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Egitasmoak eta funtzioak (1)

1. Egitasmoa: Hiztegi elebidun elektroniko bat

Hiztegiaren funtzioa: 

Alemana ikasten diharduten euskaldunentzako
hiztegi elebiduna

Balizko erabiltzaileak:
EU-L1 DaF-ikasleak

Bigarren Hezkuntzan: 1332/ikasturte

EOI/Unibertsitatean: 1025/ikasturte

DE-EU itzultzaileak

➔ Reuter & Wolff 2007
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EuDeLex: Ikerketa urratsak

✔ DE Lemategia proposatzea

✔ DE>EU mikroegitura proposatzea

✔ DE lemategiaren %10erako DE>EU artikuluak

✔ Erabiltzaile interfazea egituratu eta lehenengo 
bertsio bat argitaratzea

✔ Bilingual Dictionary Drafting metodo sorta
✔ Metodoak
✔ Emaitzen ebaluazioa (DE A hizkia)
✗ Lortutako datuak datu-basean jaso eta 

eskuz egiaztatzea

✔ EU lemategia proposatzea
✔ Corpusetan oinarritutako maiztasun 

zerrenda lematizatua

✔ EU>DE mikroegitura proposatzea

✗ Hiztegi osoa eskuz editatzea

Baliabide lexikal eskuragarriak ustiatzea

Wikipedia (80.000 DE-EU-links)

Wiktionary

WordNet: GermaNet / PWN / EusWN

Elhuyar Pibolex

Corpus paraleloak

DE-EU literatura corpusa

DE-EU Biblia corpusa

Corpus konparagarriak

Wikipedia, “Die Zeit”/”Berria” (kazetaritza)

► Lindemann et al. (2014)

EU Maiztasun zerrenda: 

Euskarazko bi corpus handietatik 
erauzitako lemak (ETC, Elh200)

Eskuz landutako sei baliabideetako 
lemategiak

EU mikroegitura-edukiak zirriborratzea:

EDBL, EusWN

► Lindemann & San Vicente (2015; in prep.)
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Hizkuntzalari konputazionalekin elkarlanean

I. San Vicente

I. Manterola

X. Saralegi

Elhuyar 
Fundazioa

R. Nazar

UPF (Barcelona)

U. Valparaíso (Chile)
► Lindemann & Nazar (2013)

► Lindemann, Manerola, San Vicente 
& Saralegi (2014) 

► Lindemann & San Vicente (2015a; 
2015b; in prep. 2016)
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Egitasmoak eta funtzioak (2)

2. Egitasmoa: Tesia

Tesiaren funtzioa: „Werkstattbericht“, lan-erreportaia...

(a) eztabaida metalexikografikorako

(b) antzeko arazoak lantzen dituzten hiztegigileak (izango) 
direnentzako ideiak eta argibideak proposatzeko
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“Hiztegigintza Elebiduna: EU-DE” tesiaren egitura
I. Hurbilketa diakronikoa

XIX. mendea

Humboldt 1817

Mahn (ms.)

Charpentier 2002 [1820]

XX. mendetik egun arte

Löpelmann 1968

Kühnel 1999

Euskara-Alemana Hiztegia (Martínez Rubio 2007)

II. Hiztegigintza elebiduna gaur egun

Oinarrizko zenbait ohar

Alemanezko hiztegi elebidun elektronikoak

Euskarazko hiztegi elebidun elektronikoak

Euskarazko hainbat hiztegiren konparaketa

Hizkuntza ikasleentzako hiztegigintza elebiduna

DaF ikasleentzako hiztegien inguruko irizpideak

Hiztegien funtzioak eta hiztegien erabilera

Eranskinak

Mahn 1840 (ms.): Lagin baten transkribaketa

Hiztegi laginak (EU)

Maizasun zerrendak (EU)

EuDeLex hiztegia

Estatistikak

Eskuz landutako edukiak

IV. DE-EU itzulpen-ordainen definizioa

Glosario elebidunen zirriborratze automatikoa

Metodoak, ebaluazioa, emaitzak

Polisemia eta lexikalizatze asimetrikoa

Arazoa, metodo semi-automatikoak

Eskuzko lana

Adibide-perpausa elebidunak

III. EuDeLex hiztegiaren egitura

Makroegitura: Maiztasunean oinarritutako lemategia

DE: DeReWo-40.000 abiapuntu

EU: “Euskarazko DeReWo bat”

Mikroegitura

Hiztegi artikuluak: XML

Hiztegi artikuluak: argibide motak

DE-EU artikuluen egitura: proposamena

EU-DE artikuluen egitura: proposamena

Erabiltzaile-interfazearen egitura
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Hitzaldi honen egitura
I. Hurbilketa diakronikoa

XIX. mendea

Humboldt 1817

Mahn (ms.)

