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Laburpena: Hemeroteka digitalen informazio-bolumena izugarri hazi da azken 
urteetan. Ondorioz, bilaketak zaildu egin dira, besteak beste eleaniztasunagatik, erabil-
tzaileak askotan dokumentu eleani tzen artean bilatu behar duelako. Tresna linguistikoek 
lagun tzen dute informazioaren a tzipen erosoago eta zeha tzagoa lor tzeko, baina beraien 
erabilera ez dago guztiz zabaldua. Bilaketa-teknologia, eta bereziki tresna linguistikoek 
egiten duten ekarpena azalduko dute egileek artikulu honetan. Bilaketaren inguruko 
problematika aztertu ondoren, hemeroteka digitalen gaineko bilaketez arituko dira. Ho-
rrez gain, tresna linguistikoek egin dezaketen ekarpena eta merkatuan dauden hainbeste 
aplikazio azalduko dituzte.

Resumen: El volumen de información que contienen las hemerotecas digitales ha 
aumentado considerablemente en los últimos años. Como consecuencia, las búsquedas 
se hacen más difíciles, entre otras cosas debido al multilingüismo, ya que el usuario en 
muchas ocasiones debe buscar entre documentos en varias lenguas. Las herramientas 
lingüísticas facilitan un resultado más cómodo y preciso, pero su utilización no está muy 
extendida. En este artículo, los autores explican la tecnología de búsqueda, más concre-
tamente las aportaciones de las herramientas lingüísticas. Tras analizar la problemática 
acerca de las búsquedas, nos hablan sobre las búsquedas en hemerotecas digitales. Por 
último, nos explican qué aportaciones pueden hacer las herramientas lingüísticas, además 
de otras aplicaciones que existen en el mercado.

1. SARRERA

Hemeroteka digitalek arrakasta handia izan dute azken urteetan; horren 
ondorioz bertan meta tzen den informazio-bolumena izugarri hazi da eta bi-
laketak zaildu egin dira. Horren aurrean bilaketen teknologia asko garatu da, 
informazioaren a tzipen erosoa eta zeha tza helburu. Gaur egun bilaketen tekno-
logia heldua da, Google eta Yahoo bezalako bila tzaileen garapenaren eraginez. 
Teknologia hori hemeroteketan aplika tzen denean emai tzak nahiko onak badi-
ra ere, hobekun tzak eta doikun tzak egin behar dira hemeroteken ezaugarrien 
arabera, batez ere metadatuen trataera egokia lor tzeko. Bilaketa korapila tzen 
duen ezaugarri bat eleaniztasuna da: askotan komenigarria edo ezinbestekoa 
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da dokumentu eleani tzen artean bila tzea edo galderak hizkun tza desberdinetan 
onar tzea.

Tresna linguistikoek lagun tzen dute informazioaren a tzipen erosoago eta 
zeha tzagoa lor tzeko, baina beraien erabilera ez dago guztiz zabaldua, beharba-
da oraindik nahiko garatuta ez daudelako edo bilaketa-sistemari eransten dio-
ten konplexutasunagatik. Bilaketa-teknologia, eta bereziki tresna linguistikoek 
egiten duten ekarpena azalduko dugu artikulu honetan. Bilaketaren inguruko 
problematika aztertu ondoren, hemeroteka digitalen gaineko bilaketez arituko 
gara. Horrez gain, tresna linguistikoek egin dezaketen ekarpena eta merkatuan 
dauden hainbeste aplikazio azalduko ditugu.

2. INFORMAZIOAREN BILAKETA ETA BERE ALDAERAK

Informazioaren berreskurapena (Information Retrieval, IR) ohiko arlo bat 
izan da informatikaren garapenaren hasieratik. Konputagailuek informazio 
kopuru handiak biltegira tzea posible egiten dutenez, informazio hori modu 
zeha tz, eroso eta eraginkorrean berreskura tzea beti izan da aztergai garran-
tzi tsua. Informazioaren berreskurapenaren kon tzeptua testu-masa handien 
biltegira tze/berreskura tzearekin lotu ohi da informatikaren munduan [2]. Datu-
base dokumentalak izan dira arlo honetako aplikazio garran tzi tsuenak, eta 
bertan lan tzen dira gaian gakoa diren bi urra tsak: dokumentuen indexazioa eta 
ondorengo bilaketa. 

