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1 Introducció 
Aquest document mostra com es pot accedir a l’eina “Treebank Browser”, com es fa una cerca 

elemental i com es mostra la informació disponible en aquest recurs. 

2 Consideracions inicials 
Aquesta eina permet de fer cerques sobre la part del Corpus Tècnic de l’IULA (CT) que està 

anotada sintàcticament. Concretament, es tracta d’una anotació sintàctica de dependències 

realitzada sobre 42.000 frases seleccionades del Corpus Tècnic de l'IULA (castellà) elaborada 

en el marc del projecte Metanet4U.  

La selecció de les frases s’ha fet de manera representativa; és a dir, mantenint la distribució 

original del Corpus Tècnic en nombre de frases i longitud. Les frases seleccionades han estat 

reanotades amb informació de categoria morfosintàctica (FreeLing) i anotades de manera 

semiautomàtica amb informació sintàctica (mitjançant l’entorn DELPH-IN). El resultat 

d’aquesta anàlisi s’ha convertit automàticament a dependències utilitzant el format CONLL 

(descrit a la Taula 1). 

Field 

number:  
Field name:  Description:  

1  ID  Comptador de tokens.  

2  FORM  forma.  

3  LEMMA  Lema.  

4  CPOSTAG  Etiqueta morfosintàctica abreujada  

5  POSTAG  Etiqueta morfosintàctica completa.  

6  FEATS  
Conjunt no ordenat de trets sintàctics i/o, separats per una 

barra vertical (|), o un underscore si no està disponible.  

7  HEAD  
Nucli del token actual, pot ser un número de ID o zero 

('0')(nus ROOT).  

8  DEPREL  Relació de dependència cap al nucli (HEAD).  

9  PHEAD  
Projective head of current token, which is either a value of 

ID or zero ('0'), or an underscore if not available.  

10  PDEPREL  
Dependency relation to the PHEAD, or an underscore if not 

available.  

Taula 1. Descripció del format CONLL 

Considerem l’exemple següent: “En enero, el Sr. Salvatori vendió la división.” 

Aquesta frase produeix l’anàlisi de dependències en format CONLL que es mostra a la Taula 2 i 

pot representar-se en forma de graf dirigit tal i com es mostra a la Figura 1. Cal destacar que 

l’arrel de tota anàlisi per dependències és el nus amb ID=0 (columna DEPREL) i té com a 

dependència la etiqueta ROOT (arrel).  

En la frase d’exemple, aquest nus arrel és el ID número 6 (vegeu columnes 1 i 8) que té com a 

forma la cadena “vendió” i la resta d’informació que es mostra en les diferents columnes del 
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nus 6. La Figura 1 és una representació gràfica de l’anàlisi de dependències on els nusos es 

representen com octàgons i els arcs indiquen la relació de dependència . Així, per exemple, els 

nusos amb ID 5 (“Sr._Salvatori”) i 6 (“vendió”) estan relacionats mitjançant un arc etiquetat 

com a SUBJ (Subjecte) (veure columna DEPREL). El nus arrel es mostra en el graf de la Figura 1 

com un octàgon amb color fosc de fons.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ID Forma Lema CPostag Postag FEATS HEAD DEPREL P 
HEAD 

P 
DEPREL 

1 En en s SPS00 postype=Preposicion| 
form=Simple 

6 MOD 6 _ 

2 enero date w W _ 1 COMP 1 _ 

3 , comma f Fc punct=comma 2 punct 2 _ 

4 el el d DA0MS0 postype=Articulo| 
gen=Masculino| 
num=Singular 

5 SPEC 5 _ 

5 Sr._Salva
tori 

Pname_ n NP0000
0 

postype=Propio 6 SUBJ 6 _ 

6 vendió vender v VMIS3S0 person=3| 
mood=Indicativo| 
tense=Pasado| 
num=Singular| 
postype=Principal 

0 ROOT 0 _ 

7 la el d DA0FS0 postype=Articulo| 
gen=Femenino| 
num=Singular 

8 SPEC 8 _ 

8 división división n NCFS000 postype=Comun| 
gen=Femenino| 
num=Singular 

6 DO 6 _ 

9 . fstop f Fp punct=period 8 punct 8_  

Taula 2. Anàlisi de dependències d'una frase del CT de l’IULA 
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Figura 1. Representació gràfica d'una frase del CT analitzada amb dependències. 

Cal assenyalar que la informació morfosintàctica és la que assigna automàticament la 

eina FreeLing. Aquesta eina utilitza un etiquetari basat en l’estàndard PAROLE. Podeu 

trobar informació detallada sobre aquest etiquetari a l’enllaç següent: 

http://nlp.lsi.upc.edu/freeling/doc/tagsets/tagset-es.html 

Pel que fa a les funcions sintàctiques, podeu trobar la llista completa a la Taula 3. També 

trobareu informació molt més detallada sobre aquestes funcions a la documentació 

(veure l’enllaç a la Figura 2). 

