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 Data-to-text (D2T) subárea da Xeración de Linguaxe Natural que transforma 
datos en información en forma de narrativas textuais

 principal fonte: os datos numéricos

 Os sistemas D2T soncapaces de procesar (grandes cantidades de) datos e 
convertelos en textos comprensibles, que conteñen información relevante para 
os usuarios.
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GALiWeather, METEOGALNET e METEODIAL
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http://www.meteogalicia.gal/

METEOGALNET

http://www.meteogalicia.es/web/predicion/localidades/localidadesIndex.action?idZona=15078
http://www.meteogalicia.es/web/predicion/localidades/localidadesIndex.action?idZona=15078
http://www.meteogalicia.gal/web/predicion/localidades/localidadesIndex.action?idZona=15078
http://www.meteogalicia.gal/web/predicion/localidades/localidadesIndex.action?idZona=15078
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 Servicio D2T para xeración automática de predicións meteorolóxicas a curto 
prazo en linguaxe natural

 En colaboración con MeteoGalicia

 Xera predicións para os 314 concellos galegos a partir de datos simbólicos e 
numéricos da predición operativa creada polos meteorólogos

 Dispoñible como servizo público dende maio de 2015

METEOGALNET

http://www.meteogalicia.es/web/predicion/localidades/localidadesIndex.action?idZona=15078
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¿Cómo construimos

os sistemas D2T?

METEOGALNET
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Etapa Entrada Saída Necesaria si…

Análise da sinal Datos numéricos Patróns nos datos Datos de entrada numéricos

Interpretación dos datos Patróns básicos, eventos Mensaxes de alto-nivel,
relacións entre mensaxes

O texto debe comunicar algo máis
que patrones básicos

Planificación do documento Mensaxes, Relacións
Mensaxes que deben ser incluidos 

estrutura do documento, 
estrutura retórica

Só se deben mencionar algunhas
mensaxes

Microplanificación e 
Realización lingüística

Mensaxes, Estrutura Texto en Linguaxe Natural O usuario quere un texto fluido

Síntese do documento

METEOGALNET

Análise intelixente
dos datos
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Análise intelixente
dos datos Cómo?Qué?
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 Etapas nun sistema D2T

METEOGALNET
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 O microproxecto METEOGALNET: módulo para desambiguación léxica e a 
xeración automática de expresións alternativas en galego no ámbito da 
meteoroloxía

 Actual versión de GALiWeather: rexistro científico-técnico, derivado dos 
requisitos especificados polo especialista meteorólogo

 Nova versión de GALiWeather para…
 Realizacións alternativas para dotar de variedade as predicións

“Vai chover” vs “Agardamos precipitacións”

METEOGALNET
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 Exemplo: prognóstico 28 de novembro de 2018 (Santiago de Compostela)
“Ceos moi anubrados en xeral durante os vindeiros días, aínda que 
ocasionalmente tornarán con nubes e claros. Agárdanse precipitacións tódolos 
días. As temperaturas serán altas para as mínimas e normais para as máximas 
respecto ó habitual nesa época do ano, con valores que globalmente se manterán 
sen cambios aínda que oscilarán. Vento forte do Sur do mércores pola noite ó 
xoves pola mañá.”

 Nebuloso (7): anubrado, atoldado, cuberto, encapotado, nebuloso, nubrado, toldado
 Vindeiro (3): próximo, seguinte, vindeiro
 Ocasionalmente (3): episodicamente, esporadicamente, ocasionalmente
 Alto (2): alto, superior
 Normal (4): común, habitual, normal, usual
 Globalmente (2): xeralmente, globalmente
 Cambio (6): alteración, cambio, modificación, muda, mudanza, variación
 Oscilar (2): flutuar, oscilar

12.096 realizacións alternativas

METEOGALNET
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 Exemplo: prognóstico 28 de novembro de 2018 (Santiago de Compostela)
“Ceos moi anubrados en xeral durante os vindeiros días, aínda que 
ocasionalmente tornarán con nubes e claros. Agárdanse precipitacións tódolos 
días. As temperaturas serán altas para as mínimas e normais para as máximas 
respecto ó habitual nesa época do ano, con valores que globalmente se manterán 
sen cambios aínda que oscilarán. Vento forte do Sur do mércores pola noite ó 
xoves pola mañá.”

