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Voorwoord

Toen ik begin 2002 aan mijn afstudeerproject begon had ik nooit kunnen denken dat het zo
lang zou duren tot het afronden van mijn scriptie. Het afstudeerproject bouwde voort op wat
ik voor mijn Klein Project had ontwikkeld en de implementatiefase liep zeer voorspoedig. In
betrekkelijk korte tijd boekte ik forse resultaten.

Met het schrijven van de scriptie wilde het ondanks de aanmaningen van mijn begeleiders
niet zo heel erg viotten. Het crashen van mijn harde schijf met scriptie en al luidde een periode
in van grote stilte rond de scriptie. 1k heb daarna enkele keren zonder succes geprobeerd de
draad weer op te pakken.

Er is erg veel tijd overheen gegaan. Daarom wil ik mijn begeleiders graag bedanken dat
ik alsnog de mogelijkheid gekregen heb om de scriptie af te ronden. 1k heb het jullie, maar
met name Cosse, niet altijd even gemakkelijk gema.akt.

Ook wil ik Gertjan van Noord bedanken voor zijn emailtje dat uiteindelijk leidde tot bet
in gang zetten van dit afstudeerproject. 1k heb met erg veel plezier aan bet project gewerkt.
Mijn dank daarvoor.

Geert Kloosterman
Augustus 2005
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Achtergrond

1.1.1 Treebanking

Het Alpino-project (Bouma et al. 2001) van de vakgroep Informatiekunde ann de RuG heeft
tot doe! een computationele grammatica te ontwikke!en voor het Nederlands. Het is de
bedoeling dat deze grammatica representatief is voor de Nederlandse geschreven taa! en een
wi!lekeurige krantenzin kan verwerken.

Om de grammatica te kunnen evalueren wordt een corpus van syntactisch geannoteerde
krantenzinnen aangelegd, de Alpino Treebank1 (van der Beek et a!. 2002). Door te kijken in
hoeverre de analyse van een zin door de A!pino Parser overeenkomt met de analyse in het
corpus kan gekeken worden hoe goed de grammatica presteert.

1.1.2 Zoeken in de Treebank

Zoeken en Treebank-opbouw

Naarmate de treebank groter wordt (meer zinnen geannoteerd) wordt het interessant om hierin
te zoeken. Sommige redenen hiervoor zijn praktisch van aard voor tijdens het annoteren:
wanneer bijvoorbeeld besloten wordt een bepaa!de syntactische structuur anders te annoteren
dan voorheen het geva! was, wil je graag weten in we!ke (reeds geannoteerde) zinnen deze
structuur voorkomt. Ook kunnen, door te zoeken op syntactische structuren die niet voor
mogen komen fouten in de treebank opgespoord worden. Het annoteren van de zinnen is deels
handwerk en mensen zijn nou eenmaal niet onfeilbaar. Op die manier vormt het zoeken in de
Treebank een methode om de betrouwbaarheid en validiteit van de Treebank te vergroten.

Taalkundige exploratie

\Vanneer het corpus groot genoeg is wordt het geacht een afspiege!ing te zijn van de Neder!and-
se geschreven taa!. Met een geschikt zoekgereedschap kunnen dan statistische eigenschappen
van het Nederlands uit het corpus afgeleid worden.

1Omdat het syntactisch annoteren van zinnen veelal een boomstructuur als resultant heeft wordt zo'n corpus
meestal een treebank genoemd.

1



2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING

Het afleiden van statistische eigenschappen van het Nederlands hoeft zich niet te beperken
tot de met de hand geannoteerde Treebank. Wanneer bekend is dat de parser, in dit geval Al-
pino, met een bepa.alde zuiverheid afleidingen kan maken, kan ook met enige betrouwbaarheid
informatie uit corpora afgeleid worden die niet door mensen gecontroleerd zijn, zeker wan-
neer deze corpora groot zijn. De enorme hoeveelheid gegevens compenseert voor de mogelijke
fouten. Met complete jaargangen kranten in digitale vorm beschikbaar is dit een interessante
toepassing.

1.1.3 Een bestaand zoeksysteem

Het doel van het scriptieonderzoek is een zoekmechanisme te ontwikkelen voor deze treebank.
De aanpak die gebruikt zal worden bouwt voort op een methode die eerder is gebruikt om
voor de Alpino Treebank een zoeksysteem te ontwikkelen (Kloosterman 2001): met behuip
van XPath-expressies (Clark & DeRose 1999) worden de XML bestanden waarin de Treebank
ligt opgeslagen bijiangs gegaan om de syntactische structuren op te sporen.

Dit bestaande systeem is redelijk succesvol, maar toont toch een aantal duidelijke be-
perkingen, wa.arvan de belangrijkste beperking de gebrekkige verwerking van zoekresultaten
is. Deze beperkingen lijken voornamelijk veroorzaakt te worden door de complexiteit van de
XML documenten waar de Treebank in ligt opgeslagen. Deze bestanden zijn in het formaat
van de Thistle editor (Calder 2000, 2001), het programma waarmee de syntactische structuren
handmatig bewerkt worden, en dit formaat leent zich, zoals we zullen zien in hoofdstuk 4.
maar moeizaam voor andere doeleinden. We willen flu een nieuw XML-formant ontwikkelen
dat zowel de syntactische structuren kan representeren om de geannoteerde zinnen in op te
slaan als goed gebruikt kan worden om in te zoeken.

1.2 Een ander formaat
We kiezen (weer) voor een XML-formaat omdat daar veel software voor beschikbaar is en dat
de uitwisselbaarheid van de gegevens verhoogt, zodat anderen ook van de Treebank kunnen
profiteren.

1.2.1 Verwachte voordelen

Zoals gezegd is het bestaande bestandsformaat waarin de Treebank is opgeslagen erg log en
complex. De zoekmethode van het bestaande systeem werkt, zoals we zullen zien in hoofd-
stuk 4.3, rechtstreeks op de onderliggende structuur van de XML-bestanden. Dat heeft tot
gevoig dat een verandering aan het bestandsformaat direct van invloed is op het functioneren
van het zoeksysteem. Door het onderliggende formaat te vereenvoudigen zou de zoekmethode
sterk verbeterd moeten kunnen worden.

\Ve verwachten een aantal voordelen van een nieuw formaat:

1. Eenvoudiger zoekresultaten opleveren. Bet bestaande systeem heeft slechts een beperk-
te mogelijkheid tot opleveren van resultaten. Bet kan van een geannoteerde zin slechts
zeggen dat een bepaalde syntactische structuur voorkomt. We willen echter ook infor-
matie over de gevonden syntactische structuur kunnen extraheren, zoals bijvoorbeeld
wat de bijbehorende woordgroep is. Met een vereenvoudiging van het bestandsformaat
zou dit heter te realiseren moeten zijn.

1



1.3. PROBLEEMS TELLING 3

2. Een grotere expressiemogelijkheid bij het zoeken. Het ligt in de verwachting dat met
een minder complexe ondergrond een krachtiger zoektaal ontwikkeld kan worden.

