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Sarean Zer? Interneteko berriak lo tzeko baliabidea

Gregorio Hernández
Eleka Ingeniari tza linguistikoa

Eleka ingeniería lingüística

Laburpena: Interneten bidez heda tzen diren mota desberdinetako informazioek ez 
daukate elkarren arteko erlaziorik, hau da, erabilera askori begira ez daude ondo antola-
tuta. Horregatik, informazioa ikuspegi semantiko orokor batetik a tzitu nahi dugunean ezi-
nezkoa gerta tzen zaigu. Sarean Zer? izeneko produktuak arazo horri aurre egin nahi dio 
egunkari digitalen esparruan. Bere helburua egunkari desberdinek argitaratutako albisteak 
lo tzea da.

Resumen: Los diferentes tipos de informaciones que se difunden a través de Internet 
no tienen ninguna relación entre sí, es decir, no están bien organizadas, en lo que a utili-
zación múltiple se refiere. Por eso, cuando queremos acceder a la información desde un 
punto de vista semántico general, nos resulta imposible. El producto denominado Sarean 
Zer? Pretende hacer frente a este problema en el ámbito de los periódicos digitales. Su 
objetivo es relacionar las noticias publicadas por los diferentes diarios.

1. SARRERA

Gaur egun, Interneten argitara tzen den informazioa; blogetako sarrerak, 
albisteak, eztabaidaguneak eta abarrek ez daukate inolako elkarren arteko 
erlaziorik, hau da, erabilera askori begira ez dago ondo antolatuta. Horren 
ondorioz, informazioa ikuspegi semantiko orokor batetik a tzitu nahi dugunean 
ezinezkoa gerta tzen zaigu.

Sarean Zer? produktuarekin, problema horri aurre egin nahi diogu, baina 
esparru mugatu batean. Zehazki, egunkari digitalen esparruan. Esparru zabal 
eta emankorra non informazioaren nolabaiteko antolaketak pren tsa irakur tzeko 
modu berriak eta abera tsagoak eskaini di tzaken.

Aurkezten den sistemaren helburu zeha tza egunkari digital batean argita-
ratutako albisteak beste egunkari digital ba tzuetako albisteekin (elkarren an-
tzekotasun mailaren arabera) lo tzea izango li tzateke. Era horretan, irakurleak 
albisteak irakurri ahala bere aurrean duen albistearekin erlazionatutako beste 
albiste ba tzuk eskuragarri lituzke hizkun tza eta egunkari desberdinetakoak 
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direla ere. Fun tzio honen abantailak ugariak dira: informazioa kontrasta tzeko 
aukera, albiste bateko gai batean sakon tzeko posibilitatea...

Sarean Zer? Le Journal du Pays Basque kazetan mar txan dago eta eus-
karaz zein fran tsesez argitara tzen diren berriak beste hainbat agerkari digitalen 
an tzeko edukiko berriekin lo tzen ditu. Ho ts, irakurleak http://www.lejpb.com 
webguneko berriak bistara tzen dituenean, berri horren gaiarekin beste agerkari 
ba tzuetan argitaratutako berriak lotuta aurki tzen du. Momentuan bost hizkun-
tza desberdinetako albisteak prozesa tzeko gai da: euskara, gaztelania, fran-
tsesa, ingelesa eta katalana.

Araka tzen diren agerkari digitalen zerrendan gertuko egunkari nagusiak 
(Gara, Diario Vasco, Berria, El Correo, Noticias de Navarra, …) eta urruneko 
beste ba tzuk (Le Monde, The Guardian, …) daude.

Sistemak administra tzaileak ezarritako zerrenda bateko egunkari digi-
taletara periodikoki konekta tzen da eta Le Journaleko albisteen an tzekoak 
identifika tzen ditu. Elkarren an tzekoak sistemaren datu-basean gordeko dira 
Le Journaleko web-gunetik kon tsultagai egon daitezen momentu oro.

