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A. Tehnologii integrate de prelucrare a limbajului 
 
Acest grup de lucrări îşi propune dezvoltarea de instrumente şi interfeţe în domeniul 
Prelucrării Limbajului Natural.  
 
A1. Interfaţă în limbaj natural de configurare de aplicaţii 
 
Sunteţi un cercetător în istorie care studiază istoria nutriţiei ştiind că ”suntem ceea ce 
mâncăm”. Aţi dori să puteţi accesa o colecţie de reţete din bucătăria românească din care să 
extrageţi ingredientele folosite, cu referire la momentul istoric în care au fost ele create. Ştiţi 
de la cunoscuţi că informatica a făcut progrese remarcabile în prelucrarea textelor şi aţi vrea 
să primiţi un ajutor din partea unui specialist, dar nu ştiţi cui să vă adresaţi. Imaginaţi-vă o 
interfaţă web care să vă permită să formulaţi în limbaj liber această problemă şi care să fie 
capabilă să genereze automat o soluţie, asamblând componente deja existente. Toate 
modulele de procesare a limbajului de care aveţi nevoie există deja, ele fiind capabile să 
prelucreze fişiere XML. Acestea trebuie doar aranjate într-un lanţ de prelucrare coerent care 
să rezolve problema.  
 
Bibliografie: Cristea, Butnariu, 2004; Cristea et al, 2006; Cristea, Pistol, 2008; bibliografie 
asupra ontologiilor  
Îndrumare: Dan Cristea, Ionuţ Pistol, Corina Dima 
 
A2. Generator de programe de conversii de formate 
 
Se va studia posibilitatea de realizare a unui program capabil să genereze automat programe 
capabile să convertească adnotări XML asupra textelor de la un format la altul. Un astfel de 
convertor ar trebui să primească în intrare un fişier XML f1 (eventual şi schema lui – s1) şi o 
altă schemă XML s2, la care ar trebui adus f1. Informaţiile cuprinse în cele două formate 
trebuie să fie echivalente semantic. Programul va genera un algoritm de conversie. Se va 
lucra pe la un set de exemple, în ideea generalizării la o clasă cât mai largă de perechi de 
scheme XML echivalente semantic.  
 
Bibliografie: Cristea & Butnariu, 2004; Cristea et al, 2006; Cristea, Pistol, 2008; bibliografie 
despre wrappers, transducers  
Îndrumare: Dan Cristea, Corina Dima 
 
A3. Parser FDG 
 
Functional Dependency Grammar este un formalism de reprezentare a structurii sintactice a 
unei fraze. Într-un arbore FDG nodurile sunt cuvinte iar arcele reprezintă relaţii sintactice 
dintre ele. Se cunosc metode simbolice cât şi statistice de parsare FDG a frazelor, însă pentru 
limba română lipseşte încă o realizare satisfăcătoare. Proiectul va continua două lucrări de 
licenţă anterioare. Studentul va colabora cu o grupă de masteranzi care va pregăti un corpus 



de fraze româneşti analiza manual la structură. Corpusul va fi folosit atât pentru învăţare cât 
şi pentru evaluarea sistemului.  
 
Bibliografie:  
Functional dependency grammar Tapanainen and Järvinen: 
http://www.ling.helsinki.fi/~tapanain/dg/; lucrări de licenţă şi masterat  
Îndrumare: Dan Cristea, Alex Moruz 
 
 
B. Tehnologii de lexicografie computaţională 
 
Acest grup de lucrări îşi propune dezvoltarea de instrumente şi interfeţe în domeniul 
lexicografiei computaţionale, adică a ştiinţei care se ocupă de crearea şi exploatarea 
dicţionarelor prin mijloace informatice. Avem în vedere cu precădere aplicaţii care să se 
integreze celor deja dezvoltate în colectivul nostru (Cristea et al., 2007, 2008) de creare şi 
accesare a Dicţionarului Tezaur al Limbii Române în format electronic (eDTLR). Pentru 
informaţii asupra acestui proiect accesaţi 
https://consilr.info.uaic.ro/edtlr/wiki/index.php?title=Despre_proiect. Indiferent dacă vă 
alegeţi ori nu teme din această serie, de importanţă excepţională pentru lexicografia 
românească, vă invităm să contribuiţi la crearea formatului electronic al dicţionarului prin 
activităţi benevole de corectare, creându-vă un cont individual şi efectuând operaţii de 
corectare pe situl https://consilr.info.uaic.ro/edtlr/.  
 