3. Een snellere verwerking van de zoekopdrachten. We verwachten dat de zoekopdrachten
door kleinere en minder complexe bestanden merkbanr sneller zullen verlopen.

4. Verhoogde uitwisselbaarheid gegevens. Het bestaande bestandsformaat voor de tree-
bank is zo complex dat het voor anderen onbruikbaar is. Een vereenvoudiging zou hier
verandering in moeten brengen.

5. Kleinere bestanden. Kleinere bestanden zijn vooral van belang wanneer we grote hoe-
veelheden gegevens, bijvoorbeeld complete jaargangen krantentekst, willen verwerken.

1.3 Probleemstelling

De veronderstelling is dat met een geschikt forma.at op z'n plants, de juiste datastructuur als
het ware, het een betrekkelijk eenvoudige za.ak is om met technieken als XPath en XSLT een
systeem te ontwikkelen dat niet alleen de dependency structures ann kan wijzen die ann een
bepaalde query voldoen, maar ook op basis van die query zinvolle informatie kan opleveren.

Onze probleemstelling is flu: Zijn met een geschikt bestandsformaat XML-technologieen
als XPath en XSLT geschikt als zoekmethode voor een Dependency Treebank?

1.4 Doelstelling

Bij Informatiekunde bestaat de behoefte ann een goed werkend zoeksysteem voor de Alpino
Dependency Treebank. Da.arom is de doelstelling een werkend systeem af te leveren dat
binnen het Alpino-project in te passen valt. Hierom zal veel aandacht besteed worden ann de
implementatie.

1.5 Werkwijze

Er zal eerst een nieuw bestandsformaat ontwikkeld worden om de Treebank in op te slaan.
Dit bestandsformaat is als het ware de datastructuur waarin we later met XPath en XSLT
zullen gaan zoeken. Vervolgens zal geprobeerd worden de treebank te converteren naar dit
nieuwe forma.at. Daarna zal gekeken worden of met dit formant als ondergrond een functioneel
zoekgereedschap te implementeren valt.

1.6 Vooruitblik

In hoofdstuk 2 zullen we kennis maken met de dependentiestructuren. We zullen zien welke
informatie ze bevatten en wat erin zoeken behelst.

Daarna zal ik in hoofdstuk 3 een kort overzicht van de gebruikte XML-technologieen geven.
In hoofdstuk 4 zal het bestaande systeem besproken worden. Hierin zal duidelijk worden

dat de bestaande XML-representatie zich eigenlijk niet goed leent voor de gebruikte zoekme-
thode.
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In hoofdstuk 5 zullen we tot een nieuwe bestandsindeling komen. Vervolgens zullen we
in hoofdstuk 6 bekijken hoe op basis van de in hoofdstuk 5 ontwikkelde bestandsindeling de
nodige zoektools ontwikkeld kunnen worden.

Daarna wordt dit systeem geevalueerd in hoofdstuk 7 en wordt afgesloten met een conclusie
in hoofdstuk 8.



Hoofdstuk 2

Alpino Dependentiestructuren

In dit hoofdstuk zal ik beschrijven welke informatie de treebank bevat, in welke informatie
we willen gaan zoeken.

2.1 Het corpus
Het corpus bestaat uit de zinnen van het dagbladendeel van het Eindhoven corpus (Uit
den Boogaart 1975) die zijn geannoteerd met dependentiestructuren. Het corpus bestaat
uit ongeveer 7150 zinnen en 140000 woorden. Dependentiestructuren zijn een methode om
grainmaticale relaties te coderen. Van ieder zinsdeel wordt aangegeven wat de grammaticale
functie is, wat de syntactische categorie is, en hoe de zinsdelen samenhangen. Dit zal in
de volgende sectie in detail behandeld worden. Dependency trees zijn zeer geschikt voor het
syntactisch annoteren van talen met een betrekkelijk vrije woordvolgorde zoals het Nederlands
en het Duits. Phrase Structure Trees zijn door het veel voorkomen van traces daar veel minder
voor geschikt. Het onderliggende datamodel is hetzelfde als dat wat wordt gebruikt bij de
Duitse Negra en TIGER corpora (Skut et al. 1997; Brants & Hansen 2002).

De zinnen worden geannoteerd volgens de annotatierichtlijnen van het Corpus Gespro-
ken Nederlands (CGN) (Moortgat et a!. 2000). Door deze richtlijnen te gebruiken vormt
de treebank een objectieve maatstaf voor het evalueren van de Alpino Parser en de Alpino
Grainmatica. Bovendien kunnen CGN en Alpino op deze manier van elkaars annotatiewerk-
zaamheden profiteren.

In deze scriptie zullen voor de overzichtelijkheid steeds korte, eenvoudige zinnen als voor-
beeld gebruikt worden. Om een indruk te krijgen wat voor soort zinnen de treebank bevat
zien we in tabel 2.1 een aantal zinnen van verschillende lengte. Hoe de lengte van de zinnen
zich verhoudt in de treebank is te zien in figuur 2.1. De lengte is opgegeven in tokens, waarbij
losse woorden en leestekens als een token gelden.

2.2 Fysieke representatie
In deze sectie zal ik ann de hand van voorbeelden laten zien hoe de dependentiestructuren er
uitzien. Stap voor stap zullen de diverse onderdelen belicht worden.

Een voorbeeld van een Alpino-dependentiestructuur is de boomstructuur in figuur 2.2.
In de komende subsecties zal ik proberen duidelijk te maken welke informatie in de figuur is
opgeslagen.

5



6 HOOFDSTUK 2. ALPINO DEPENDENTIESTRUCTUREN

9 Hij was toch zeker van zijn vierde regenboogtrui
15 De politie ging niet tot vrijlating over en stuurde de groep het gebouw uit.
23 Naar het zich nu laat a.anzien , zullen de peren- en appeloogst groot zijn, zodat de

prij Zen weer laag zullen zijn
32 Hoewel de onderhandelingen tussen Unilever en Zwanenberg over de overdracht van

de vleesbelangen van het AKZO-concern nog niet geheel zijn afgesloten , staat wel
vast dat er een eindstadium is bereikt.

38 Dit ma.akte hij bekend aan de hand van het tweede rapport dat de staatscommissie
Cals Donner , die zich speciaal bezighoudt met het onderzoek naar veranderingen
in de Grondwet en de Kieswet , dezer dagen heeft uitgebracht.

51 De acta van het concilie laten zien , dat de concilievaders zich hadden voorgenomen
ook de andere leden van het lichaam , dat de kerk is, te behandelen , met name
de bisschoppen zowel voorzover zij gezamenlijk het bisschoppencollege vormen als
wel als de herders van de plaatselijke kerken.

74 De PvdA-Kamerleden drs. Ed van Thijn en E. R. Wieldraaijer hebben minister
Roolvink ( sociale zaken en volksgezondheid ) en minister De Block (economische
zaken ) herinnerd aan de beantwoording van de vragen over de reorganisatieplan-
nen met betrekking tot Werkspoor-Amsterdam , waarin de ministers meedeelden
dat de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen "wellicht geheel kan worden
geeffectueerd door natuurlijk verloop en door overplaatsing , waardoor ontslag van
werknemers wordt vermeden ".

