Italian Wordnet

• Dutch Wordnet

• Spanish Wordnet

• Basque Wordnet

 Ontologiak
• Sumo

• Onto Wordnet



Kyoto: 
tresna esanguratsuenak

 Tybot-ak: terminoen erauzlea/antolatzailea
 terminoen editorea

 Kybot-ak: gertaeren erauzlea, sintaxian eta 
semantikan oinarrituta

 Wikyoto: ezagutzaren editorea, semantikan 
oinarritua

 PipeT: HTrako arkitektura malgua (eleanitza) 
morfologia, sintaxia, entitateak

 KAF formatua (XML): HTen integraziorako 



Kyoto: arkitektura



Kyoto: integrazioa 

 Bideoa

http://xmlgroup.iit.cnr.it/kyoto/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=133


Kyoto: bilaketa semantikoa

 Aukera batzuk:
 Tokien identifikazioa (mapan islatua)
 Tokien sailkapena
 Datak eta egutegi moduko aurkezpena
 Propietateak:

• kopuruak, erlazioak, prozesuak

 Terminoen hierarkia
 Eleaniztasuna
 Zoom konbinatua (datak eta tokiak adib.)





Irakaskuntza/Ikaskuntza
(ICALL)

 Lerro nagusiak
 Autoikasketa/Laguntza (ikasle zein irakasleentzat)

• Autoebaluazioa

• Erroreen detekzioa
 Komunitateak (2.0)

 Aplikazioak IXA taldean
 Idazketarako laguntzak:

• arbela digitala (Idazlagun/ELET)

• autoebaluazioa (prototipoak eu, es)
 Ariketen sorkuntza automatikoa: ArikIturri

 Oinarriak:
 Zuzentzaileak
 Corpusak ikasketa automatikorako: Ikasleen testuak

• Etiketatuak: Erroreei buruzko informazio linguistikoa eta teknikoa 



Idazlagun/ELET





Autoebaluazioa (prototipoa)



(Auto)ebaluazioa: 
Automated Essay Scoring (AES)

 Criterion/e-rater: www.ets.org/criterion
 erakunde sasipublikoa
 arrakasta handia
 inbertsio handia
 HT eta ikasketa automatiko sakona

 Sariak
 http://criterion28.ets.org/news/

 Azterketak eta testak
 www.ets.org/tests_products

 Tour 

file:///home/acpalloi/Desktop/ARTIKULUAK/artik2010/UDAKO IKASTAR/www.ets.org/tests_products
file:///home/acpalloi/Desktop/ARTIKULUAK/artik2010/UDAKO IKASTAR/www.ets.org/Media/Products/Criterion/eseTour/Criterion_Tour.html






Norberak ikasi 
sare sozialen bidez

 Oso arrakasta handia azken urteotan
 Aukera zabala, hizkuntza asko

• http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100618122617AAlgdse

 Adibide batzuk
 www.livemocha.com/

• www.livemocha.com/content/learn_more/active/en-us/sourceid:

 www.busuu.com/tour

 www.byki.com/

 www.babble.com

 Funtzio nagusiak
 ariketak-ebaluazioa

 multimedia (hitz egin, entzun, skype)

 trukea (irakasle/ikasle)

 Negozio-eredu egokia: doan/ordainpekoa



Adib.



Eskerrik asko
i.alegria@ehu.es

ixa.si.ehu.es

ixa.si.ehu.es/master
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