Charpentier 2002 [1820]

XX. mendetik egun arte

Löpelmann 1968

Kühnel 1999

Euskara-Alemana Hiztegia (Martínez 
Rubio 2007)

II. Hiztegigintza elebiduna gaur egun

Oinarrizko zenbait ohar

Alemanezko hiztegi elebidun elektronikoak

Euskarazko hiztegi elebidun elektronikoak

Euskarazko hainbat hiztegiren konparaketa

Hizkuntza ikasleentzako hiztegigintza 
elebiduna

DaF ikasleentzako hiztegien inguruko 
irizpideak

Hiztegien funtzioak eta hiztegien erabilera

III.  EuDeLex hiztegiaren egitura eta edukien 
zirriborratze (semi-)automatikoa

Makroegitura: Maiztasunean oinarritutako lemategia

DE: DeReWo-40.000 (IDS) abiapuntu

EU: “euskarazko DeReWo” bat

Mikroegitura

XML

DE-EU hiztegi-artikuluen egitura

DE-EU hiztegi-artikuluen egitura

Glosario elebidunen zirriborratze 
(semi-)automatikoa

Metodoak, ebaluazioa, emaitzak

EU: Entitate sintaktikoen eta adieren 
zirroborratzea, HAP alorreko baliabideak 
ustiaturik

Abiatzeko proposamenak

Corpus paraleloetatik erauzitako erabilera-adibideak

Erabiltzaile-interfazea, 1.0 bertsioa
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XIX. Mendea (1): Wilhelm v. Humboldt

Lehen argitaratutako hiztegia:

in: W. v. Humboldt 1817

Humboldten euskalaritza:
1810-15: "Quellen"

1812: "Ankündigung"

1817: "Berichtigungen"

1821: "Prüfung"

Hurch (ed.) 2010

Itzulpenak ES: Garate 1933

Humboldten euskalaritzaz:
➔ Perlick 1992
➔ Gómez 1996
➔ Kerejeta 1997
➔ Hurch 2002, 2004, 2006
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XIX. Mendea (2): C.A.F. Mahn

Eskuizkribua 1840 (?), 461 orr.

Oinarria:

Humboldten galdutako glosategiak
[Larramendi 1745-tik erauziak)

"Diccionario Bascuence-Castellano para servir de 
Indice al Diccionario trilingue Castellano-
Bascuence y Latin del Padre Manuel de 
Larramendi. Dialecto Guipuzcoano. Acabado en 
Paris en el mes de Julio 1801."

Beste hainbat iturri, adib. Eys 1867 (!)

Ikerketa lerro irekia:

Garate 1936; Kerejeta 1997; Hurch; 
Lindemann 2011

Mahn 1857: "Denkmäler der baskischen 
Sprache", euskarari buruzko idazlana, 
parte bat Vinsonek FR-ra itzulia
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XIX. Mendea (3): Johann v. Charpentier 1820

Geologo baten hizkuntzalaritza lana

Behe-Nafarroako euskalkia

Edizioa Hurch & Kerejeta,
in: Hurch 2002
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XX. mendea (1): F.M.W. Löpelmann 1968

Löpelmann 1968 (de Gruyter):

"Ethymologisches WB der 
baskischen Sprache"

Lhande 1926 (EU-FR) 
alemaneratua

Ohar etimologiko ez zientifikoak, 
koherentziarik gabeak, iturririk 
aipatu gabe

Aho batez kritikatua:

Trask 1997, 1998

Peillen 2008
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2.2 XX. Mendea (2-3): Kühnel, Martínez Rubio

Martínez Rubio 2007:

"Euskara Alemana Hiztegia"
(arg. Elkar)

Gaurko euskararen bakarra

Egitura murriztua: 16.000na sarrera, 
oso artikulu laburrak. Poltsiko 
neurrikoa.