Internet fenomenoak bul tzatu egin du arlo honen garapena, testu digitalak 
izugarri ugaldu direlako. IRren ohiko aplikazioez gain (testu legalak, medikun-
tzakoak, hemerotekak, dokumentazio-zentroak, ...) Internet/Intranet eremuko 
aplikazio garran tzi tsuenak koka tzen dira arlo honetan: Google moduko bila-
tzaileak eta Yahoo moduko direktorioak. 

Duela gu txi arte, tresnen abiadura motela dela-eta, hizkun tza-ingeniari-
tzak ez du oso paper garran tzi tsua jokatu arlo honen garapenean. Dena den, 
tresna linguistikoak hobetu diren heinean eta dokumentu digitalen eleanizta-
suna areago tzearekin batera, tresna linguistikoen erabilpena garran tzia har-
tzen joan da.

Ixa taldean1 arlo honetan lan sakona egin dugu azken urteetan, ikuspegi 
eleani tz batetik, baina euskararen gaineko bilaketen problematikari erreparatuz.

3. OHIKO BILAKETA

Bilaketen teknologia azken urteetako teknologia arrakasta tsuena izan da. 
Interneteko zabalkundearekin batera bila tzaileak eguneroko tresnak dira jende 

1 http://ixa.si.ehu.es
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asko eta askoren tzat. Google2 eta neurri  txikiagoan Yahoo3 eta LiveSearch4 dira 
bila tzaile osoen eta erabilienak. Hizkun tza nagusiak baino ez dituzte kontuan 
har tzen, eta beraz, euskara bezalako hizkun tza  txikien tzat arazoak daude ohiko 
bila tzaileen tzat. Horren aurrean bilaketako gaia desi txuratu (energia-ri buruz 
diharduten euskarazko dokumentuak bila tzeko energia eta du gakoak erabil-
tzea adib.) edo hizkun tza horretarako propio egindako bila tzaile bat erabil tzea 
(euskarako Elebila5) [4] dira aukerak. 1. irudian bila tzaile hauen adibideak ikus 
daitezke.

1. irudia

Google-en eta Elebilaren interfazeak 

Sistema hauen teknologia aski ezaguna da duela urte ba tzuetatik hona. 
Aurkitutako dokumentuak ordena tzeko garaian, dokumentuak duen edukiaz 
gain hainbat faktore har tzen dira kontuan: dokumentuak nondik erreferen tzia-
tzen dituzten, zenbat aldiz eta erreferen tzia egiten duen gunearen esangura-
tasuna (PageRank algoritmoa [3] izan zen Google-en arrakastaren hasierako 
gakoa). Informazio hori hipertesteken topologiaren azterketaren bidez lor tzen 
da. Hala ere, azken urteetan bila tzaileen arteko lehiakortasuna dela-eta, bila-

2 www.google.com 
3 www.yahoo.com 
4 www.live.com 
5 www.elebila.com 
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tzaileen barne-funzionamenduari buruzko kalera tzen den informazioa murri-
tzagoa da. Gainera, bila tzaileek webguneetara iristeko bide nagusi bihurtu 
diren heinean, enpresak saia tzen dira algoritmo horiei iskin egiten lehen postu-
tan ager tzeko (honi search spam dei tzen zaio) eta bila tzaileek publiko ez diren 
neurriak har tzen dituzte horren aurka.

Teknologia honen osagai nagusiak hiru dira: robota, sarea mia tzeko dokumen-
tuen bila; indexa tzailea dokumentuetatik indizeak gehi tzeko sistema; eta bila tzaile 
bera, galdera baten aurrean indizeak kon tsultatu eta emai tzak (eta dokumentuen 
estekak) i tzul tzen dituena. Informazio kopurua erraldoia da, eta horrek hardware 
eta komunikazioen aldetik konplexutasuna handi tzen du izugarri.