Tabel 2.1: Een aantal voorbeeldzinnen en hun lengte in tokens.

350 I I I I

I

50 +

+ ++++
+++ +

0 I
+ +++++++t

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Aantal tokens per zin

Figuur 2.1: De lengte van de zinnen in de treebank in tokens
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2.2.1 Lexical entries

De bladeren van de boom bevatten informatie over de afzonderlijke woorden van de zin.
Wanneer we naar de figuur kijken zien we dat de woorden in de bladeren van de boom niet
altijd overeenkomen met de woorden zoals ze in de zin staan. De woordvorm die in de bladeren
is de woordenboekingang (de lexical entry) van het woord. In plaats van regende staat in de
boom regen (de stam van het woord) opgeslagen. Het woord 't zien we in de boom terug als
het. In de bladeren is ook opgeslagen op welke plek bet woord in de zin voorkomt. Het in
subscript geschreven "0, 1" bij bet woord het geeft ann dat bet woord de stringposities 0 tot
1 van de oorspronkelijke zin omvat.

2.2.2 Syntactische categorie

De syntactische categorie van een zinsdeel wordt aangegeven door het categorielabel. Laat
ik beginrien met de categorieën op woordniveau. Op woordniveau komt bet toekennen van
een categorielabel neer op "ontleden op woordsoort" (binnen de computationele taalkunde
spreekt men van part of speech tagging). Het woord luchtverontreiniging is bijvoorbeeld een
zelfstandig naamwoord, wat wordt weergegeven door de part of speecb tag (Pos tag) NOUN.

De woorden in en over zijn voorzetsels en zijn daarom voorzien van bet label PREP, van
prepositie. Het woord regende, in de boom opgeslagen met de stam regen is een werkwoord,
hetgeen geannoteerd wordt met bet pos-label VERB.

Wanneer we kijken naar de boomstructuur zien we dat bet woord het, dat twee keer in de
zin voorkomt, in beide gevallen een ander pos-label beeft. 1k bebandel eerst het tweede geval,
het in de fra.se het Rijnmond gebied. In dit geval is het een lidwoord wat we aangeven met
het pos-label DET. In bet andere geval, het in de frase het regent, is het een onpersoonlijk
voornaamwoord, vergelijkbaar met persoonlijke voornaaxnwoorden als hij, wij en 1k. In dit
geval wordt bet pos-label NOUN toegekend.

Het enige pos-label uit figuur 2.2 dat nog niet ann bod is gekomen is ADV, bet pos-label

Figuur 2.2: Dependency tree voor de zin: Het regende gist eren klachten in 't Rijnmondgebied
over luchtverontreiniging.
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van het woord gisteren. Het label ADV geeft aan dat we met een bijwoord (een adverbium)
van doen hebben.

Een verschil met het Corpus Gesproken Nederlands is dat de annotatie op woordniveau
geen morfologische informatie meeneemt. Van het woord regende kan ook nog gezegd worden
dat het werkwoord "derde persoon enkelvoud. verleden tijd" is. De morfologische informatie
is voor het evalueren van de grammatica niet nodig en bewust weggelaten om de annotatie
eenvoudig te houden. Deze informatie zou eventueel op een later tijdstip alsnog toegevoegd
kunnen worden.

Ook de hoger in de boom gelegen knopen bevatten categorie-informatie. De losse woorden
vormen samen woordgroepen of constituenten. De categorie van de constituent het Rijnmond-
gebied, opgebouwd rond het zelfstandig na.amwoord Rijnmondgebied, is NP, van noun phrase.
De constituent over luchtverontreiniging heeft categorie PP (van prepositional phrase). Samen
met het woord klacht vormt deze constituent weer een nieuwe noun phrase. Het voorzetsel
in combineert samen met het Rijnmondgebied tot een PP. De wortel van de boom bevat de
categorie van de gehele zin, SMAIN, het label voor mededelende zinnen.

2.2.3 Grammaticale functie

De grammaticale functie geeft aan welke rol een zinsdeel speelt binnen een zin of ander zins-
deel. Dit wordt aangegeven met het dependentielabel. 1k zal beginnen met de dependentie
relaties die zich bevinden onder de wortel van de boom in figuur 2.2. De categorie van de
moederknoop is SMAIN, de mededelende zin. De dochter van die knoop met het dependentie-
label su is bet onderwerp van die zin. Een dependentierelatie geeft informatie met betrekking
tot de moederknoop.

Het woord waar een constituent rond is opgebouwd heet het hoofd van die constituent.
Het hoofd van de gehele zin is het werkwoord regenen. Het hoofd van een constituent krijgt
de dependentierelatie HD.

De dependentierelatie OBJ1 geeft (in bet geval van een moederknoop met een werkwoor-
delijke categorie, zoals SMAIN) bet lijdend voorwerp (direct object) ann.

Wat nog overblijft zijn twee constituenten met dependentierelatie MOD. Deze constitu-
enten modificeren de betekenis van het boofd. Volgens de schoolgrammatica hebben we hier
met bijwoordelijke bepalingen te maken.

2.2.4 Woordvolgorde

Een kenmerkende eigenschap van de dependentiestructuren is dat de volgorde van de kno-
pen in de bomen, anders dan bij een phrase structure tree, los staat van de volgorde van de
woorden in de zin. Hoewel het voor de presentatie (bet oog wil ook wat) prettig is dat de
woorden (zo goed als) op volgorde staan, is het voor bet formalisme niet van belang. Disconti-
nuIteiten mogen voorkomen. In figuur 2.2 is de constituent klachten over Iuchtverontreiniging
discontinu. Op zinsniveau staan de woorden niet bijelkaar, maar bij het annoteren zijn ze wel
samengenomen. Dergelijke discontinuIteiten worden wel kruisende takken genoemd. Bij de
visualiseringswijze van het TIGER-project Brants et al. (2002), waarbij tijdens het visualise-
ren de woordvolgorde constant wordt gehouden, is duidelijk te zien waar deze terminologie
vandaan komt. Een voorbeeld is te zien in figuur 2.3.

Om de woordvolgorde-informatie te bebouden zijn de stringposities van de woorden in
de zin toegevoegd. Het in subscript geschreven "0, 1" in de figuur drukt uit dat de knoop
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Figuur 2.3: Kruisende takken in de TIGER Treebank.

betrekking heeft op het woord dat positie 0 tot 1 van de invoerstring bestrijkt.

2.2.5 Indices

Een dependentiestructuur kan ook nog een index bevatten. Dc 1 in figuur 2.4 geeft aan dat
de NP twaalf personen zowel het onderwerp (su) is van de gehele zin als het direct object
(0BJ 1) bij het woord arresteren.