Funtzio murriztua

Kühnel 1999:

"WB des Baskischen"

EU>DE 5.000

DE>EU 8.500

Iturri nagusia “Bi Mila Hiztegia” 90 
hamarkadako araugintza baino 
lehenagokoa
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DE eta EU hiztegigintzari buruzko zenbait ohar

Hiztegi elektroniko elebidunak DE
gehien erabilitako hiztegi elektronikoak ez dira 
paperezko klasikoen mailara iristen

Hiztegi elektroniko elebidunak EU
(Salbuespen bat salbuespen) paperezko 
hiztegien moldapen elektronikoak dira guztiak 

Hiztegiak EU
Makroegitura eta mikroegitura ezberdinak

Hiztegien erabilerari buruzko ikerketarik oraindik 
ez
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Bi proposamen

Euskararen Hiztegigintza Corpusa
Ereduak:

Corpus Lexicográfico do Português

Corpus lexicográfico da lingua galega
“Dicionario de Dicionarios”

Metodoa:
OEH parsing lanak

Lematizazioa

1977arteko hiztegiak

Hiztegi berriagoak: Parsing lanak

Hiztegien erabilerari buruzko 
zenbait ikerketa-galdera, EU-DE 
konbinazioa adibide
1. Ikasten ari diren L2 hizkuntzan, zer maila 

dute ikasleek?

2. Zenbat (eta zein) L1/L2 hizkuntzatan 
dagoeneko eskuratu dituzte gaitasunak?

3. Zein hiztegi elebidun eskuragarriak 
dituzte L1-L2 konbinazioan?

4. (3) puntuko hiztegietatik, zeintzuk 
ezagutzen dituzte?

5. Zeintzuk dira gaztelania L1 duten 
ikasleek erabiltzen dituzten hiztegi eta 
bestelako baliabideak?

6. Zeintzuk dira euskara L1 duten ikasleek 
erabiltzen dituzten hiztegi eta bestelako 
baliabideak?

7. Euskara L1 duten ikasleek zubi-
hizkuntzako hiztegia erabiltzen badute: 
Zeintzuk dira arrazoiak?
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DaF ikasleentzako hiztegigintza elebiduna

Desiderata marko-egitura:
Meta-hizkuntza biak aukeran

Erabilera-argibideak bi hizkuntzetan

Desiderata mikro-egitura:
DE Lema: Morfologia

Flexio-morfologiari buruzko argibideak

DE-Lema: Sintaxia
Aditz laguntzailearen hautapena

Balentzia/argumentu egituraren 
gauzatzeari buruzko argibideak

DE-Lemma: Semantika
Polisemia desanbiguatzeko argibideak

Adibide-perpausak
asmatutakorik ez

Corpus paraleloetatik erauziak 
(eskuragarriak diren heinan)

EuDeLex egitasmoan gauza 
daitezkeenak:

Zein argibide motari preferentzia?
1. argitalpena:

Polisemia desanbiguatzeko ezinbesteko 
dirudienak

2. argitalpena:

Argibide mota guztiak artikulu guztietan

Wiktionary, Wikipedia iturrietatik datuak 
inportatzea

Bestelako hiztegi-atarietara 
lasterbideak

Corpus-konkordantzia paraleloak. 
Tresna egokiak eduki arte: Glosbe

➔ Meliss 2013
➔ Kemmer 2010

➔ Tarp 1995, 2008

llzitbel
Texto escrito a máquina
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EU: Euskarazko “DeReWo bat”
corpusetako lemak (ETC, Elh200)

Konparaketa 6 iturrirekin

EuDeLex hiztegiaren edukia

Makroegitura:

Maiztasun zerrenda lematizatuak abiapuntu

DE: DeReWo-40.000 (IDS 2009)
Konparaketa DaF B1 hiztegiarekin

A hizkia (/^[AaÄä].*/):
3604 artikulu

3285 lema-ikur DeReWo-tik, aldeketarik 
gabe (% 91,15)

37 lema-ikur DeReWo-tik, egokiturik
(% 1,03)

11 homonimo (% 0,31)

291 (% 8,07): gehituak

beste hiztegietatik

arrazoi formalengatik
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Hiztegia editatzean erabilitako softwarea

Dictionary Writing System: 
TshwaneLex (TLex)
(de Schryver & Joffe 2005, 2010)