2. TEKNIKAK (ARTEAREN EGOERA)

Informazio eleaniztunaren tratamenduari lotutako ikerketa-gaien artean, 
Cross-Language Information Retrieval (CLIR) [1] [2] eta horren baitan da-
goen Cross-language Similarity ditugu. Eleaniztasunaren eremura eraman-
dako teknologia asko bezala, horiek ere elebakarrean egindako lanetik abia-
tzen dira. Bai elebakarrean, bai eleaniztasunaren eremuan egindako lanak 
ugariak dira.

Dokumentuen arteko erlazioak bila tzen duen an tzekotasun semantikoa 
neur tzeko metodoak bi ezagu tza motatan oinarri tzen dira: ezagu tza linguis-
tikoan eta metodo estatistikoetan [3]. Beraz, ezagu tza horiek nola aplika tzen 
diren, metodoen arteko ezberdintasunak sor tzen dira. Jarraian, gai honen arazo 
nagusiak eta literaturan aurkitu ditugun metodoak azalduko dira.

Dokumentuen arteko an tzekotasunaz ari tzen garenean, ez dugu zehazten 
zeren arabera egiten dugun konparazioa. Objektuen arteko an tzekotasuna 
defini tzerakoan, hainbat ezaugarri har daitezke kontuan:

— Ezaugarri estilistikoak; esaldien luzera, hi tzen aldaerak…
— Metainformazioarekin erlazionatutako ezaugarriak: sorrera-data, egilea, 

formatua…
— Ezaugarri semantikoak, hau da, hi tzek edo lemek eskain tzen duten in-

formazio bera, gehi haien arteko erlazio semantikoak, askotan ontologia 
baten bidez adierazia. Ataza horretarako elementu ba tzuk gil tzarri izan 
daitezke: entitateak, terminologia…
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1. irudia
Le Journal-eko berri bat eta Sarean Zer? sistemak

beste hedabideetan topatu dituen erlazionatutako berriak

Informazio horiek guztiak konbinatu daitezke, eta, adibidez, izenburuen 
azterketa sintaktikosemantikoaren bidez ezar liteke dokumentuen arteko an-
tzekotasunerako oinarrizko analisia.

An tzekotasuna neur tzeko prozesuaren lehenengo pausuan, dokumentua 
eredu konputagarri bihurtu behar da. Ezinbesteko urra tsa da programazio-len-
goaien bidez prozesa tzeko Modelizazio horretan bi ezaugarri zain tzen saia tzen 
da: alde batetik, adierazgarritasuna, hau da, adierazi nahi dugun kon tzeptuaren 
ezaugarri zuzenak kontuan har tzea eta zarata bazter tzea; eta, bestetik, era-
ginkortasuna, hau da, konputa tze-prozesuaren abiadura ahalik eta azkarrena 
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izatea. Beraz, ezaugarrien hautaketa eta nola egitura tzen den oso urra ts garran-
tzi tsua da modelizazioa egitean.

An tzekotasun semantikoaren arloan, hainbat eredu planteatu dira. Ba-
tzuek ezagu tza linguistikoari garran tzi handiagoa ematen diote, eta besteek, 
aldiz, estatistikoari. Azken mul tzo horretan, ezagu tza estatistiko hu tsa ibil tzen 
duten ereduak daude. Dokumentuen edukiak adierazteko, bektoreak erabil-
tzen dira, eta horietan egitura tzen dira testuko hi tzak, gako-hi tzak (keyword) 
ego n-gramak eta horien maiztasunak bektore batean egituratuta adierazten 
dira dokumentuen edukiak.

Hala ere, bada adierazgarritasun estatistikoari eragiten dion fenomeno 
bat hizkun tz guztietan gerta tzen dena baina batez ere eranskarietan, adibidez, 
euskaraz, nabarmen tzen dena: flexioa. Fenomeno honen ondorioz, lema be-
rak hainbat testu-forma har di tzake (sare, sarea, sareengatik, sareekin…) eta 
agerraldi horiek lemarekin erlazionatu ezean, barreiadura sor tzen da datu esta-
tistikoetan. Beraz, ezagu tza linguistikoa aplika tzea (kasu honetan, lematizazio 
prozesu bat) behar-beharrezkoa da. Beste eredu ba tzuetan, terminoen bidez 
adierazten da dokumentuen edukia. Horrelakoetan, termino-erauzleak erabil-
tzen dira, eta erauzketa prozesuan eredu morfosintaktikoak aplika tzen dira. 
Horretarako. lematizazioaz gain, kategoriaren eta azaleko gramatika-egituraren 
informazioa ere behar da.