Internet osoaren eskalan lan egin beharrean Intranetean ari tzean azken ara-
zo hori desager tzen da, baina teknologia an tzekoa da. Dena den ondoren azter-
tuko dugu gaia, hemerotekez eta liburutegi digitalez arituko garenean.

Emai tzak ebalua tzerakoan bi neurri erabil tzen dira doitasuna (precision) 
eta estaldura (recall) [2]. Lehena eskuratutako dokumentuen esanguratasuna 
neur tzen du, hau da, eskuratutako dokumentuen artean zenbat dira esangura tsu 
edo interesgarri bilaketa-beharrerako. Estaldura, berriz, sistemaren eraginkor-
tasuna neur tzen du, hau da, zeuden dokumentu esangura tsuen artean zenbat 
i tzuli diren. Doitasuna kalkula tzea erraza da, dokumentalista batek eskuratu-
tako dokumentuak aztertu eta esangura tsuak zein tzuk diren markatuta. Estal-
dura neur tzea oso zaila da, bildumaren dokumentu guztiak begiratu beharko 
liratekeelako, eta orokorrean modu erlatiboan neur tzen da, galdera beraren 
aurrean sistema batek beste batek baino dokumentu esangura tsu gehiago edo 
gu txiago i tzul tzen duene tz egiaztatuz.

Bilaketa-sistemetan gerta tzen diren egoera korapila tsuak honako hauek 
dira: galdera baten aurrean dokumenturik ez aurki tzea, edo eran tzun gehiegi 
ager tzea. Lehena konpon tzeko estaldura handitu behar da, semantika erabiliz 
adibidez (ikusi geroago). Bigarrenari aurre egiteko emai tzak ordena egokian 
aurkeztea da gakoa, baina galderak fin tzen lagun tzeko tresnak ere badaude.

Bilaketaren arloan azken urteetan aurrerakun tza nabarmenak egon dira. 
Gure gaiarekin lotuta honako hauek azpimarra daitezke:

— CLIR (Cross-Lingual IR): bilaketa eleani tzean galderak eta dokumen-
tuak hainbat hizkun tzatan egon daitezke eta bila tzailea gai izan behar da 
hizkun tza desberdinetako dokumentuak erlaziona tzeko [6]. Hiztegi bat 
nahikoa izan daiteke horretarako, baina i tzulpen automatikoa gero eta 
gehiago erabil tzen da.

— QA (Question Answering): dokumentuak bilatu beharrean eran tzun 
zeha tzak lortu nahi dira sistema hauetan (nork, non, zergatik...). Hel-
buru horrekin dokumentuen prozesaketa sakonagoa behar da, hizkun-
tza-teknologiak ezinbesteko tresna izanik. Emai tzak oraindik ez dira oso 
ikusgarriak baina ikerketa handia egiten da arlo honetan.

— Bilaketa multimodala: digitalizazioa dela-eta, dokumentuak bila tzeaz 
gain, argazkiak, irratiko edo telebista/bideoko programak bila daitezke. 
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Bilaketa-sistema hauek metadatuetan (fi txa dokumentala) oinarri dai-
tezke edo bestelako tekniketan (inguruko testua argazkietarako, aho ts-
testu bihurketa, etab.); eta askotan metodo konbinatuak dira egokienak. 
Gai hau artikulu honen esparrutik kanpo gera tzen da.

4. BILAKETA HEMEROTEKETAN ETA LIBURUTEGI DIGITALETAN

Interneteko bila tzaile bat eta hemeroteka batean edo liburutegi digital batean 
behar den bila tzailearen artean desberdintasun nagusiak honako hauek dira:

— Dimen tsioa: hemerotekak (eta liburutegi digitalak) handiak izan ohi 
dira, baina ez Internet sare osoa bezain handiak. Informazioa lokala izan 
ohi da, eta horren ondorioz, gehienetan, ez da aipatu den robota (sarea 
usna tzen duen elementua) behar.