Het voorkomen van deze indices maakt dat een dependentiestructuur eigenlijk geen boom
is maar een graal. De NP knoop met index 1 heeft eigenlijk twee ouders: de ene is de knoop
met categorie SMAIN, de andere is de knoop met categorie PPART.1 In een boom kan een kind
altijd maar één ouder hebben. Een dependentiestructuur is in wezen een gerichte a-cyclische
graaf waarbij de dependentielabels de labels zijn van de bogen die de knopen van de graaf
verbinden. De categorielabels en de lexicale informatie sta.at opgeslagen in de knopen van de
graaf. Het dependentielabel TOP is eigenlijk een dummy waarde: wanneer we de structuur
strikt als graaf beschouwen is dit een loshangende verbindingsboog. Deze is toegevoegd voor
uniformiteit van de gebruikte boom-representatie van de graaf. Het grootste deel van de tijd
zal ik het graaf-zijn negeren en de structuur behandelen alsof het een boom is.

Een voorbeeld van de TIGER Treebank schept wellicht meer duidelijkheid. In figuur 2.5
is duidelijker dan "bij ons" te zien dat er sprake is van een graaf. De labels van de knopen, de
categorielabels, zijn omhuld door een rondje. De labels van de bogen, de dependentielabels,
staan in een rechthoekje genoteerd. Merk op dat bij TIGER andere labels gebruikt worden en
dat op woordniveau morfologische informatie toevoegd is. De extra verbindingsbogen worden
in de terminologie van het TIGER project secundary edges genoemd.

Het als een boom representeren van een graaf komt voort uit de keuze van de bewerkings-
software. Er is gekozen voor een editor waarbij de dependentiestructuren als boomstructuur
bewerkt kunnen worden. Met het programma is het niet mogelijk grafen te creeren.

1PPART is het label voor een voltooid/passieve deelwoordgroep

Em Mann kommt der

ART NN WFIN PRELS

Indef.Masc.Nom.Sg Masc.Nom.Sg 3.Sg.Pres.Ind -- Masc.Nom.Sg 3.Sg.Pres.Ind

Iacht

WFIN



Figuur 2.4: Dependency tree voor de zin: Twaalf personen werden gearresteerd.
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Figuur 2.5: Secundary Edges in de Tiger Treebank
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a) S

NP V NP

A/ \ bereidt N PP
De kok

riJst A
met kip

b) SJ:n:t
zijn rijst met stokjes

Figuur 2.6: Verschillen in PP-aanhechting

2.3 Zoeken in dependentiestructuren

2.3.1 Zoeken en de boomstructuur

Zoeken in dependentiestructuren komt neer op het zoeken naar structurele eigenschappen
van een boomstructuur. We willen beperkingen kunnen opleggen op ouder-kindrelaties en
hun labels.

Wat houdt dit precies in? 1k zal het aan de hand van een eenvoudig voorbeeld illustreren.
In figuur 2.2 hebben we een mededelende zin met een lijdend voorwerp. Dat kunnen we zien
aan het categorielabel SMAIN (het label voor mededelende zinnen) van de moederknoop, en
het dependentielabel OBJ 1 (bet label voor een lijdend voorwerp) van de dochterknoop. Zoeken
we de mededelende zinnen met lijdend voorwerp, dan zoeken we de zinnen met categorielabel
SMAIN met een dochterknoop met dependentielabel oBji.

2.3.2 Taalkundige voorbeeldproblemen

Het is voor een parser vaak lastig te beslissen of een PP aan v of a.an N moet worden aange-
hecht. Neem de volgende twee zinnen:

(1) De kok bereidt rijst met kip

(2) Jan eet zijn rijst met stokjes

In figuur 2.6 staat van beide zinnen een analyse. Om de parser de meest waarschijnlijke keuze
te laten maken is het interessant te weten hoe vaak een met-PP deel uitmaakt van een NP,
danwel van een S. Dit kan door corpusonderzoek bepaald worden.

Behalve in de hiërarchische structuur is men bij taalkundig onderzoek ook vaak geInteresseerd
in de woordvolgorde van de onderliggende zinsdelen. Neem de volgende drie zinnen:

(3) 1k geef het boek aan Marie
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(4) 1k geef het boek Marie

(5) 1k geef Marie het boek

In de eerste twee zinnen volgi het meewerkend voorwerp op het lijdend voorwerp van de
zin. In zin (5) staat het meewerkend voorwerp echter voor het lijdend voorwerp. Hoe zit dat?
Welke varianten komen het meeste voor in het Nederlands? Met een geschikt zoekgereedschap

kan dit onderzocht worden.

1



Hoofdstuk 3

XML technologieën

In dit hoofdstuk zal ik de voor dit onderzoek gebruikte XML-technologieen kort bespreken.

3.1 XML
3.1.1 Wat is XML?

XML (Bray et al. 2004) is een gestandaardiseerde methode voor het gestructureerd opsla.an
van gegevens. XML is door het World Wide Web Consortium (W3C) ontwikkeld om universele
uitwisseling en verwerking van gegevens te vergemakkelij ken.

XML toont een sterke verwantschap met HTML.' XML staat voor eXtensible Markup
Language. In tegenstelling tot HTML. waar de structurerende elementen vastliggen, mogen
deze bij XML zeif bepa.ald worden. Op die manier kunnen met XML op eenvoudige wijze
bestandsformaten gedefinieerd worden.

In listing 3.1 is te zien hoe een adresboek in XML gecodeerd zou kunnen worden. De
inwendige structuur van het adresboek is expliciet zichtbaar. We kunnen zien dat het adres-
boek drie adressen bevat die elk uit een aantal componenten zijn opgebouwd. Ook kunnen
we zien dat de adressen verschillen in de hoeveelheid informatie: het laatste adres bevat
bijvoorbeeld geen telefoonnummer. XML is tekstgebaseerd en is in tegenstelling tot binaire
bestandsformaten voor mensen goed leesbaar.

XML omvat meer dan alleen de XML-standaard, het is een geheel van standaarden. Een
deel van de kracht van XML komt uit specificaties voor de verdere verwerking van XML.
Twee daarvan, XPath en XSLT, zullen in de komende secties besproken worden.

3.1.2 Terminologie

Dit lijkt een goed moment om wat terminologie vast te stellen.
Op regel 1 van listing 3.1 staat de zogena.amde XML header of XML declaration. De XML-

header maakt geen deel uit van de logische structuur van het XML-document. De XML-header
heipt bet bestand te identificeren als XML-document en kan optioneel een declaratie bevat-
ten van de in bet document gebruikte karakterset zodat de XML-processor (een prograinma
dat XML verwerkt heet een XML-processor) weet hoe de karakters geInterpreteerd moeten
worden.

'Er wordt verondersteld dat de lezer enigzins bekend is met HTML.