Orain arte aipatu ditugun ereduak informazio lexikoaz balia tzen dira. Bes-
te eredu ba tzuk, ordea, horrelako informazioaz gain, esaldiaren egitura kontuan 
har tzen dute [4]. Horretara, hi tzen testuinguruak alderatu daitezke. Esaldiak eta 
lexikoa (terminologia) grafo orientatuen bidez adierazten dira.

Dokumentu eleaniztunen kasuan, kon tzeptuak hainbat hizkun tzatan adie-
razita daude, eta, lehen azaldutako ereduak hizkun tzatik independenteak ez 
direnez, ezin dira zuzenean erabili. Hori dela eta, lan askotan plantea tzen den 
irtenbidea testuak i tzul tzea da. Testuak hizkun tza berean daudelarik, konpara-
garriak dira informazio elebakarrerako planteatu ereduetan. Hala ere, i tzulpen-
eredua erabil tzeak erroreak eragiten ditu, gehien bat lortutako i tzulpenak 
ez direlako guztiz zuzenak. I tzulpen-eredua gara tzeko ere hainbat teknika 
ikertu dira. Oinarrizkoena hiztegi elektronikoetan oinarritutako i tzulpen-
eredua li tzateke [3]. Eredu horretan, hiztegian dauden sarrerak i tzul tzen dira 
desanbigua tze-prozesurik aplikatu gabe. Desanbiguaziorik eza leun tzeko, hiz-
tegi probabilistikoetan oinarritutako ereduak erabil daitezke [5]. Eredu honetan 
desanbiguazio orokorra izan arren, i tzulpenak hobetu egiten dira. Dena den, 
desanbiguazio-maila handia lor tzeko, i tzulpen automatikorako gara tzen diren 
sistemak erabili beharko lirateke.

Lehen esan bezala, dokumentu elebakarrak modela tzeko erabil tzen diren 
ereduak aplika tzeko, i tzulpen-eredu baten bidezko aurreprozesua egin behar 
da. Urra ts hori ez da beharrezkoa hizkun tzatik independenteak diren ereduak 
erabiliz gero. Eredu hauek gai dira hizkun tza jakin ba tzuetan emandako doku-
mentuen edukiak era normalizatu batean adierazteko. Beraz, ez dute i tzulpen-
eredurik behar. Hala ere, mota honetako ereduetan modelizazio-prozesua 
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konplikatu egiten dira. Thesaurus eleaniztunetan oinarri tzen diren ereduetan 
adibidez, bi urra tsetan egiten da modelizazio-prozesua [6]. Lehendabizi, es-
kuz etiketatutako testu ba tzuk treba tze-lagin tzat erabiliz, thesaurus-eko kon-
tzeptuen eta lemen arteko erlazioak aztertu eta gorde tzen dira. Erlazio hori 
estima tzeko, egian tz-arrazoia (log-likehood ratio) eta kideko elkar tze-neurriak 
erabil tzen dira. Ondoren, testu berriei thesauruseko kon tzeptuak automatikoki 
eslei tzen zaizkie. Erlazioak eta pisuak bektore batean gorde tzen dira. Beste 
metodo bat da thesaurus espezifiko bat erabili ordez WordNet-ez balia tzea [7]. 
Kasu horretan, kate lexikalak (lexical chains) erabiliz adierazten da dokumen-
tuaren edukia [8]. Kate lexikal batean erlazio semantikoa dituzten hi tzak (ter-
minoak) gorde tzen dira.

Orain arte dokumentuak eredu konputagarrien bidez nola adierazten diren 
aritu gara. Hurrengo pausua dokumentu modelizatuen arteko an tzekotasuna 
neur tzeko teknikak azter tzea izango li tzateke.