— Metainformazioa: sarean deskriba tzaileak difusoak dira, eta dokumen-
tuen arteko estekak eta izenburuak dira emai tzak ordena tzeko erabil-
tzen diren oinarrizko irizpideak. Hemeroteketan metadatuak egon ohi 
dira, osagai bakoi tza fi txa dokumental batez deskriba tzen baita. Beraz, 
bila tzailea metadatu horiei etekina atera tzen saiatu behar da. Bestalde 
dokumentuen arteko aipamenak egon ohi dira, baina gehienetan ez dau-
de modu esplizituan (ez daude estekak), baina oso gai interesgarria da 
bilaketaren doitasuna handi tzeko.

Metadatuetan ematen den aniztasun eta elkar uler tzeko zailtasunak direla 
eta, gomendagarria da estandarrak jarrai tzea. MARC eta Dublin Core dira pro-
posamen interesgarrienak. 

Aurrekoa kontuan hartuta sistema hauetako bilaketa metadatuetan oinarritu 
ohi da, baina estaldura galdu nahi ez bada, testua ere erabil beharko da. Kontuan 
hartu behar da sistema hauetan estaldura oso garran tzi tsua dela, Internet-en ez 
bezala, hemen dokumentuen erredundan tzia  txikia da eta, ondorioz, bilaketa 
askotarako dokumentu urri ba tzuk besterik ez daude. Gainera, erabil tzaileak 
askotan profesionalak dira eta bilaketa zeha tzagoak eska tzen dituzte. Bestalde, 
ohiko bila tzaileen eraginez gero eta gu txiago erabil tzen dira bila tzeko formulario 
konplexuak, beraz, gomendagarria da metadatuen integrazioa bilaketa sinplean.

Teknologiari dagokionez, badaude hainbat produktu interesgarri bilaketak 
egiteko mota honetako eszenatokietan. Autonomy6 bila tzailea liderra omen da 
enpresa handietan, baina bere sistema oso garestia eta i txia da. Horren ordez 
Lucene7 erabil daiteke, irekia, moldagarria eta librea baita. Liburutegi digital 
osoak eraiki tzeko, bilaketa eta guzti, beste programa libre interesgarri bat 

6 www.autonomy.com 
7 http://lucene.apache.org 
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dago, Greenstone8. Dena den, oraindik ohikoak dira neurrira egindako soluzio 
i txiak.

2. irudian mota honetako bila tzaile baten adibidea dugu. Cervantes liburu-
tegi digitalean bila tzeko interfazea9 ikus daiteke bertan. Hainbat metadaturen 
arabera bila tzeko aukera eskain tzen du.

2. irudia

Bilaketa liburutegi digital batean

5. TRESNA LINGUISTIKOAK BILAKETARAKO APLIKAZIOAK

Hizkun tza-ingeniari tza arloko tresna linguistikoek bila tzaileen doita-
suna edota estaldura handi tzen lagundu dezakete, batez ere hemeroteketako 
zein liburutegi digitaletako bila tzaileetan. Konplexutasunaren arabera aur-
keztuko ditugu, atal bakoi tzean oinarrizko teknologia eta aplikazioa azal-
duz.

8 www.greenstone.org 
9 www.cervantesvirtual.com 
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6. MORFOLOGIAN OINARRITUTAKO TRESNAK

Oinarrizko teknologia hi tza-lema arteko erlazioa bila tzea da. Analisia 
esaten zaio hi tzetik lema edo forma kanonikoa (hiztegiko sarreraren balioki-
dea) lor tzen den eragiketari, eta sorkun tza lematik forma posible guztiak lor-
tzen denari. Flexio handiko hizkun tzatan tratamendu morfologikoa ezinbeste-
koa da estaldura oso  txikia ez izateko. 

Bila tzaileetan prozesaketa morfologikoa bi modutan egin daiteke. Lehe-
nengoan indexa tze-prozesuan hi tzen ordez, edo hi tzekin batera, lemak gorde 
egiten dira indizeetan. Bigarrenean hi tzak gorde egiten dira, baina bilaketa 
egitean sorkun tza egiten da, sortutako hi tz guztiak bilatuz, edo eragileaz kon-
binaturik.