DTD, estiloak libreki 
moldagarri

XML, html, rtf, tsldict

Attribute Lists, Label Sets

Import, Reverse, Compare, 
Merge

CrossRefs, Hyperlinks

Corpus Tagging eta KWIC:
SketchEngine (SkE)
(Kilgarriff et al. 2004)

DE eta EU corpus handiak 
bertan eskuragarri

Wordsketch, GDEX

DE-EU literatura corpusa: 
KWIC paraleloak

Sonstiges: regular expressions, linux command line, perl
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EuDeLex XML: DE aditza
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DE Adjektiboa/Adberbioa

DE izena

http://tshwanedje.com/tshwanelex/
https://ca.sketchengine.co.uk/
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EU-DE artikuluen egitura: proposamena (aditza)

 „adiera sintaktikoak“ lehen mailan ezberdintzeak
 adiera semantiko egokia zehazten laguntzen dio
(1) hiztegi-erabiltzaileari; (2) tresna automatiko bati



2015-12-02

Hiztegigintza elebiduna: Euskara-Alemana

Itzulpen ordainen bikoteak zirriborratzeko metodoak
(Bilingual Dictionary Drafting)

Corpusetan oinarriturik
1. DE-EU corpus paraleloak: GIZA++ (Elhuyar)

2. DE-EU corpus paraleloak: Bifid (R. Nazar)

DE-EU literatura corpusa

DE-EU Biblia corpusa

3. Elhuyar Pibot Hiztegiak

EU-EN+EN-DE hiztegi-pibotajea

Kazetaritza/Wikipedia corpus konparagarria

Bestelako baliabideetatik erauztea
4. de.wikipedia: EU interlingual links

5. de.wiktionary: EU itzulpen ordainak

6. GermaNet / EusWN (PWN pibot gisa)

DE-EU literatura-corpus 
paraleloa:

● Sanz, Uribarri & Zubillaga, 2012 
● 81 alemanezko liburu, itzulpen 

ofiziala alboan
● 2 milioina inguru testu-hitz

DE-EU Biblia-corpusa:
● Saralegi 2014

● 640.000 testu-hitz
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Zerrenda elebidunen ebaluazioa

Neurketak kalkulu bitartez

Kuantitatiboa: Recall (erantzun-kopurua) Goldstandard Lemategiari begira (DeReWo 
bzw. EuDeLex A)

Kuantitatiboa: Zenbat itzulpen-ordain bikote? (zerrendaren tamaina)

Kuantitatiboa: Zenbat itzulpen-ordain bikote DE lema batean?

Eskuzko neurketak

Kualitatiboa: Ordainen bikoteen egokitasuna (hurbiltasun semantikoa)

Kualitatiboa: Ordainen POS egokitasuna (kategoria gramatikala)

(Oraindik) neurtu gabe
DE lemaren homonimia eta polisemiaren estaldura
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Ebaluazioa TLex aplikazioan

Zerrenda elebidunak EuDeLex-eko datuetan txertatu

Aurretik definituriko 
DE Lemategian 
agertzen dena 
baino...

...ez dugu ebaluatu

...ez dugu EuDeLex 
hiztegian jasoko
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Ebaluazioaren emaitza orokorra

6 metodoek bateraturik,
[EuDeLex A]

erreferentzia lemategiaren
% 80a

estaltzen dute zerrenda elebidunek!
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Corpusetan oinarritutako metodoa: GIZA++

Corpus paralelo elebidunak: 
Word Alignment, GIZA++ 

Emaitzak:

%9-35 Recall

%25-45 bikote egoki

DE glosario sarreren %47-63: 
ordain egoki 1 edo gehiago

“Tweaks”

DE izenkien hasierako hizki 
LARRIA

Lema_POS hizki-kate

POS-mapping

EU Stoplist (150 maizenak)

abend gauean aber ordea

abend gau aber baina

abend arrats abgesehen utzita

abend arratsean abgesehen aparte

abend iluntzean abgrund amildegira

abend arratsaldean abgrund amildegiaren

abend gauerako abgrund amildegia

abend arratsalde abgrund amildegi

abend gauez abholen bila

abendessen afaria abrupt -batean

abendessen afaltzeko abschied agur

abends gauean abschied adio

abends iluntzean absicht asmoa

abends gauez absicht nahita

abends arratsean absicht asmo

abends gauetan absicht asmorik

abends arratsalde absichten asmo

abenteuer abentura absichtlich nahita

abenteuer abenturak absichtlich propio

aber baina abstand tartea
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Corpusetan oinarritutako metodoa: Bifid