IR (Informazioaren berreskurapena) arloko teknikak erabili ohi dira an-
tzeko dokumentuak bila tzeko. Bektore-espazio ereduan (vector space) oinarri-
tutako neurriak dira ohikoenak, bektoreen arteko kosinua kalkula tzen dutenak 
hiru neurri desberdinak erabiliz bektoreen osagaiak adierazteko: bitarra, maiz-
tasuna, eta LSA (Latent Semantic Analysis) transformazioa. Zabalduena maiz-
tasuna erabil tzea da, baina LSA bidez informazio semantiko inplizitua a tzeman 
daiteke eta oso emai tza onak lor daitezke [9]. 

3. SISTEMAREN ARKITEKTURA

Sistemaren arkitektura hiru modulo nagusik osa tzen dute: albisteen web-
araka tzailea, albisteen edukien modela tzailea eta elkarren an tzekoen detekta-
gailua. Labur azalduta, web-araka tzaileak egunkari digital jakin ba tzuetan 
argitara tzen diren albiste berriak jaso eta testu-formatura pasa tzen ditu. On-
doren, modela tzaileak teknika linguistiko eta estatistikoez baliatuta testuak 
Bektore Espazioaren ereduaren bidez adierazten ditu. Azkenik, behin araka-
tzaileak jasotako albiste guztiak Bektore Espazioan adierazi eta gero elkarren 
an tzekoen bilaketari ekingo zaio.

— Albisteen web-araka tzailea: Albisteak hainbat pren tsa web-gunetatik 
har tzen dira. Zen tzu horretan, web araka tzaileak web-guneak bisitatu 
eta RSS jarioen bidez argitaratutako dokumentu berrien izenburuak, 
sarrerak eta HTML orria jaso tzen ditu. HTML dokumentutik albistearen 
edukia bakarrik erauzteko helburuarekin HTML-wrapperrak garatu dira. 
Era horretan, edukiaren parte ez diren testuak (Menuak, iragarkiak...) 
bazter tzen dira. Wrapperren diseinuan Perl programazio lengoaia erabili 
da. Momentuan, araka tzen diren hedabideen zerrenda honakoa da:

• El Mundo - www.elmundo.es
• ABC - www.abc.es
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• El Periódico de Catalunya - www.elperiodico.com
• La Vanguardia - www.lavanguardia.es
• El País - www.elpais.es
• Vilaweb - www.vilaweb.cat
• Diario Vasco - www.diariovasco.com
• El Correo - www.elcorreodigital.com
• Gara - www.gara.net
• Berria - www.berria.info
• Noticias taldea - http://www.noticiasdenavarra.com
• eitb24.com
• Le Monde - www.lemonde.fr
• Liberation - www.liberation.fr
• NY Times (USA)- www.nytimes.com
• The Times (UK) - www.timesonline.co.uk
• BBC News (UK) - news.bbc.co.uk
• Guardian (UK) - http://www.guardian.co.uk/
• Al Jazeera (Arabe) - english.aljazeera.net
• La jornada - www.jornada.unam.mx

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha 
insistido hoy en que la consulta, «más 
pronto que tarde, será inevitable» para 
lograr la solución del «conflicto vasco».
Ibarretxe ha pronunciado un discurso de 
dos horas en el último pleno de política 
general del Parlamento Vasco de la 
legislatura, que acaba en marzo, en el 
que se ha propuesto «afrontar tres 
grandes obstáculos»: la ruptura de la 
tregua de ETA, la suspensión de la Ley 
de Consulta y la crisis económica.
La línea en la que «sigo creyendo es un 
diálogo sin exclusiones», para alcanzar 
un acuerdo que contemple «el reconoci-
miento de la existencia del pueblo vasco 
y el derecho a decidir su propio futuro«
…