B1. Browser de dicţionare Web pe diferite criterii 
 
Dorim să oferim publicului larg dar şi specialiştilor lingvişti (cu precădere lexicografilor) 
mijloace cât mai diverse de acces la eDTLR, în varianta lui Web. Inventarierea criteriilor de 
acces, multe din ele de natură combinată, precum şi implementarea lor în sistemul integrat de 
acces al eDTLR-ului constituie obiectivele acestui proiect.  
 
Bibliografie: Cristea et al., 2007; Cristea, Răschip, 2008 
Îndrumare: Dan Cristea şi drd. Marius Răschip 
 
B2. OCR-izator pentru caractere chirilice 
 
Sub numele Optical Character Recognizer (OCR) sunt cunoscute programe capabile să 
recunoască forma grafică a caracterelor şi să le transforme în coduri UTF-8. Proiectul are în 
vedere dezvoltarea unui algoritm, care să se comporte similar ori mai bine decât cele mai 
performante sisteme de acest tip. Se va pleca de la o colecţie de pagini în codificare paralelă 
imagine-text, ce va fi folosită drept corpus de antrenament. Imaginile paginilor de carte vor fi 
apoi segmentare în forme elementare de către programe de firmă (vi le punem la dispoziţie). 
Fiecare caracter poate include unu sau mai multe astfel de forme elementare. Se va construi 
apoi o bază de date de forme aliniate cu caracterele, ce va fi folosită de programul de 
recunoaştere. Algoritmul de recunoaştere a caracterelor va încerca maximizarea unei funcţii 
de potrivire, pe baza corpusului de antrenament. Metoda va trebui să poată fi adaptată pentru 
orice set de caractere şi orice limbă. Aplicaţia va urmări recunoaşterea textelor vechi 
româneşti, redactate în caractere ale slavonei vechi (chirilice). Corpusul de antrenament va fi 
constituit dintr-o parte a Bibliei de la 1688, a cărei culegere şi indexare se realizează 
actualmente în cadrul unui institut al Universităţii noastre.  
 



Bibliografie: se va indica ulterior 
Conducere: Dan Cristea, drd. Marius Răschip, cu consultarea prof. dr. Eugen Munteanu (Fac. 
Litere), dr. Gabriela Haja (Institutul Philipidde) 
 
B3. Tehnici automate de completare a wordnetului românesc din eDTLR 
 
Un wordnet este un tezaur lexical în care cuvintele cu aceeaşi semnificaţie sunt grupare în 
grupuri sinonimice numite synseturi, iar acestea sunt organizate în ierarhii semantice. La ora 
actuală există astfel de tezaure create pentru foarte multe limbi. Wordnetul românesc se 
numeşte RoWordNet şi a fost creat de un colectiv de lingvişti şi informaticieni de la Institutul 
de Cercetări în Inteligenţă Artificială al Academiei Române www.racai.ro (care lucrează în 
continuare la dezvoltarea lui) şi de la FII. El este aliniat la Princeton WordNet 2.0, alinierea 
însemnând desemnarea cărui synset englezesc îi corespunde unul românesc (identitate de 
concepte). Se doreşte crearea unui program capabil să creeze intrări WordNet (synseturi, 
definiţii, exemple) plecând de la intrările din eDTLR.   
 