Corpus paraleloak: Word Alignment, 
Bifid (Nazar 2012)

Emaitzak:

%1-5 Recall

%71-94 ordain egoki

DE glosario sarreren %79-94: ordain egoki 
1 edo gehiago 

wills gesicht willen aurpegia

bildhauer eskultorea

einem tiefen hasperen sakon

individuum gizabanako

eines hundes txakur baten

mensch ärgere partxisean

rechts links eskuin ezker

schranktür armairuko

sagte irene irenek

wolfgang amadeo

fünfunddreißig hogeita hamabost

fußgänger oinezko

tante izeba

...Word Alignment: “Zarata” eta “Isiltasunaren” erdibide egokienaren bila...
Corpusaren tamaina aldagai ezin garrantzitsuagoa...
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Elhuyar Pibot Hiztegiak
Pibot hiztegia, corpus konparagarrietako datuetan frogatua

Abian ari den ikerketa Elhuyarren (Saralegi et al., 2012): “Pivot-based bilingual dictionary building”

Itzulpen-ordain izateko hautesleak EU-EN eta EN-DE hiztegi bana kateatzetik

Inverse Consultation (IC) eta Distributional Similarity (DS) corpus konparagarri elebidunetan

Polisemiaren aurrean, arazoak (Anbigutasunak lema-ikurra baztertzea dakar)

Orain arte euskara eta txinera, alemana, hindi, arabiera eta swahiliren artean

DE-EU: egungo bertsioan, 13.000 DE lema-ikur, 1-25na EU ordainekin

Ebaluazioa: % 15-16 Recall, % 62-64 bikote egokiak, % 79-80 DE zerrenda-sarrera ordain egoki 1+ 
batekin
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de.wiktionary: itzulpen-ordainen erauzketa

4927 bikote (A-Z)

3120 DE lema-ikur (A-Z)

3025 EU ordain ezberdin (A-Z)

Emaitzak (A):
% 4 Recall

% 97 egokitasuna

DE glosario-sarreren %100:
ordain egoki 1 edo gehiago

Abend arrats

Abendessen afari

Abendessen afarite

Abendessen afari

aber baina

Aberrationskonstante aberrazio iraunkor

abfahren abiatu

abfahren irten

abfragen galdetu

abfragen kontsultatu

abgeben entregatu

abgeben eman

abhandenkommen galdu

Abhängigkeit dependentzi

abisolieren kendu

abisolieren desisolatu

ablehnen ezeztatu

ableiten deribatu

ableiten atara
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Wikipedia: DE-EU lotura interlingualen erauzketa

Emaitzak:
DE-EU: 80.000 lotura

% 7,35 Recall

% 89 egokitasuna

DE glosario sarreren % 89: 
ordain egoki 1 edo gehiago
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EuroWordNet bidezko erauzketa (1)

Geralekuak WN-ak lotzeko bidean:

DE lema-ikurra

GermaNet Lexical Unit

GermaNet synset(s)

EuroWordNet ILI record(s)

Princeton WordNet synset(s)

EusWN synset(s)

EU lema-ikurra

WordNet metodoaren abantailak:

Iturrien tamaina

Printzipioz, adieren desanbiguazioa
ere erauz daiteke
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EuroWordNet bidezko erauzketa (2)

<EngSynset id="5945" Synset="eng-30-00102974-v" Source="pwn-30-
mcr">

            <PWN30 id="5946" EngLexUnit="drivel_1"/>

            <PWN30 id="5947" EngLexUnit="slabber_1"/>

            <PWN30 id="5948" EngLexUnit="slaver_1"/>

            <PWN30 id="5949" EngLexUnit="slobber_1"/>

            <PWN30 id="5950" EngLexUnit="drool_2"/>

            <PWN30 id="5951" EngLexUnit="dribble_4"/>

            <EusWN30 id="326991" EusLexUnit="adurra_jariatu_1"/>

            <EusWN30 id="359135" EusLexUnit="lerdea_jariatu_1"/>

            <GermaNet id="376901" lexUnitId="l76894"/>

            <GermaNet id="376902" lexUnitId="l76896"/>

            <GermaNet id="376903" lexUnitId="l76835"/>

            <GermaNet id="376904" lexUnitId="l76893">

</EngSynset>

EN-DE/EU synset lerrotuak: 8.481

Gure emaitzak:

% 21,5 Recall

% 83 bikote egoki

DE glosario-sarreren % 90: ordain egoki 1 edo gehiago
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Ebaluazioaren emaitza guztiak
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Ebaluazioaren emaitzak eta ondorioak

Metodo guztiak baturik
% 80 Recall DE erreferentzia lemategiari begira (EuDeLex A)

% 45 Egokitasuna (1): Itzulpen bikote egokiak zerrenda elebidunean

% 50 Egotkitasuna (2): Ordain egoki 1 edo gehiago duten zerrenda-sarrera

Zerrenda elebidunak taldekaturik, egokitasunaren arabera
(1) Wiktionary, Wikipedia, Bifid (Literatura): Ia erabateko egokitasuna

(2) Bifid (Bibelkorpus), WordNet: Egokitasun-maila altua

(3) Giza, Elhuyar Pivot: Egokitasun-maila baxua

Etorkizun hurbileko urratsak
(1) [eta (2)] taldeko datuak EuDeLex datu-basean jasotzea

alemanerazko lemategiaren heren bat [erdi bat] euskarazko ordainekin estalia

DE-EU corpus paraleloen garapena
Testu gehiago jasotzea

Esaldi mailako lerrotzea hobetzea (automatikoki, Hunalign tresnaz)

Word Alignment tresnen konfigurazioa hobetzea (“little tweaks”)
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Euskarazko hiztegiaren zirriborratzea:
(1) Homografoaren (lema-ikurraren) maila

Elh200 corpusa, EusTagger (EDBL) tresnaz lematizaturik
93.081 lema-ikur (20+ agerpen), kategoria gramatikal guztiak

Maiztasun datuak alboan

Horietarik 47.450 agertzen dira 6 erreferentzia-lemategiren batean

Beste erdia: “zarata” guztiaren artean, neologismoak
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(1) Homograph (lema-ikurra), (2) Entitate Sintaktikoa

Elh200 corpusa, EusTagger (EDBL) tresnaz lematizaturik
93.081 Homografotan:

103.136 entitate sintaktiko (IZE, ADI, ADJ, ADB), bakoitzak 20+ agerpen
Entitate bakoitzearen inguruko maiztasun datuak

71.048 IZE (27.723ren lema-ikurra agertzen da erreferentzia-lemategietan)

6.723 ADI (4.970ren lema-ikurra agertzen da erreferentzia-lemategietan)

23.509 ADJ (7.550ren lema-ikurra agertzen da erreferentzia-lemategietan)

1.856 ADB (1.586ren lema-ikurra agertzen da erreferentzia-lemategietan)

Guztira, 41.829 lau kategoria nagusietako corpuseko entitate erreferentzia-lemategietan

Hortaz: Lema-ikur homografo asko euskaraz (% 10 inguru, DE % 0,5)
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(1) Homograph, (2) Entitate sintaktikoa, (3) Adiera

EusWN (Basque WordNet):
49.896 adiera (word senses), 27.118 entitate sintaktikotan, 26.966 lema-ikur banaturik

EusWN entitate sintaktikoetatik, zeintzuk agertzen dira corpusean 20+ aldiz?
Laster jakingu dugu entitate sintaktikoaren mailan (Lema-ikur mailan: 26.966tik 14.709)

Corpusetako entitate sintaktikoak: EusWN aberasteko hautagaiak
Beste erreferentzia-iturriren batean agertzen direnekin hasiko gara (Lema-ikur mailan: 20.660) 
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Zirriborroan falta diren adierez jabetzea: Eskuzko lana

EusWN 
Lexical 
Unit

Definition EN EusWN 3.0 synset EN synset CAT synset

adar_1 one of the bony outgrowths on the 
heads of certain ungulates

adar_1 horn_2 banya_1

adar_2 a railway line connected to a trunk line adar_2 branch_line_1 
spur_track_1 
spur_5

enforcall_1 
forcall_1

adar_3 a warning signal that is a loud wailing 
sound

adar_3, sirena_2 
turuta_5

siren_3

adar_4 a local branch of some fraternity or 
association

adar_4 chapter_3  capítol_2

adar_5 a division of a stem, or secondary stem 
arising from the main stem of a plant

adar_5  abar_2  
besanga_1 
beso_12

branch_2 branca_1 
branc_1

adar_6 an alarm device that makes a loud 
warning sound

sirena_4 adar_6  
turuta_6

horn_9

adar_7 a device used for easing the foot into a 
shoe

zapata_sartzeko_1 shoehorn_1 calçador_1
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DE-EU Parallelkorpus
Parallele Wortkonkordanz aus dem 
lemmatisierten und POS-bezeichneten 
DE-EU corpus (SkE). Beispiel: “Begriff”