Teknologia linguistikoa izan daiteke (lemak, aurrizkiak, a tzizkiak, paradig-
mak, aldaketa fonologikoak etab. erabiliz), edo hurbilpen batez eba tzi, azken 
kasu horretan stemming edo sasilematizazioa esaten zaio eragiketari. Bila-
tzaile handietan sasilematizazio sinplea erabil tzen da, baina euskararen kasuan 
arrisku tsua izan daiteke doitasun-galera handi sor daitekeelako. 

3. irudia

Galdera zuzen tzeko proposamenak

Aipatutako elebila bila tzaileak (1. irudia) integratuta du morfologia sorkun-
tzaren bidez [4]. Beraz, hi tz bat ematen dugunean bila tzeko bere lemaren forma 
guztiak (edo garran tzi tsuenak) sor tzen dira estaldura egokia ziurta tzeko.

Horrez gain, morfologia eta estatistika konbina daitezke galderetan erro-
reak detekta tzeko eta proposamen egokiak emateko, 3. irudian ikus daitekeen 
moduan.

7. SINTAXIAN OINARRITUTAKO APLIKAZIOAK

Testuen analisi sintaktiko sakona konputagailuz egitea ikergaia da gaur 
egun. Dena den analisi par tzialak lor tzen dituzten programak oso hedatuta dau-
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de eta ondo fun tziona tzen dute. Orokorrean IR arloan izen sintagmak bila tzen 
dira, informazio garran tzi tsua eskain tzen dutelako: termino berriak, per tsonak, 
enpresak/erakundeak, tokiak...

Oinarrizko elementu horiek eta estatistikak konbinatuz aplikazio interesga-
rriak sor daitezke, dokumentuak estekatuz edo mul tzokatuz adibidez. Gainera 
eran tzun gehiegi i tzul tzen dituzten galderak fin tzen lagun dezakete aplikazio 
horiek. 

4. irudia

Sintaxian eta estatistikan oinarritutako sistemen adibideak

4. irudian ager tzen diren webguneak horren adibideak dira: www.clusty.
com, www.quintura.com, www.kartoo.com Ikus daitekeenez, ba tzuetan emai-
tzak erabil tzen dira bistara tze bereziak egiteko (mul tzoak, erlazioak...). 

Euskarazko guneen artean www.zien tzia.net aipa dezakegu, lematizazioa 
eta mul tzoka tzea integra tzen ditu-eta.

8. ELEANIZTASUNA. CLIR

Aplikazio eleani tzak egiteko hainbat aukera daude: hiztegi elebidun digi-
talak, ontologia eleani tzak eta i tzulpen automatikoa. Ontologia eleani tzaren 
adibide gisa hurrengo atalean azalduko den WordNet dugu. I tzulpen automa-
tiko zeha tza [6] aspaldiko ame ts betegabea da, baina azken urteetan aurrerapen 
handiak egin dira, batez IR sistemetan integra daitezken sistema arin eta azka-
rren aldetik. Doitasuna ez da oso handia, baina aplikazioaren helburua i tzul tzea 
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ez denez kalitate onargarria izan daiteke IR aplikazioetarako. An tzekotasun 
handiko hizkun tzen artean i tzul tzeko edo baliabide asko duten hizkun tza nagu-
sien artean i tzul tzeko, gaur programa nahiko zeha tzak daude. 

Euskararen kasuan, oraindik gauza asko egin behar dira baina gaztelaniatik 
euskara i tzul tzen duen lehen sistema dago eskuragarri10. Kalitatea oraindik ez 
da egokia i tzulpen profesionalean erabil tzeko baina halako aplikazioetan erabil 
daiteke. 5. irudian adibide bat ikus daiteke.