13
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Listing 3.1 Een adresboek gecodeerd in XML
i <?xml version="l.O" charset"utf 8"?>
2 <addressbook>
3 <address>
4 <firstname>John</firStnalne>
5 <surname>Smith</surname>

<emai1>smithj'world. org</email>

7 <tel type= 'work' >234—123—222</tel>
8 </address>

<address>
10 <firstname>Alice</firstnalfle>
11 <surname>Brown</surname>
12 <email>Alice . Brown@europe . com</email>
13 <tel type='
14 <tel type= 'work'> 11—43—222</tel>

is </address>
16 <address>
17 <firstname>George</firstflame>
is <surname>White</surnaine>
'9 <email>gwrock. com</email>
20 </address>
21 </addressbook>

Op regel 2 zien we een addressbook element. Een element bestaat uit een start-tag en
een sluit-tag. Tussen de start-tag en de sluit-tag staat de inhoud van het element. Deze

inhoud kan bestaan ut andere elementen, uit tekst, of uit een combinatie van die twee. Voor

elementen zonder inhoud, empty elements, bestaat een afgekorte notatie:

<email></email>

is equivalent a.an:

<email/>

Anders dan bij HTML moet bij XML iedere tag afgesloten worden.
XML-elementen kunnen voorzien zijn van attributen. In het voorbeeld van listing 3.1

hebben de tel-elementen ieder een type-attribuut (regel 7, 13 en 14). Een attribuut is een
eenvoudig na.am/waarde-pa.ar.

Gereserveerde tekens kunnen aan de XML-data toegevoegd worden door middel van entity

references of character references. Het kleiner-dan-teken "<" en het ampersand-teken "&" zijn
gereserveerd. Character references zijn numerieke codes die verwij zen naar een karakterpositie

in de Unicode karakterset. De volgende drie regels zijn equivalent:

Tom &amp; Jerry <!—— entity reference -->

Tom &#38; Jerry <!—— decimale character reference —->

Tom &#x26; Jerry <!—— hexadecimale character reference -->

leder karakter uit de Unicode karakterset kan via een numerieke character reference ingevoerd
worden. De tekst tussen "< ! ——" en "——>" is commentaar en behoort niet tot de character

data van het XML-document.

•1
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3.2 XPath

3.2.1 Wat is XPath?

XPath (Clark & DeRose 1999) is een taal om onderdelen van een XML-document aan te
wijzen. In deze sectie zal ik een overzicht geven van hoe XPath werkt en wat de mogelijkheden
ervan zijn. Het is niet mijn bedoeling volledig te zijn.

XPath is een subtaal binnen XSLT (Clark 1999), een systeem om XML-documenten te
transformeren naar andere formaten. XSLT zal ik in sectie 3.3 bespreken. Omdat tijdens
de ontwikkeling van XSLT bleek dat de expressiesyntax van wat we nu XPath noemen grote
overlap vertoonde ontwikkelingen voor de XPointer standaard, een standaard voor verwijzing
van en naar XML-documenten onderling, is door bet W3C besloten XPath als aparte sub-
specificatie voor beide doeleinden te gebruiken. Omdat in dit oriderzoek XPath veelal zonder
XSLT gebruikt wordt, behandel ik XPath en XSLT apart.

3.2.2 XPath Expressies

Een XPath-expressie kan gebruikt worden voor numerieke berekeningen, voor stringmanipu-
laties, of voor het testen van waarheidswaarden, maar het meest karakteristieke gebruik van
XPath is het aanwijzen en identificeren van onderdelen van een XML-document.

Aan de hand van een aantal voorbeelden zal ik een kleine subset van de XPath-taal de
revue doen passeren, voldoende om straks de syntactische structuren op te kunnen sporen
in de XML-bestanden. Voor een meer gedetailleerde behandeling van XPath verwijs ik naar
Clark & DeRose (1999) en Kay (2000).

Het XPath datamodel ziet een XML-document als een boomstructuur. De boomstructuur
wordt opgebouwd uit element-knopen, tekstknopen en attribuutknopen. Deze onderdelen
kunnen aangewezen worden met een syntax die herinnert aan de manier waarop paden in het
UNIX bestandssysteem2 opgeschreven worden.

De wortel van de boomstructuur document wordt aangegeven door "I", een enkele slash.
Dit is de document root. De document root komt niet overeen met een element in het XML-
document. Per definitie heeft de document root van een XML-document een enkel element
als kind, het document element. Het addressbook element is het document element van het
adresboek van listing 3.1. Wanneer we de document root specificeren spreken we van een
absoluut pad.

Het absolute pad naar bet document element addressbook is in XPath:

/addressbook

De verschillende stappen in een padspecificatie worden gescbeiden door een enkele slash.
De volgende expressie matcht met de address elementen van bet adresboek.

/addressbook/address

XPath kent net als UNIX-paden wildcards. De volgende expressie selecteert alle dochter-
elementen van de address-elementen:

/addressBook/address/*

2En dus vergelijkbaar met DOS-paden of de paden in een URL.
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ancestor following-sibling
ancestor-or-self namespace
attribute parent
child preceding
descendant preceding-sibling
descendant-or-self self
following

Tabel 3.1: De mogelijke as-specificaties in XPath

\Ve hoeven echter de paden niet coinpleet op te schrijven. Met "II", een dubbele slash,
kunnen we zoeken naar willekeurige afstammelingen in de boomstructuur. Het volgende
selecteert alle email elementen van het XML-document:

I/email

We kunnen ook attributen specificeren. De volgende expressie matcht op alle type-
attributen van het adresboek:

//ctype

Het apesta.artje geeft hier aan dat er naar attributen gekeken moet worden. XPath kent voor
de stappen in de padspecificatie ook een uitgebreidere syntax. Deze expressie selecteert alle
attributen van het document:

I/attribute: :*

We kunnen de elementen van een padspecificatie voorzien van een een fi1terexpressie. Een
filterexpressie geven we aan door middel van vierkante haken. De volgende expressie matcht
op alle tel-elementen waarvan het type-attribuut de wa.arde "home" heeft:

//tel [@type="home"]

Wanneer we naar listing 3.1 kijken zien we dat het tel-element van regel 13 als enige hieraan
voldoet.

De stappen in een padspecificatie kunnen meer omvatten dan alleen de ouder-kind-relatie.
Optioneel kan de as (axis) waarlangs de erop volgende stappen van de padspecificatie plaats-
vinden gespecificeerd worden. Een voorbeeld hiervan hebben we a! gezien bij attributen, waar
langs de attribute as gezocht werd. De mogelijke as-specificaties van XPath zijn te vinden
in tabel 3.1. De naamgeving spreekt voor zich.

Een paar andere voorbeelden wellicht op zijn plaats. Wanneer geen as wordt gespecificeerd
wordt de child as gebruikt. De volgende expressies zijn equivalent:

/addressbook
/child: :addressbook

De volgende expressie maakt gebruik van de ancestor-or-self as:

//tel [type"home"] /ancestor—or—self: : *
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In de eerste stap worden alle tel elementen geselecteerd waarvoor geldt dat het element een
type attribuut heeft met de waarde "home". Het tel element van regel 13 voldoet hieraan.
Vanujt daar selecteren we alle elementen (*) die via de ancestor—or—self as te bereiken zijn.
Ten eerste is dat de knoop zelf, het tel element van regel 13. De voorouders van deze knoop
worden ook geselecteerd, het address element van regel 9 en het addressbook element van
regel 2.