Bibliografie: Tufiş et al, 2004; Tufiş, Cristea, 2002; http://wordnet.princeton.edu/; Cristea et 
al., 2007; Cristea, Răschip, 2008 
Îndrumare: Dan Cristea  
 
B4. Tehnici de regăsire a ocurenţelor în sursele eDTLR 
 
Tema îşi propune să rezolve o problemă de mare interes pentru specialiştii lexicografi, anume 
identificarea citatelor semnificative pentru exemplificarea diferitelor sensuri ale cuvintelor, 
într-un corpus de texte româneşti. Apariţiile cuvintelor în surse se numesc ocurenţe. Corpusul 
folosit pentru identificarea lui este imens, actualmente cuprinzând aproximativ 3.000 de 
titluri din literatura română (scrisă) veche, modernă şi contemporană, o parte dintre acestea 
fiind în caractere slavone. Aceste surse sunt în curs de scanare şi OCR-izare şi este în curs de 
realizare o legătură între ele şi eDTLR. Operaţia de ocerizare introduce însă erori. Proiectul 
urmăreşte construirea de  tehnici de regăsire a ocurenţelor prin metode de aproximare pe 
şiruri de caractere.  
 
Bibliografie: Cristea et al., 2007; Cristea, Răschip, 2008 
Îndrumare: drd. Marius Răschip şi Dan Cristea 
 
B5. Integrarea morfologiei flexionare româneşti în browserele eDTLR: indexarea în 

surse a formelor arhaice  
 
În cadrul colectivului FII-NLP s-a dezvoltat un program capabil să flexioneze orice cuvânt al 
limbii române. Există în derulare un proiect care adaugă la funcţionalitatea menţionată şi 
capacitatea de generare a formelor vechi ale cuvintelor româneşti. Marele dicţionar tezaur 
include extrem de multe variante de cuvinte româneşti care au o răspândire regională ori 
constituie forme arhaice. Se doreşte ca accesul în dicţionar să se poată face prin orice formă 
flexionată, indiferent dacă ea este una aflată în uzul curent al limbii sau este una de circulaţie 
restrânsă. Aceasta presupune reconstituirea formei de bază plecând de la forma flexionată şi 
corelarea acesteia cu intrarea corespunzătoare din eDTLR. Proiectul va urmări realizarea de 
algoritmi de detectare a similarităţii între cuvinte, urmat de aplicarea lor la regăsirea 
paradigmelor complete ale cuvintelor din eDTLR.  
 
Bibliografie: Cristea et al., 2007; Cristea, Răschip, 2008; alte surse 



Îndrumare: Marius Răschip, Ionuţ Pistol şi Dan Cristea 
 
 

 

C. Interfeţe inteligente 
 
C1. Editor de texte manifestând cunoştinţe de sintaxă 
 
Va trebui creat un proces, integrabil într-un editor de texte precum MSWord, care să ajute un 
utilizator care scrie în limba română să facă corecţii la un text. El ar trebui să propage, în 
ritmul efectuării lor, a anumitor modificări în terminaţia cuvintelor unei fraze, ce sunt 
amorsate de rescrierea în interfaţa de editare, de către un utilizator uman, a unui cuvânt cu un 
altul sau numai a formei unui cuvânt. De exemplu, la un moment dat, după ce utilizatorul a 
scris următoare frază:  
 
Doctoria aia de-o ţii în buzunarul hainei ar trebui s-o arunci peste casă că nu-i bună de 

nimic. 

 
el înlocuieşte doctoria cu pilulele. După ce realizează această corectură, programul propagă 
corecturile automat în toată fraza, pentru a restaura acordurile:  
 
Pilulele alea de le ţii în buzunarul hainei ar trebui să le arunci peste casă că nu-s bune de 

nimic. 

 
Programul va lucra în conexiune cu un parser gramatical şi un generator morfologic. 
Studentul va avea la dispoziţie atât parserul cât şi generatorul, ori acţiunile lor vor fi simulate.  
 