Eleaniztasunean oinarritutako aplikazioen adibideak hemeroteka eleani tzak 
ditugu. Hainbat diseinu egin daiteke, bilduma hizkun tza bakar batean egotea, 
baina galderak edozein hizkun tzetan egin ahal izatea; galderak hizkun tza bakar 
batean baina dokumentuak eleani tzak izatea, edo aurreko bien konbinazioa., 
galderak eta dokumentuak eleani tzak. Are gehiago, argazkien edo bideoaren 
gaineko bilaketa eleani tza egin daiteke.

Horretarako bila tzailea hainbat aukera ditu, galderak edota dokumen-
tuak i tzul tzea hi tzez hi tz hiztegien bitartez, edo i tzul tzea i tzulpen automa-
tikoaren bidez. Aukera gehiago daude, ontologia batera proiekta daitezke 
galderak eta dokumentuak. Kasu horretan bilaketa semantikoaz hi tz egin 
daiteke.

5. irudia

Opentrad i tzul tzailearen adibidea

10 www.opentrad.com 
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9. SEMANTIKA. BILAKETA SEMANTIKOA

Bilaketa semantikoaren bidez hi tzen bidezko bilaketan dauden arazo biri 
eran tzun nahi zaie: adiera anbiguotasuna batetik (baso bila tzen badugu arbolen 
basoa edo edateko basoari buruzko dokumentuak a tzituko genituzke), eta sino-
nimia edo espezializazioa bestetik (restaurante bila tzen badugu, sagardotegi 
edo erretegi hi tzak azal tzen diren dokumentuak ez genituzke lortuko). Bilaketa 
kon tzeptuen bitartez egingo bali tz, bi arazo horiek arinduko lirateke. 

6. irudia

WordNet interfazearen adibidea

Gainera, kon tzeptuen inbentario diren ontologiak eleaniztunak balira, 
orduan hizkun tzen arteko bilaketak ere hobeto egingo lirateke, kon tzeptu 
gehienak konparti tzen baitira hizkun tzen artean. Web 2.0-n erabil tzen diren 
folksonomiak ez bezala, analisi semantikorako taxonomia eta ontologia for-
malagoak erabili ohi dira, eta horien artean WordNet (Ingeleserako ontologia 
elebakarra) eredua jarrai tzen duten wordnet eleaniztunak dira erabilienak, IXA 
taldean beste erakunde ba tzuekin elkarlanean landu den Multilingual Central 

Repository (MCR) kasu [1]. MCR delakoak ingelera gaztelera, italiera, kata-
lanera eta euskara bil tzen ditu bere baitan. Bertan hizkun tzetatik independente 
izan nahi duen kon tzeptu inbentario bat dago, eta kon tzeptu horiei buruzko 
informazio semantiko abera tsa jaso tzen da, taxonomia egiturak barne. Azken 
urteetan egindako ikerketari esker, kon tzeptuei buruzko hainbat informazio 
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sartu izan da MCRen. Beheko irudian euskarazko baso-ri dagozkion bi adie-
ra azal tzen dira, beste hizkun tzatako i tzulpenekin batera, eta kon tzeptuaren 
hainbat tasun semantikorekin batera (adibidez, gizonak egindako dela edateko 
basoa, eduki tzeko on tzi baten propietateak dituela, instrumentu bezala erabili 
daitekeela, etab.). Hurrengo irudian azal tzen dira ere

10. ARGAZKIEN BILAKETA SEMANTIKO ELEANI TZA

Ixa taldean, Meaning11 proiektu europarraren barruan, MCR/WordNet 
erabili dugu argazkien bilaketa eleani tza hobe tzeko [1]. EFEko fototeka erabili 
zen dokumentu-bilduma tzat, eta bilaketa semantiko eleani tzaren bitartez lor-
tzen genuen estaldura igo tzea. Eleaniztasuna isla tzen da 7. irudian. Ingelesezko 
galdera baten eran tzunez gaztelaniazko fi txa duten argazkiak ere ager tzen dira. 