Tot slot wil ik laten zien dat XPath ook functies kent. De volgende expressie selecteert
het firstname element onder de address elementen waarvoor geldt dat de stringwaarde van
het daar onder liggende tel element de string "l23 bevat:

I/address [contains (tel, "123")] /firstname
Het firstnaine element op regel 4 van listing 3.1 matcht met deze expressie.

Met deze introductie hoop ik een voldoende basis gegeven te hebben voor het doorgronden
van de XPath expressies die in deze scriptie gebruikt worden.

3.3 XSLT

XSLT is een methode om XML documenten te transformeren naar een ander formaat. XSLT
staat voor eXtensible Stylesheet Language: Transformations. 1k kan hier slechts een korte
indruk geven van wat XSLT is en hoe het werkt. Voor een uitgebreider behandeling verwijs
ik naar Kay (2000).

XSLT is een declaratieve taal waarin op hoog abstractieniveau een verzameling regels
gedefinieerd wordt ann de hand waarvan een transformatie plaatsvindt.

Een bijzonderheid is dat een XSLT-transformatie ook zelf in een XML-document wordt
opgeslagen.

3.3.1 Een eenvoudige transformatie

1k zal een voorbeeld van een transformatie laten zien. Stel dat we op basis van het adresboek

een HTML-bladzijde met een een lijst met namen willen genereren. In listing 3.2 is een
stylesheet dat dit regelt te zien. In listing 3.3 is het resultant van het toepassen van dit
stylesheet op het adresboekbestand van listing 3.1 te zien.

De belangrijkste bouwsteen van een XSLT stylesheet is het template. Templates kunnen

geactiveerd worden door een aanroep op naam of door een matchend patroon in de invoer.
Op regel 7 van het stylesheet vinden we het zogenaamde root template. Net root template is
een template dat matcht op de document root van een XML-document. Het root template is
het beginpunt van een transformatie.

Wanneer we naar het template kijken zien we dat binnen het template zich de letterlijke

structuur van een HTML-document bevindt. De XML-elementen die met "xsl :" zijn XSLT-

instructies. De XML-elementen die niet met "xsl :" beginnen zijn zogenaainde literal result
elements. Deze worden rechtstreeks naar de uitvoer gekopieerd.

Binnen het ol element, wat in HTML staat voor de ordered list, staat een XSLT-instructie.
Deze instructie (regel 12—14) zorgt ervoor dat op dit punt de templates toegepast wor-

den die matchen op de address elementen van het document. Het select-attribuut van
xsl : apply-templates is een XPath-expressie.

De xsl : apply-templates instructie heeft een xsl : sort instructie als kind dat er voor
zorgt dat de address knopen niet in document order bijlangs gegaan worden maar gesorteerd
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Listing 3.2 Een XSLT-transformatie voor het adresboek
i <?xinl version="1.O" encoding="utf—8"?>

2 <xsl: stylesheet xmlns :xsl="http: //wwv.w3. org/1999/XSL/Transform"
3 version&hl.O">
4

5 <xsl:output methodhtml"/>
6

7 <xsl:template match="/">

8 <html>
<body>

<hl>Namenhij St :

ii <ol>
12 <xsl : apply—templates select="addressbook/address">

<xsl:sort select="surname"/>

</xsl apply—templates>

is </ol>
16 </body>
17 </html>

</xsl : template>

19

20 <xsl : template match=t address">
21 <ii>
22 <xsl :value—of select="firstname"/>
23 <xsl:text> </xsl:text>
24 <xsl :value—of select"surname"I>
25 <hi>
26 </xsl : template>

27

28 </xsl: stylesheet>

Listing 3.3 Een door XSLT gegenereerde namenhijst in HTML
1 <html><body>
2 <hl>Namenlijst: </hl>
<ol>

<li>Alice Brown</li>

s <li>Jobn Smith</li>

6 <li>George White</li>
</ol>

8 </body></html>

1
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op de waarde van het surname-kind van het address-element. We willen de namenhijst
sorteren op achterna.am.

Op regel 20 van het stylesheet zien we een template dat in actie komt wanneer address-
elementen geselecteerd worden. Het li-element, een list item in HTrvIL, wordt rechtstreeks
naar de uitvoer gekopieerd. De inhoud van het li-element wordt bepaald door een drietal
XSLT-instructies.

De xsl : value-of -instructie kopieert de waarde van het element wa.ar de XPath-expressie
in het select-attribuut naar wijst naar het uitvoerdocument. Op regel 22 is dat de voornaain,
op regel 24 de achternaam. Merk op dat hier relatieve XPath-expressies gebruikt zijn. De
expressies zijn relatief aan de context node address.

De xsl text-instructie verwacht tekst als inhoud en kopieert dat naar het uitvoerdocu-
ment. Op regel 23 wordt de xsl : text-instructie gebruikt om een spatie tussen de voor- en
de achternaam toe te voegen.

3.3.2 XSLT als programmeertaal

In wezen is XSLT een programmeertaal waarvan de syntax in XML is gedefinieerd. Omdat
goed te illustreren zal ik eerst een stukje C-code laten zien dat het maximum van twee getallen
berekent. Vervolgens zal ik analoog hieraan een XSLT-template laten zien. We definiëren in
C de functie max() als volgt:

mt max(int numi, mt num2)
{

if (numl > nuni2)
return nunil;

else

return num2;

}

Dit zou een mogelijke aanroep kunnen zijn:

max(42 ,36)

De functie zou in dit geval "42" retourneren.
\Ve kunnen jets vergelijkbaars bereiken met een XSLT-template:

<xsl : template name="max'>
<xsl :pararn naine="numl"/>
<xsl : param name="num2'/>
<xsl : choose>

<xsl:when test="$numl > $num2">
<xsl : value—of select="$numl"/>

</xsl when>

<xsl otherwise>

<xsl : value—of select="$nuin2"/>

</xsl : otherwise>

</xsl : choose>

</xsl : template>

We moeten het template als volgt aanroepen:
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<xsl: call—template name='max't>
<xsl :with-param name="numl" select="42"/>
<xsl : with—parani name="num2' select="36"

</xsl : call—template>

De twee voorbeelden werken volledig analoog. In beide gevallen zijn er twee parameters

numl en num2 die via een if-then-else-constructie vergeleken worden.
De conditie van de if-then-else-constructie in de XSLT-varia.nt, het test attribuut van

het xsl : when element, is een XPath-expressie. Dit attribuut kan iedere mogelijke XPath-
expressie bevatten. maar in dit geval vergelijken we enkel de waarde van de parameters nunil
en num2.



Hoofdstuk 4

Het bestaande systeem

In hoofdstuk 2 is besproken welke informatie de Alpino Treebank bevat. In hoofdstuk 3 zijn
er verschillende XML-technologieen besproken. In dit hoofdstuk zal ik laten zien hoe deze
twee dingen samenkomen: de softwarekant van de Alpino Treebank. Dit omvat zowel de
implementatie van de Treebank zeif als hoe erin gezocht wordt.