 

Funció Significat 

ROOT  Root  

DO  Direct Object  

IO  Indirect Object 

OBLC  Oblique Object  

BYAG  By agent complement 

ATR  Attribute  

PRD  Predicative complement 

OPRD  Object predicative complement 

PP-LOC  Locative prepositional complement 

PP-DIR  Directional prepositional complement 

SUBJ-GAP  Subject in a gapping construction 

COMP-GAP  Complement in a gapping construction 

MOD-GAP  Modifier in a gapping construction 

VOC  Vocative 

IMPM  Impersonal marker 

PASSM  Passive marker 

PRNM  Pronominal marker 
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Funció Significat 

COMP  Complement (of N, ADJ, ADV, PREP) 

MOD  Modifier  

NEG  Negation  

SPEC  Specifier 

COORD  Coordination 

CONJ  Conjunction  

PUNCT  Punctuation 

Taula 3. Funcions sintàctiques. 

Per accedir a aquesta eina cal anar a la pàgina de recursos de corpus i eines de l’IULA 

(http://www.iula.upf.edu/recurs01ca.htm), a la secció “IULA treebank” trobareu l’enllaç de 

consulta online d’aquesta eina.  

3 Definició de la Cerca 
La interfície des de la qual es controlen totes les operacions bàsiques del visualitzador és la 

que apareix a la Figura 2. 
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Figura 2. Interfície del Treebank Browser 
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3.1 Cerca per dominis 
La cerca es realitza, per defecte, sobre el total de frases del CT etiquetades sintàcticament. Es 

possible, però, de limitar la cerca només a les frases d’un o més dels dominis del corpus. 

Aquesta operació es realitza actuant sobre les caselles de verificació situades a la part superior 

de la interfície.  

3.2 Cerca de contextos amb patrons 
La definició del patró de cerca és l’element més important en la utilització d’aquesta eina. Es 

basa en el conjunt mostrat en la Figura 2 com a “bloc de cerca bàsic”. La informació que és 

possible d’incloure és la indicada a la Taula 4. 

Informació Significat Valors possibles 

Forma Paraula tal i com apareix en el Corpus -- 

Lema Lema -- 

Categoria Categoria morfosintàctica Qualsevol de la Taula 5. 

Funció d’entrada Funció sintàctica Qualsevol de la Taula 3. 

  

Casella per activar l’ús d’expressions 
regulars en les cerques amb “Forma” 
i/o “Lema” 

Els habituals en les 
expressions regulars ( 
^[]$.+*). 

¬  
Casella per activar la negació d’una 
funció sintàctica 

-- 

Taula 4. Informació pertinent al bloc de cerca bàsica

Categoria 
morfosintàctica 

Expressió regular 
sobre l’etiqueta 

nom (n.) ^N.* 

nom comú ^NC.* 

nom propi ^NP.* 

adjectiu (a.) ^A.* 

a. qualificatiu ^AQ.* 

verb (v.) ^V.* 

v. forma conjugada ^V.[^GNP].* 

v. gerundi ^V.G.* 

v. infinitiu ^V.N.* 

v. participi ^V.P.* 

article ^T.* 

article definit ^TD.* 

determinant (d.) ^D.* 

d. demostratiu ^DD.* 

d. exclamatiu ^DE.* 

d. indefinit ^DI.* 

d. interrogatiu ^DT.* 

Categoria 
morfosintàctica 

Expressió regular 
sobre l’etiqueta 

d. possessiu ^DP.* 

pronom (p.) ^P.* 

p. demostratiu ^P.* 

p. indefinit ^PI.* 

p. personal ^PP.* 

p. possessiu ^PX.* 

p. relatiu ^PR.* 

conjunció (c.) ^C.* 

c. coordinada ^CC.* 

c. subordinada ^C.* 

numeral (n.) ^M.* 

n. cardinal ^MO.* 

n. ordinal ^MC.* 

interjecció ^I 

preposició ^SP.* 

adverbi ^RG 

Taula 5. Categoria morfosintàctica i etiqueta efectiva de cerca. 

Cal destacar que cap component del bloc de cerca bàsic és imprescindible, però almenys un 

dels quatre primers de la Taula 4 (Forma, Lema, Categoria o Funció d’entrada) ha d’estar-hi 

present. Hi ha dues caselles d’expressions regulars: una s’aplica a la forma i l’altra al lema. 
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La Figura 3 mostra un exemple d’aquest tipus de cerques. Aquí el que es busca són totes les 

frases que tenen un pronom indefinit en funció de subjecte. La cerca s’activa fent clic sobre 

l’string “Buscar contextos”. El botó “Descarrega” permet descarregar a l’ordinador local un 

fitxer de text en format tabular amb tots els contextos trobats. Utilitzem la mateixa figura per 

indicar com es presenten els resultats i les seves parts (graf i dependències en format tabular). 