Alde semantikoaren onura ebaluatu ahal izateko, per tsonak eta hiriak ez 
ziren argazkiei buruzko 20 ataza definitu ziren. EFEko hiru dokumentalista 
aritu ziren 20 ataza horietan eska tzen diren argazkiak bilatu nahian, eta ikusi 
zen sistema semantikoarekin lehenagoko sistemarekin baino argazki gehiago 
lor tzen zirela (24 berriarekin eta 20 aurrekoarekin) ekin tza gu txiagoz (168 klik 
berriarekin eta 295 klik aurrekoarekin). Alde semantikoarekin lor tzen diren 
emai tzen adibide gisa bi adibide aipatuko ditugu: 

— Ingurumenarekin lotutako epaile baten argazkia bila tzean, semantikarik 
gabeko sisteman fi txa dokumentalean «magistrado» ager tzen zireneko 
argazkiak ez ziren lor tzen.

— Kolonbiako biolen tziaren inguruko ehorzketa baten argazkia eska tzean 
ohiko sisteman zaila zi tzaien argazkia aurki tzea fi txan «entierro» agertu 
beharrean «sepelio» ager tzen zelako.

11. ONDORIOAK

Artikuluan azaldu dugunez, teknologia linguistikoak ekarpen handia egin 
dezake bilaketen arloan, bereziki hemeroteketan eta liburutegi digitaletan. 
Bila tzaile orokor ezagunenetan oraindik gu txi erabil tzen badira ere, erabilera 
handi tzen doa, orokorrean estaldura handi tzeko oso tresna interesgarria dire-
lako. Tresna linguistiko hauek (sintaxia, i tzulpena, semantika) ez dira gehiago 
erabil tzen oraingoz ez direlako nahiko eraginkorrak, prozesaketa-denboraren 
aldetik, prozesa tzeko behar den memoriaren aldetik edo doitasunaren aldetik.

Dena den, gero eta gehiago erabil tzen ari dira, eta aipatutako mugak 
gaindi tzen diren neurrian erabilera handiagotu egingo da zalan tzarik gabe.

11 www.lsi.upc.edu/~nlp/meaning/
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7. irudia

EFE fototekaren gaineko bilaketa eleani tza

BIBLIOGRAFIA

[1] AGIRRE E., ALEGRIA I., RIGAU G., VOSSEN P. 2007. MCR for CLIR. SEPLN 

aldizkaria, monografia TIIMM. vol 38, 3-16. ISSN 1135-5948. http://ixa.si.ehu.es/
Ixa/Argitalpenak/Artikuluak/1174895701/publikoak/pdf 

[2]  BAEZA-YATES R., RIBEIRO-NETO B. 1999. Modern Information Retrieval. 
ACM Press Series/Addison Wesley, 1999.

[3]  BRIN S., PAGE L. 1998. The anatomy of a large-scale hypertextual Web search 
engine Computer Networks and ISDN Systems, Elsevier.

[4] LETURIA I., GURRU TXAGA A., ARETA N., ALEGRIA I., EZEIZA A. 2007. 
EusBila, a search service designed for the agglutinative nature of Basque. 
SIGIR2007—iNEWS’07 workshop. ISBN 978-84-690-6978-3. http://ixa.si.ehu.es/
Ixa/Argitalpenak/Artikuluak/1190627800/publikoak/pdf 

[5] MAYOR, A. 2007. MA TXIN: Erregeletan oinarritutako i tzulpen automatikoko sis-

tema baten eraikun tza estaldura handiko baliabide linguistikoak berrerabiliz. Dokto-
rego-tesia. Euskal Herriko Uniber tsitateko; Donostiako Informatika Fakultatea. 
http://ixa.si.ehu.es/Ixa/Argitalpenak/Tesiak/1196444990/publikoak/Ma txin2007.pdf 

[6]  SARALEGI X., ALEGRIA I. 2007. Similitud entre documentos multilingües de ca-
rácter técnico en un entorno Web. SEPLN aldizkaria, 2007. Sevilla. ISSN 1135-5948. 
http://ixa.si.ehu.es/Ixa/Argitalpenak/Artikuluak/1184248312/publikoak/pdf