2. irudia
Araka tzaileak berriak jaso tzen ditu hainbat hedabidetatik eta wrapper-ak erabilita, 

berriaren testua bakarrik berreskura tzen du

— Edukien modela tzailea: Hainbat teknika edo paradigma daude testuen 
modelizazioaren alorrean. Guk eskura geneuzkan baliabideak eta era-
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ginkortasuna kontuan hartuta Bektore Espazio eredua erabili dugu. Bertan 
testu-edukia gako hi tzak eta beren adierazgarritasun-mailak dituen bektore 
baten bidez adierazten da. Hi tz-gakoak edo lexiko adierazgarria identifika-
tzeko teknika linguistikoez baliatu gara. Zeha tz meha ts, izenak, adi tzak, 
adjektiboak, entitateak eta hi tz ani tzeko terminoak hartu dira hi tz-gako 
posible tzat. Izenak, adi tzak eta adjektiboak identifika tzeko Eustagger POS/
lematiza tzailea erabili da euskararen kasuan. Ingelesa, katalana eta gazte-
laniaren kasuan Freeling etiketa tzailea erabili da. Azkenik, fran tseserako 
Apertium-eko etiketa tzailea erabili da. Entitateak eta hi tz ani tzeko termi-
noak harrapa tzeko ordea aplikazio berriak garatu dira. Entitateen harrapa-
tzailea ahalik eta zeha tzena izateari, hau da, doitasunari eman diogu lehen-
tasuna. Batez ere, okerreko entitateek eredua distor tsiona dezaketelako. 
Gainera, testu periodistikoetan entitateek oso unitate adierazgarriak dira. 
Beraz, haien detekzio zeha tzak eragin zuzena dauka an tzeko dokumentuak 
identifika tzerakoan. Terminoen harrapa tzailearen kasuan ere doitasuna izan 
da gure lehentasuna. Zen tzu horretan, detekzio-prozesua hiztegi termino-
logikoetan oinarritu da. Bestalde, hizkun tza desberdinetako dokumentuen 
bektoreak elkarrekin alderatu ahal izateko hiztegien bidezko estrategia 
jarraitu da. Dena dela, bektore bat beste hizkun tza batera pasa tzean haren 
errepresentazioa kaltetu egiten da. Alde batetik, gako-hi tz ba tzuk ez dire-
lako i tzul tzen (ez daude hiztegian), eta bestetik i tzulpenetan anbiguotasunak 
gerta tzen direlako. Hiztegien estaldura hobe tzeko ere kognaduran oinarri-
tuko teknikak aztertu dira. Modelizazioaren bukaeran hi tz-gakoen pisua 
kalkula tzeko tfi-idf mul tzoko neurrien bidez egin da.

Ibarretxe 0.85
Gatazka 0.75
Kontsulta 0.72
…

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha 
insistido hoy en que la consulta, «más 
pronto que tarde, será inevitable» para 
lograr la solución del «conflicto vasco».
Ibarretxe ha pronunciado un discurso de 
dos horas en el último pleno de política 
general del Parlamento Vasco de la 
legislatura, que acaba en marzo, en el 
que se ha propuesto «afrontar tres 
grandes obstáculos»: la ruptura de la 
tregua de ETA, la suspensión de la Ley 
de Consulta y la crisis económica.
La línea en la que «sigo creyendo es un 
diálogo sin exclusiones», para alcanzar 
un acuerdo que contemple «el reconoci-
miento de la existencia del pueblo vasco 
y el derecho a decidir su propio futuro«
…

3. irudia

Testua modelizatu egiten da eta bektore bat lor tzen da hi tz-gakoekin eta hauen garran tziarekin
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Ibarretxe 0.85
Gatazka 0.75
Kontsulta 0.72
…

Ibarretxe 0.85
Conflicto 0.75
Consulta 0.72
…

4. irudia

Bektoreak euskara i tzul tzen dira, hurrengo pausuan hizkun tza ezberdinetako berrien 
arteko an tzekotasuna kalkulatu ahal izateko

— Elkarren an tzekoen detektagailua: Bi dokumenturen arteko distan tzia 
estima tzeko dokumentuen bektoreen arteko kosinua kalkula tzen da. Hau 
da, bi bektoreak normalizatu eta geroko biderketa eskalarra. Gu txieneko 
balio bat gaindi tzen dutenak elkarren an tzeko tzat hartuko dira. Le Jour-
nal-eko berri batek an tzeko dokumentuak baldin baditu, hauen estekak 
aterako dira, 1. irudian ager tzen zen bezala.
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