1k zal eerst in sectie 4.1 een overzicht van het systeem geven. Vervolgens zal ik in sectie 4.2
het bestandsformaat waar de dependency trees in opgeslagen zijn bespreken. Daarna zal ik
in sectie 4.3 laten zien hoe hier met XPath in gezocht wordt. Tot slot zal in sectie 4.4
besproken worden hoe de gebruikte methode wordt belemmerd door de complexiteit van het
best andsformaat.

4.1 Overzicht

4.1.1 Treebank opbouw

Zoals al in de inleiding verteld was de belangrijkste reden om met een Treebank te beginnen het
kunnen evalueren van de Alpino Parser. Het creeren van een syntactisch geannoteerd corpus
is voor een belangrijk deel handwerk. Alleen mensen kunnen bepalen wat van een zin de juiste
syntactische analyse is.' Voor het opbouwen van de Treebank is het daarom noodzakelijk dat
de syntactische analyses op een effectieve manier handmatig bewerkt kunnen worden.

Dit bewerken gebeurt met de taalkundige-diagrameditor Thistle (Calder 2000, 2001). In
figuur 4.1 is een screenshot van Thistle te zien.

Thistle is een goede editor voor het bewerken van de dependentiestructuren. Eenvoudig
kunnen de takken en knopen verplaatst, gekopieerd of verwijderd worden. Thistle heeft
kennis van de verschillende soorten knopen en labels die er in de boomstructuur mogen
voorkomen. Het is danrdoor bijvoorbeeld onmogelijk per ongeluk een Pos-tag of een woord
toe te voegen aan een hoger gelegen knoop. Bovendien kan per invoerveld-type een reguliere
expressie gespecificeerd worden waara.an de invoer moet voldoen. Daarmee kunnen onder
andere tikfouten in de labels voorkomen worden.

De Alpino Parser kan dependentiestructuren in het XML-formaat van de Thistle editor
produceren. Wanneer nu een zin geannoteerd moet worden, wordt deze eerst geanalyseerd

'Zelfs voor mensen is de juiste syntactische analyse van een zin niet altijd eenduidig. Er is zelfs een
maat voor in hoeverre de analyses van verschillende annotatoren met elkaar overeenstemmen, de zogenaamde
inter-annotator agreement.

21



22 HOOFDSTUK 4. HET BESTAANDE SYSTEEM
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met de Alpino Parser. Dit heeft meestal meedere analyses tot gevoig. De annotator kiest
uit de beschikbare analyses de beste, en past deze, indien nodig, handmatig ann met Thistle.
Het eindresultaat wordt opgeslagen in het XML-formaat van Thistle. De Treebank is een
verzameling van dergelij ke XML-bestanden.

4.1.2 Het zoeksysteem

Met de treebank opgeslagen in XML-bestanden en de a!sma.ar groeiende hoeveelheid ann soft-
ware van het doorzoeken van XML-documenten leek het een goed idee te kijken of daarmee
misschien een zoekgereedschap voor de Alpino-Treebank te maken vie!. Standaard stringge-
baseerde UNIX tools als grep en awk val!en af omdat we niet al!een geInteresseerd zijn de
labels op zichze!f, maar voornamelijk in de hiërarchische structuur van de labels onderling. In
(Kloosterman 2001) staat beschreven hoe tot de keuze voor XPath als XML-zoekforma!isme
gekomen is.

Het zoeksysteem is zo opgezet dat de gegevens gemakke!ijk verder verwerkt kunnen worden
met UNIX-utilities. Bij Informatiekunde wordt gehecht ann de flexibi!iteit die bet verwerken
van gegevens met UNIX-utilities met zich meebrengt. Daarom is een programma voor bet zoe-
ken met XPath ontwikke!d dat goed past binnen de UNIX-filosofie, xmlmatch (Kloosterrnan
2001).

In figuur 4.2 zien we hoe een zoekopdracht verwerkt wordt. De gebruiker specificeert een
zoekopdracht. Deze (voor de gebruiker prima leesbare) zoekopdracht wordt vervo!gens via
query-expansie omgezet in een XPath expressie. Vervolgens wordt de treebank met behulp van
het programma xmlmatch doorzocht naar bestanden waarop deze XPath expressie matcht. Als
uitvoer heeft xmlmatch de !ijst van matchende bestandsnamen. Hiermee hebben we effectief
"de boomstructuren aangewezen die nan de zoekopdracht voldoen".

4.2 De Thistle datastructuur

De informatie die in de Thistle-datastructuur is opgeslagen is reeds uitvoerig aan bod gekomen
in hoofdstuk 2. Nu werpen we een b!ik op hoe die informatie is gecodeerd in het XML-formaat
van Thistle2. Het Thistle-formaat wordt hier in detail behande!d om duidelijk te kunnen
maken welke problemen eraan kieven. In listing 4.1 zien we een fragment van de Thistle-
XML-code die hoort bij figuur 2.4 op bladzijde 10. 1k geef hier slechts een fragment van
de code, omdat de gehele code a! snel een aantal b!adzijden besla.at. Dit fragment bestrijkt
amper twee knopen van de figuur. De gehele code is te vinden in bij!age A.

Voor het ongeoefende oog (en zelfs voor het geoefende oog) lijkt de Thistle-XML-code
al gauw een grote brij. Toch zit er wel dege!ijk structuur in. Het Thistle-formaat is oor-
spronkelijk a!!een bedoeld voor intern gebruik door de Thistle-editor. Omdat de zoektools
rechtstreeks aangrij pen op deze representatie za! ik in de komende secties bet gehee! proberen
ann te bieden in hapklare brokken.

2Bij Thistle zijn er meerdere diagramdefinities mogelijk. Wanneer er in deze scriptie gesproken wordt
over "het Thistle-XML-formaat" wordt enkel het XML-formaat bedoeld dat het resultaat is van de Alpino-
diagramdefinitie.
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Listing 4.1 Een fragment van de zin "Twaalf personen werden gearresteerd ." in bet Thistle
formaat

1 <!DOCTYPE diagrams SYSTEM "cgn_dt.dtd">
2 <diagrams>
3 <diagram>
4 <top_type>
5 <sentence_x_top>
6 <sentence_type>
7 <sentence_x_sentence>Twaalf personen werden gearresteerd

8 </sentence_x_sentenCe>
9 </sentence_type>

10 </sentence_x_top>
11 <tree_x_top>
12 <tree_type>
13 <mother_x_tree>
14 <pnode_type>
15 <deprel_x_pnode>
16 <deprel_type>
17 <rel_x_deprel>top</rel_x_deprel>
18 </deprel_type>
19 </deprel_x_pnode>
20 <pcategory_x_pnode>
21 <cat_type>
22 <cat_x_cat>smain</Cat_X_cat>
23 </cat_type>
24 </pcategory_x_pnode>
25 </pnode_type>
26 </mother_x_tree>
27 <daughters_x_tree>
28 <leaf_type>
29 <deprel_x_leaf>
30 <deprel_type>
31 <rel_x_deprel>hd</rel_x_deprel>
32 </deprel_type>
33 </deprel_x_leaf>
34 <tcategory_x_leaf>
35 <tnode_type>

<pos_x_tnode>
<p05_type>

<pos_x_pos>verb</pos_x_pos>
19 </pos_type>

40 </pos_x_tnode>
41 <word_x_tnode>
42 <word_type>
43 <lex_x_word>word/ [2,3] </lex_x_word>

</word_type>
</word_x_tnode>

</tnode_type>

</tcategory_x_leaf>
</leaf_type>

49 <tree_type>
<daughters_x_tree>

<leaf_type>
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4.2.1 Globale indeling

1k begin met de globale indeling van de datastructuur. In de structuur staat het volgende
opgeslagen:

1. De gehele tekst van de geannoteerde zin.

2. Eventueel commenta.ar van de annotator(en).

3. Een boomstructuur zoals we reeds gezien hebben.

Deze drie onderdelen bevinden zich alien rechtstreeks onder het top_type element. Laat ik
beginnen met de codering van de tekst van de gehele zin.