“Ceos moi nubrados en xeral durante os vindeiros días, aínda que 
esporadicamente tornarán con nubes e claros. Agárdanse precipitacións tódolos 
días. As temperaturas serán altas para as mínimas e normais para as máximas 
respecto ó habitual nesa época do ano, con valores que xeralmente se manterán 
sen variacións aínda que flutuarán. Vento forte do Sur do mércores pola noite ó 
xoves pola mañá.”

METEOGALNET
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 Recursos
 TALG: API http://sli.uvigo.gal/meteogalnet/api/

 GSI: SimpleNLG-GL para a realización lingüística en galego
 Libraría:

https://github.com/citiususc/SimpleNLG-GL
Wiki:

https://github.com/citiususc/SimpleNLG-GL/wiki

 Galego: un dos seis idiomas que contan con este recurso
Madurez similar: inglés, francés, italiano, español, holandés
 Outros seis en menor grao de desenvolvemento

METEOGALNET

http://sli.uvigo.gal/meteogalnet/api/
https://github.com/citiususc/SimpleNLG-GL
https://github.com/citiususc/SimpleNLG-GL/wiki
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 O microproxecto METEODIAL: xeolocalización dos termos

 As realizacións alternativas son mais próximas aos usuarios, xa que se realiza un 
léxico que van sentir mais propio

 Nova versión de GALiWeather para dotar de variedade xeolocalizada as 
predicións

“precipitación” vs “chuvia” vs “choiva”  vs “chuva”

METEODIAL
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 Exemplo: prognóstico 28 de novembro de 2018 (Santiago de Compostela)
“Ceos moi anubrados en xeral durante os vindeiros días, aínda que 
ocasionalmente tornarán con nubes e claros. Agárdanse precipitacións tódolos 
días. As temperaturas serán altas para as mínimas e normais para as máximas 
respecto ó habitual nesa época do ano, con valores que globalmente se manterán 
sen cambios aínda que oscilarán. Vento forte do Sur do mércores pola noite ó 
xoves pola mañá.”

 “Ceos moi cargados en xeral durante os próximos días, aínda que episodicamente 
atoparánse parcialmente nebulosos. Teremos precipitacións todos os días. As 
temperaturas serán altas para as mínimas e comúns para as máximas respecto ao 
normal nesta época do ano, con valores que xeralmente se atoparán sen
modificacións aínda que flutuarán. Vento forte do Sur do mércores pola noite ao 
xoves pola mañá.”

 Variedade de Santiago, con termos normativos e non normativos:
̶ Cargados, ovellados
̶ Nevar: “caer galapos” (dialectal)

METEOGALNET
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 Exemplo: prognóstico 28 de novembro de 2018 (Santiso)
 “Agárdase a curto prazo unha alternancia de ceos moi anubrados con momentos 

con nubes e claros. Haberá precipitacións tódolos días. En canto ás 
temperaturas, serán altas para as mínimas e normais para as máximas respeto ó 
agardado para este período, con valores que en xeral se manterán sen cambios a 
pesar de que oscilarán. Vento forte do Sur do mércores pola noite ó xoves pola 
mañá.”

 Agárdase que os ceos alternen fases moi ovelladas con outras parcialmente 
ovelladas. Teremos precipitacións todos os días. As temperaturas serán altas 
para as mínimas e comúns para as máximas respecto ao usual nesta época do 
ano, con valores que globalmente se manterán sen alteracións aínda que 
flutuarán. Vento forte do Sur do mércores pola noite ao xoves pola mañá.

 Variedade de Santiago, con termos normativos e non normativos

METEOGALNET
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METEOGALNET
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METEOGALNET
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 Unha demo da integración de METEODIAL

 Prognóstico: hoxe, 29 de novembro de 2018, 16h
 Nebuloso (7): anubrado, atoldado, cuberto, encapotado, nebuloso, nubrado, 

toldado, ...

 Salvaterra de Miño: …, encaracolado
 Xinzo de Limia: …, aconchado
 …

METEODIAL

http://localhost:3000/
http://localhost:3000/
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METEOGALNET

Moitas grazas! 

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional “Unha maneira de facer Europa”




