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Aurkezpena

 Sarrera
 Informazioa eskuratzea eta erauztea. 

Hizkuntza-ingeniaritzaren laguntza.
 Oinarrizko tresna linguistikoak
 CLIR (eleaniztasuna) 
 QA (galdera-erantzunak)

 Semantikan oinarritutako eskuratzea 
 Oinarria
 Ebaluazioa
 Baliabideak

 Kyoto proiektua



  

IR: Informazioa eskuratzea

 Bilaketen teknologia
 Internet: Google, Yahoo, Elebila, ...
 Intranet: Hemerotekak, liburutegi digitalak, ...

 Teknologia
 Tresna orokorrak (plug-in/gehigarriak):

• Jabedunak: Autonomy, Google...

• Libreak: Lucene, ...
 Neurrira egindakoak

 Aldaerak
 CLIR, IR multimodala, 
 (CL)QA
 Informazioaren erauzketa: datu-egituratuak lortzea



  

IR



  

Hizkuntza-ingeniaritza

 morfologia/lematizazioa/stemming
 estaldura handitzeko (hizkuntzen arabera) doitasuna galtzeke
 galderen akatsak zuzentzeko

 sintaxia + estatistikak
 terminologia, pertsona/toki/erakunde izenak
 informazio interesgarriena eskaintzeko

 semantika
 informazioa erlazionatzeko
 estaldura handitzeko (epaile/magistratu)

 eleaniztasuna (hiztegiak, itzulpen automatikoa)
 dokumentazio eleanitzak / erabiltzaile eleanitzak
 hizkuntza ez-ezagunak

 modu multimodala (hizketaren ezagutza, irudien sailkapena)
 irudi, hizketa, bideo gainean bilatzea 



  

Morfologian oinarritutako 
aplikazioak

 Lematizazioa/stemming
 lan egiteko modua:

• lematizazioa datu-basera eraman aurretik

• galderan oinarritutako sorkuntza
 galderaren lematizazioa

 Zuzenketa
 hitz arraroen (erantzun gabe/gutxi) aurrean proposamenak
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Dokumentu-bilatzaileak
(lematizazioarekin)
• Ez da bilatzen “saguarekin”
     “sagu” baizik
• Zaborrik ez da agertzen 
     sagu-rekin hasten direnak
     baina ez dagozkio  “sagu” hitzari
     Adibidez:  “saguzar”
• Atzizkidun hitzak aurkitzen dira
   “saguen”, “saguaren”, “sagua”, “saguetan”



  

Sintaxian oinarritutako 
aplikazioak

 Informazio esanguratsua:
 izen-sintagmak, terminoak eta  izen propioak

 Funtzioa:
 bilatzea
 estekatzea
 multzokatzea (clustering)
 galdera fintzea

 Aplikazioak:
 bistaratze bereziak
 dokumentuen multzokatzea



  

IR aurreratua



  

Itzulpen automatikoa: Matxin



  

CLIR 

 IR hainbat hizkuntzetan
 Aukerak

galderak itzultzea
dokumentuak itzultzea
semantika bidez proiektatzea

 Gure aukera:
MCR
Etorkizunean itzulpen automatikoa

 Adibideak: EFE (Meaning), ArgazkiPress



  

CLIR (EFE): Meaning proiektua



  

QA (galdera-erantzunak)

 Emaitza ez da dokumentua, erantzuna baizik
 Galdera motak

 Faktoideak (nork, zer, non, noiz)
 Definizioak

 IR + patroien erauzketa
 galderen analisia
 pasarteen berreskurapena ohiko IRz
 erantzunaren bilaketa

 Arrakasta mugatua
 Ihardetsi prototipoa



  

Ihardetsi - Anhitz

 http://teknopolis.elhuyar.org/ikusi.asp?
Multi_Kodea=191&atala=erreportajeak&lang=EU



  

Semantikan oinarritutako 
eskuratzea (IR)

 Bi kontzeptu:
 web semantikoa. Internet 2.0rekin lotuta
 ezagutza semantikoa ustiatzea

• testuak (gehiago) ulertzea

 Oinarriak
 1 hitz: n adiera (kontzeptu) / hiztegia
 n adiera: 1 adiera / testuingurua
 teknikak:  terminologi erauzketa, analisi sintaktikoa, distantzia 

semantikoa, dentsitate semantikoa, inferentzia
 baliabideak: hiztegiak, thesaurus-ak, wikipedia, DB 

semantikoak, ontologiak,  ezagutza-baseak...



  

Baliabideak: MCR 
(Multilingual Central Repository: Meaning proiektua)

 Hizkuntza desberdinetako kontzeptuak 
MCRn daude gordeta

 Erlazioa hizkuntzen artean eta kontzeptuen 
artean

 Kontzeptuen artean erlazio konplexuak 
lortzea edo inferitzea
Zer egiten da kafearekin? Edan



  

MCR

Multilingual
Central Repository
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WordNet



  

Kyoto proiektua

 Izenburua: Yielding Ontologies for Transition-Based Organizations
 Helburuak:  

 Ezagutza partekatzea hizkuntzen eta kulturen artean
 Bilaketa semantiko sakona eta testu-erauzketa intentsiboa
 Wiki-ingurunea adituak haien ezagutza sartzeko, informatikarien 

laguntzarik gabe 
 Iraupena: 

 2008ko martxoa – 2011ko martxoa
 Ekimena: 

 30 pertsona-urte
 Partaideak

• Herbehereak, Italia, Alemania, Euskal Herria
• Unibertsitateak, enpresak, administrazioa eta ingurumen-taldeak
• Taiwan and Japonia bertatik finantzatuta



  

Kyoto (ICT-211423)

 Hizkuntzak: 
 English, Dutch, Italian, Spanish, Basque, Chinese, Japanese 

 Domeinua:
 Environmental domain, BUT usable in any domain 

 Esparrua: 
 Both European and non-European languages

 Eskuragarritasuna: 
 Free: as open source system and data

 Etorkizunerako pentsatua: 
 Content standardization that supports world wide 

communication
 Global Wordnet Grid



  

Kyoto: arkitektura
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Informazio-beharrak: 
galderak 

 What companies produce a lot of damaging 
substances?
 Zein enpresek sortzen dituzte substantzia 

kaltegarriak?
 Air pollution by traffic

 Trafikoak eragindako aire poluzioa
 Sick because of air pollution

 Aire poluzioarengatik gaixotutakoak
 Cause of air pollution

 Aire-poluzioaren kausak
 Air pollution from the Ruhr area

 Ruhr inguruko aire poluzioa



  

Kyoto: osagaiak

 Wikyoto: komunitatetan oinarritutako wiki sistema 
domeinuko Wordnet-ak eta ontologiak eruzteko 
 Tybot-ak: terminoak erauzteko robotak (Term Mining)
 Kybot-ak:  gertaerak erauzteko robotak (Fact Mining)

 Baliabideak 
 Wordnet, FrameNet
 DOLCE, BLC, TCO, SUMO, SIMPLE 
 Wikipedia, DBpedia, Geo databases, etc.

 Estandarrak
 TMF, LMF, KAF, OWL, ...



  

Tybot-ak



  

Kybot-ak

 Kybot-ak aplikatzen dira analizatutako testuen gainean 
(KAF fitxategiak). Osagaiak
 Expression Rules (XPATH-like)
 Semantic Conditions  (DEB API calls)
 Output Templates (enrich KAF)

 Prozesua:
 IF 

• Expression Rules match and 
• Semantic Conditions hold

 THEN 
• generate the Output Template 
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