
Colectivul de prelucrare a 
limbajului natural din ARFI-IIT 

Teme de cercetare, evenimente organizate 



Ciudata și dezordonata 
frumusețe a limbajului natural 

E.Barton, R.Berwick & E.S.Ristad (1987). Computational Complexity of Natural Language 



Lexicografie computațională 
ò  Modele de parsare a dicționarelor, realizarea formatelor 

electronice ale dicționarelor 

ò  eDTLR: Dicționarul tezaur al limbii române în format electronic 
ò  pentru consultare online 
ò  ca bază pentru dezvoltări ulterioare (ex. Instit. Philippide) 
ò  crearea de legături între resurse: Ro-Wordnet – eDTLR – CoRoLa  
ò  antrenarea analizoarelor morfologice pe forme vechi ale limbii 



Crearea de resurse lingvistice 
pentru limba română 

ò  CoRoLa – Corpusul reprezentativ al limbii române contemporane 

ò  Crearea de colecții de texte românești vechi: imagini aliniate cu textul 

ò  Resurse textuale adnotate: grupuri nominale, grupuri verbale, legături 
anaforice, treebank-uri etc. 



Resursele lingvistice: 
apa care hrănește domeniul lingvisticii... 

ò  Sunt dorite:  

ò  ajută la probarea modelelor 
ò  pe baza lor se antrenează algoritmii de prelucrări 

textuale și vocale  

ò  Sunt urâte: 

ò  sunt scumpe: necesită experți, crearea lor ia timp 
și reprezintă o muncă de uzură 

ò  crearea lor nu mai reprezintă un interes de prim 
rang în conferințe 

ò  nu sunt ușor acceptate la finanțare în proiecte 



Fabrica CoRoLa 

Portal



Achiziția datelor în CoRoLa:  
curator – deținător – Portal 

Portalul 
COROLA



Lanțul de curățare în CoRoLa: 
Portal – voluntari – Portal 

Metadate 
1.  titlu
2.  autor
3.  data publicării
4.  sursa
5.  traducător
6.  tip document
7.  stil
8.  domaniu
9.  ISSN/ISBN

Portalul 
COROLA Curățare

1.  caractere 
2.  header-e
3.  note de 

subsol 
4.  formule
5.  tabele
6.  cuprinsuri
7.  liste 

bibliografice
etc.



Lanțul de procesare în CoRoLa: 
Portal 

•  Adnotări: 
•  cuvinte
•  părți de vorbire
•  morpfologie
•  grupuri nominale
•  sintaxă
•  semantică
•  …

TOK POS NP

pipe-line

Portalul 
COROLA
(AR-ICIA)



Utilizarea online a corpusului 

Punct de acces: 
AR-ICIA

Oglinda: 
ARFI-IIT



Concordanțe 
(KWIC – Key Word In Context) … 

11 



Studiul limbii române în diacronie 
ò  Putem obiectiva inflențe ale celor două uniri asupra limbii române?  

ò  dacă d3 < d0 => distanța dintre lexicuri se micșorează după unire 
ò  dacă d4 <d5 => limba din Moldova (M) este mai stabilă decât cea din 

Valahia (W) 
ò  dacă d5 < d4 => limba din W este mai stabilă decât cea din M 
ò  etc. 



Soluții de segmentare a documentelor scanate 
și recunoaștere a caracterelor 

ò  Modele ale inteligenței artificiale aplicate limbajului natural 

ò  o tehnologie capabilă să parcurgă întreagul drum de la versiunile 
scanate ale tipăriturilor românești în alfabet chirilic până la un corpus 
care conține texte transcrise în alfabet latin și adnotate XML 



Un proiect PED va fi depus 
luna viitoare... 

ò  „Modele de inteligență artificială (deep learning) aplicate în analiza 
sintactico-semantică a limbii române vechi”  

ò  Parteneri 

ò  ARFI-IIT – coordonator  
ò  Universitatea București – Facultatea de Matematică-Informatică 
ò  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași – Facultatea de Informatică 
ò  Biblioteca Centrală Universitară Iași 

O platformă de cercetare:  
RLP-LeAL@ARFI-IIT  



Modelare prozodică și identificarea 
emoțiilor transmise prin voce 

ò  Înţelegerea mecanismelor care duc la percepţia auditivă a frazelor 
prozodice şi a accentelor nucleare 

ò  Analiza posibilităţilor de identificare automată pe bază de trăsături acustice 
ale evenimentelor ToBI (Tones and Break Indices) – accente, tipuri de 
graniţe și tonuri de graniță 

ò  Dezvoltarea unui model al structurii de informaţie prozodică pentru 
explicarea realizării unor fenomene lingvistice (accent în propoziţie, 
frazare prozodică) 



Identificarea pe baza trăsăturilor 
acustice a evenimentelor ToBI 

 
ò  Ierarhia unităţilor prozodice (break indices) 

ò  propoziție 
ò  grup intonațional (IP) – 4 
ò  grup major (MaP) / grup intonational intermediar (ip) – 3 
ò  grup minor (MiP) / unitate ritmică (RU) – 2 
ò  cuvânt prozodic (PW) – 1 

ò  Evenimente tonale: 
ò  accente de pitch: H*, L*, L+H*, H+L*  
ò  ton de graniţă: L-, H-, L%, H%, %L, %H 



Analiza emoțiilor  
transmise prin voce 

ò  Discernerea emoțiilor pe rostiri din baza de date SROL (voci 
neprofesionale şi profesionale) cu un clasificator WKNN 
(Weighted K-Nearest Neighbors): 

ò  bucurie, furie, tristețe, teamă, plictiseală, dezgust, neutru  
ò  Analiza diverselor arhitecturi de tip deep learning pentru 

recunoaşterea emoţiilor transmise prin voce 



13 ediții ale seriei de conferințe 
“Linguistic Resources and Tools for 

Natural Language Processing” 

Toate în colaborare cu ICIA 

Din 2001  
ultimele 3 proceedings consecutive 

indexate Clarivate Analytics  



EUROLAN 2017 – CONSTANȚA 

Could the computer decipher topics and opinions in text? 

EUROLAN'97	
Summer School on Corpus Linguistics	

Awareness Seminar on Language Technology	
Tusnad - Romania	

EUROLAN’93 

La première Ecole d’Eté Euro-Roumaine sur  

le Traitement du Langage Naturel 

Iasi – Roumanie, 19-29 Juillet 1993 	Din 1995 în colaborare cu ICIA 



Vă mulțumim!... 

ò  Colectiv: Vasile Apopei, Cecilia Bolea, Dan Cristea, Daniela Gîfu, 
Doina Jitcă, Mihaela Onofrei, Cristian Pădurariu, Laura Pistol, 
Andrei Scutelnicu 

ò  Colaboratori: 
ò  Paula Crucianu, Gabriela Haja, Cătălina Mărănduc, Alex Moruz, 

Petru Obreja... 

ò  Entități cu care colaborăm: ARFI-Institutul de Filologie Română 
A.Philippide, AR-ICIA și Institutul de Lingvistică, UAIC-Facultățile 
de Informatică și Litere, Biblioteca Centrală Universitară, Institutul 
de Matematică-Informatică Chișinău, Leibniz-Institut für Deutsche 
Sprache Mannheim  