Bibliografie: se va indica 
Îndrumare: Dan Cristea şi drd. Alex Moruz 
 
C2. Cap expresiv şi vorbitor 
 
În cadrul colectivului FII-NLP a fost realizat un model sofisticat 3D al feţei umane capabil să 
simuleze expresii faciale (Dima et al, 2008). Modelul are la bază simularea 3D a muşchilor 
capului, integraţi cu scheletul şi pielea feţei. Mişcările muşchiulare sunt simulate printr-un 
model cu arcuri care umplu spaţiul fiecărui muşchi. Se intenţionează copierea şi animarea 
feţei oricărui subiect uman prin modificarea adecvată a modelului. Datele de intrare ale 
subiectului (forma feţei) se vor comunica prin scanare 3D (aparat aflat în utilizare la FII-
NLP), fotografiere din diverse unghiuri sau utilizarea unei tomografii. Studentul va prelua 
(eventual) şi proiectul realizat la cursul de Inteligenţă Artificială, în anul 2008-2009 şi va 
încerca să-l perfecţioneze.  
 
Bibliografie: se va indica 
Îndrumare: Dan Cristea 
 
 

 

 

 



Alte teme 
 
D1-3. Question Answering (QA), Textual Entailment (RTE), Image Retrieval (Flickr) 
Link-uri utile: QA, IR, CLEF, CLEF2009, TREC, RTE-5 
Îndrumare: Adrian Iftene 
 
D4. GRID-uri implementate cu ajutorul retelelor P2P: Managementul resurselor 
distribuite (resurse computaţionale, baze de date, imagini, etc.) 
Link-uri utile: Servicii GRID, GRAI, Globus, CAN, P2P, JXTA  
Îndrumare: Adrian Iftene 
 
D5-6. Ontologii: Alinierea ontologiilor, Inferente logice 
Link-uri utile: Ontologie, Protege, Ontology Alignment Evaluation Initiative  
Îndrumare: Adrian Iftene 
 
D7. Extragerea de cunoaştere despre lume folosind Internetul: Wikipedia, Google, 
Crawler 
Link-uri utile: NE, Web Crawler, Google Code  
Îndrumare: Adrian Iftene 
 
D8. ALPE in GRID. Adaptarea unui sistem de procesare lingvistica (ALPE) pentru 
funcţionarea într-o reţea de tip GRID. 
Documentaţie: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_network  
• www.info.uaic.ro/~ipistol/CLARIN-ALPE-consilr08-v9.pdf  
•  www.info.uaic.ro/~ipistol/alpelt4el.pdf  

Îndrumare: Ionuţ Pistol, Adrian Iftene 
 
D9. Web-crawler pentru documentatie si texte specifice 
Aplicatie ce trebuie sa permita extragerea automata a articolelor dintr-o lista sau a lucrarilor 
seminificative pentru un domeniu dintr-o ontologie de domenii. Deasemenea, crawlerul 
trebuie sa genereze si sa pastreze un log al documentelor disponibile pentru domeniile din 
ontologie. 
Documentatie: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler 
• http://ontology.teknowledge.com/ 
• http://www.loa-cnr.it/Ontologies.html 
• http://lists.w3.org/Archives/Public/spec-prod/2003OctDec/0000.html 

Îndrumare: Ionuţ Pistol 
 
D10. Web-crawler pentru resurse lingvistice 
Aplicatie ce trebuie sa permita colectarea automata a unei colectii de documente adnotate 
conform unui format XML specificat, documente disponibile pe web. Crawlerul trebuie sa 
permita solicitarea utilizatorului de a fi colectate documente doar intr-o anumita limba (sau o 
lista de limbi). De asemenea, trebuie sa caute documente adnotate in arhive. 
Documentatie: 

• http://www.sil.org/LINGUISTICS/topical.html  
• http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler 
• http://ontology.teknowledge.com/ 
• http://www.loa-cnr.it/Ontologies.html 



• http://lists.w3.org/Archives/Public/spec-prod/2003OctDec/0000.html 
Îndrumare: Ionuţ Pistol 
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