Figura 3. Resultat d’una cerca per contextos 

Els contextos codifiquen en colors diferents las paraules que responen a algunes funcions 

sintàctiques. La Taula 6 recull els casos en que una funció sintàctica e definit un color específic. 

funció sintàctica Color 

ROOT orange 

SUBJ blue 

MOD red 

DO green 

  

Taula 6. Correspondència color-funció sintàctica 

Per a cada frase és possible d’obtenir la informació de dependències tant en format tabular 

com a graf dirigit. Vegeu els exemples corresponents per a la primera frase a la Figura 5 i a la 

Figura 4. 

Fent clic sobre qualsevol nus del graf de dependències és pot veure la informació corresponent 

de forma, lema i categoria morfosintàctica. Fent servir els controls propis de Windows és 

possible de redimensionar la grandària total del graf i moure cada nus individualment o bé en 

grup. La icona de “descarrega” permet obtenir un fitxer amb extensió “graphml”. Aquesta 

extensió correspon a un graf en el format estàndard graphml que es pot utilitzar per visualitzar 

el programa de visualització de grafs. Es recomana utilitzar “yEd” que es pot descarregar a 
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http://www.yworks.com o bé utilitzar-lo remotament; en ambdós casos es necessari tenir java 

instal·lat.  

 

Figura 4. Visualització de les dependències com a graf dirigit. 

Figura 5. Anàlisi de dependències en format CONLL 
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3.3 Cerca complexa amb patrons 
La cerca complexa es basa en la combinació de dos o més blocs de cerca bàsics. El bloc de 

cerca bàsic estableix el punt inicial des del qual es vol realitzar la cerca. A partir d’aquí es pot 

restringir la cerca afegint més condicions de cerca actuant sobre el signe  situat a sota del 

bloc de cerca bàsic. La interfície està dissenyada per tal de simular una porció d’un graf dirigit 

similar al mostrat en la Figura 4. 

En la Taula 7 es mostra el procés de creació d’una cerca per tal de trobar totes aquelles frases 

que compleixin les condicions següents: 

1) Frases en què l’arrel és una paraula amb lema “fabricar” 

2) Condició 1) i que el nus arrel tingui un subjecte 

3) Condició 2) i que el nus arrel tingui un objecte directe 

4) Condició 3) i que el nus objecte directe tingui com a modificador un adjectiu 

qualificatiu 

Evolució de la 
cerca 

Graf de cerca Interfície 

Condició 1) 
 

 

Condició 2) 

 
 

Condició 3) 

  

Condició 4) 

  
Taula 7. Evolució d’una cerca 

Podem afegir que el que estem fent amb la interfície és generar un fragment de graf i l’eina 

cerca totes les frases del corpus que incorporen com a mínim aquest graf de cerca (o subgraf). 

Observeu que el subgraf de la condició 2) es compartit per als dos grafs de la Figura 6. 
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LAS PROTEÍNAS SE FABRICAN A PARTIR DE 
UNA COLECCiÓN DE VEINTE AMINOÁCIDOS 

En Europa y Estados Unidos, diversos 
constructores fabrican una gama importante 
de aerogeneradores. 

Figura 6. Exemple de grafs que comparteixen el subgraf de la condició 2 de la Taula 7 

Cal destacar que totes les cerques es fan sobre un graf i per tant en cap moment hi ha cap 

restricció d’ordre o posició entre les unitats de cerca. Així, per exemple, en la condició 2 es 

busca un subjecte el qual pot estar indiferentment en posició preverbal com postverbal: si 

existeix de forma explícita en una frase, el sistema el trobarà (ex. “Los caminos eran similares.” 

versus “A_finales_de 1991 expira el plazo de...”). 

La frase: “En Europa y Estados_Unidos, diversos constructores fabrican una gama importante 

de aerogeneradores.” és l’única frase solució al corpus. A la Figura 7 es mostra com el graf 

d’aquesta frase conté el graf de cerca indicat com a condició 4 a la Taula 7. 

Figura 7. Mostra de un graf de cerca sobre un graf resultat 
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3.4 Cerca de estadístiques sobre patrons 
Aquest tipus de cerca és bàsicament idèntica a la cerca de contextos, l’única diferència és que 

els resultats que es presenten fan referència a estadístiques fetes sobre els contextos trobats, 

en comptes de presentar els contextos mateixos. 

La figura X mostra un exemple d’aquest tipus. Aquí es presenta la mateixa interrogació de la 

Figura 3 (és a dir, cercar totes les frases que tenen un pronom indefinit en funció de subjecte). 

En aquest cas, la cerca s’activa fent clic sobre el string “Buscar estadístiques”.  

El botó “Descarrega” permet descarregar a l’ordinador local un fitxer de text en format tabular 

amb els resultats trobats. Utilitzem la mateixa figura per indicar com es presenten els resultats 

i les seves parts. 
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Figura 8. Resultat d’una cerca d’estadístiques 