„Begriff“
kontzeptu 18

ideia 11

hitza 2

adigai 1

burutapena 1

ezagutza 1

gai 1

hitz 1

ikusmolde 1

pentsakera 1

termino 1

ulerbide 1

ulerkera 1

„im Begriff sein“
-tzera joan 5 -tzekotan izan 1

-tzeko zorian 4 -tzera 
apoderatzen 
izan

1

-tzear egon 3 ekarri 1

-tzeko asmoa 
izan

3 gutxi falta + 
subjkt.

1

-tzeko asmotan 
egon

2 hasia izan 1

-tzea pentsatu 1 inf. nahi izan 1

-tzear izan 1 inf. nahian 1

-tzeko duda egin 1 egin behar izan 1

kein Begriff sein ez ezagutu 1

kein Begriff sein horren entzuterik ere ez izan 1

keinen andern Begriff haben als ... ... baino ez pentsatu 1

nicht allzu schnell von Begriff sein oso azkarra ez izan 1

schwer von Begriff sein burugogorra izan 1

sich einen stillen Begriff machen gutxi gora behera irudika ahal izan 1

sich kaum einen Begriff machen ozta-ozta ideia bat izan 1

sich keinen Begriff machen ez jakin 1

sich keinen Begriff machen ezin imajinatu ere egin 1

über alle Begriffe ezin esan bezain 1

Der Begriff X X 1

einen Begriff geben aditzera eman 1

LU und TE Kandidaten im Parallelkorpus 
(SkE). Beispiel: “Begriff”
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DE-EU literatura-corpus paraleloa

„Gemütlichkeit“: 4 agerpen
goxotasun

patxada

lasaitasun

konfortea

„Schadenfreude“: 10 agerpen
(voll Schadenfreude sein) 
zoritxarraz poztu 

(Schadenfreude empfinden) 
maltzur sentitu

bozkario

gozatze modu bat

poz txiki bat

alaitasun maltzur

besteak umiliatzeko poza

poz gaizto

(aus Schadenfreude) 
besteren gaitzak ninduen pozten

kalte poz
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EuDeLex Online-Publishing
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Argitaratze prozesua: 

TshwaneLex Dictionary Writing System 
aplikazioak hiztegiaren edukiak XML fitxategi 
batera esportatzen ditu

Guk egindako perl-script batek XML datuak 
MySQL taula batean jasotzen ditu. Taula 
Unibertsitateko zerbitzarian instalatzen da.

Erabiltze interfazea DE-EU norabidean php-
script bakarrean oinarritzen da. php horrek 
EuDeLex MySQL datu basean eta Wikimedia-
API-interfazeen bitartez galdeketak egiten ditu, 
erabiltzailearen eskaerari erantzunez. Datu 
haiek html formatuan ematen ditu.

EU>DE norabiderako beste php bat sortu 
dugu. Oraingo bertsioan, hemen euskarazko 
bestelako hiztegi-atarietara lasterbideak baino 
ez du eskaintzen.
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EU-ordaina: Lotura 
euskarazko hiztegietara
(aurretik definituriko zerrendan agertuz gero)
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Egindakoa eta proposatutakoa: Laburpena

EuDeLex Hiztegia
Lemategiak DE, EU

Mikroegiturak

5.100 bat hiztegi-artikulu eskuz 
landuak

Zirriborroak
Ordain-bikoteak

Euskaraz: Entitate Sintaktikoak, Adierak

Erabiltzaile-interfazea

Proposamenak
EuDeLex eskuz landu ahala

EDBL eta EusWN aberastea

Bestelakoak
Mahnen eskuizkribua

Euskararen Corpus Lexikografikoa

Hiztegien erabilerari buruzko ikerketa

Hiztegi elebidun berriak zirriborratzea: 
Euskara eta WordNet duten hizkuntzak
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Eskerrik asko

David Lindemann

david.lindemann@ehu.eus

http://www.ehu.es/eudelex
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