De gehele zin

De gehele zin wordt als volgt gecodeerd:

<sentence_x_top>
<sentence_type>

<sentence_x_sentence>Twaalf personen werden gearresteerd

</sentence_x_sentence>

</sentence_type>

</sentence_x_top>

Een eigenschap van de Thistle-XML, en wat de bestanden ook zo groot maakt, is dat er door
Thistle allerhande tussenliggende niveaus toegevoegd worden. Dit schijnt gemakkelijk te zijn
voor de interne verwerking door Thistle (Calder 2000, p.14) ma.ar het maakt het geheel er
voor ons mensen niet leesbaarder op.

Wanneer we de extra toegevoegde elementen "weg denken" houden we een top-element
over met rechtstreeks daaronder een sentence-element

Commentaar

Een dependentiestructuur kan optioneel van commentaar worden voorzien. De annotator kan

in een commentaarveld de tijdens de annotatie gemaakte keuzes toelichten. Onze voorbeeld-
zin bevat geen commentaar. Commentaar wordt analoog ann de gehele zin gecodeerd. De

codering van het commentaar is op bet moment voor ons niet van belang.

De boomstructuur

Als laatste zit onder het top_type-element de boomstructuur, ingekapseld in het tree_x_top
element. Wederom produceert Thistle vele tussenlagen met behulp van de _x_-constructie.
Dit is het gedeelte wa.arin we de syntactische structuren willen opsporen. De individuele
onderdelen van de boomstructuur behandelen we daarom in detail in de volgende sectie.

4.2.2 De onderdelen van de boomstructuur
Binnen de boomstructuur wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen de bladeren van de
boom en de hoger gelegen knopen. De bladeren van de boom zitten in een leaf_type-element,
de hoger gelegen knopen (en hun kinderen indirect ook weer) in een tree_type-element.
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IDe bladeren

De bladeren zijn (op de overbodig lijkende niveaus na) redelijk rechttoe-rechtaan opgezet:

<leaf_type>
<deprel_x_leaf>

<deprel_type>
<rel_x_deprel>hd</rel_x_deprel>

</deprel_type>
</deprel_x_leaf>
<t cat egory_x_ leaf>

<tnode_type>
<pos_x_tnode>

<pos_type>
<pos_x_pos>verb</pos_x_pos>

</pos_type>
</pos_x_tnode>
<word_x_tnode>

<word_type>
<lex_x_word>word/ [2, 3J </lex_x_word>

</word_type>
</word_x_tnode>

</tnode_type>
</tcategory_x_leaf>

</leaf_type>

We zien de dependentierelatie, de Pos-tag, en de woordenboekingang van het woord met de
woordpositie. Merk op dat de stringposities gewoon bij de woordstring ingecodeerd zitten.

We hebben echter meerdere soorten bladeren. We hebben ook twee soorten bladeren die
van een index zijn voorzien. De ene is een blad als hierboven waardoor ook nog door een
andere knoop wordt verwezen. De andere is de verwijzing naar andere van index voorziene
knoop, hetzij een blad, hetzij een hogergelegen knoop. De XML-code van een van een index
voorzien blad ziet er als volgt uit (komt niet uit de voorbeeldfiguur):

<leaf_type>
<tcategory_x_leaf>

<indexed_tnode_type>
<tnode_x_indexed_tnode>

<tnode_type>
<pos_x_tnode>

<pos_type>
<pos_x_pos>verb</pos_x_pos>

</pos_type>
</pos_x_tnode>
<word_x_tnode>

<word_type>
<lex_x_word>geef/[5 ,6] </lex_x_word>

</word_type>
</word_x_tnode>

</tnode_type>
</tnode_x_indexed_tnode>
<index_x_indexed_tnode>

<index_type>
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<index_x_index>2</index_x_index>
</index_type>

</index_x_ indexed_tnode>

<I indexed_tnode_type>

</tcategory_x_leaf>

<deprel_x_leaf>

<deprel_type>

<rel_x_deprel>hd</rel_x_deprel>

</deprel_type>

</deprel_x_leaf>

</leaf_type>

Als laatste is de kale index met bijbehorend dependentielabel:

<leaf_type>
<deprel_x_leaf>

<deprel_type>
<rel_x_deprel>obj 1</rel_x_deprel>

</deprel_type>
</deprel_x_leaf>
<tcategory_x_leaf>

<index_type>
<index_x_index> i</index_x_index>

<I index_type>
</tcategory_x_leaf>

</leaf _type>

De hoger gelegen knopen

De hoger gelegen knopen kunnen we het beste zien in twee delen. Een gedeelte met de
informatie van de huidige knoop (de moederknoop) en een gedeelte met informatie van de
kinderen.

De informatie van de huidige knoop bevindt zich in het mother_x_tree element. De
kinderen van de knoop bevinden zich in het daughters_x_tree element. De kinderen kunnen
zowel bladeren zijn als hoger liggende knopen, zowel leaf_type- als tree_type-elementen.

Met de kinderen weggelaten krijgen we een volgend beeld te zien:

<tree_type>
<mother_x_tree>

<pnode_type>
<deprel_x_pnode>

<deprel_type>
<rel_x_deprel>top</rel_x_deprel>

</deprel_type>
</deprel_x_pnode>
<pcat egory_x_pnode>

<cat_type>
<cat_x_cat>smain</cat_x_cat>

</cat_type>
</pcategory_x_pnode>

</pnode_type>

</mother_x_tree>

<daughters_x_tree>
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</daughters_x_tree>

</tree_type>

Het pnode en pcategory staan (waarschijnlijk) voor jets als "parent node" en "parent catego-
ry". Het tnode bij de bladeren komt van "terminal node". Het daughters_x_tree-element
kan zowel tree_type- als leaf _type-elementen bevatten.

Wanneer een hogergelegen knoop van een index is voorzien krijgen we:

<tree_type>
<mother_x_tree>

<pnode_type>
<deprel_x_pnode>

<deprel_type>
<rel_x_deprel>su</rel_x_deprel>

</deprel_type>
</deprel_x_pnode>
<pcategory_x_pnode>

<indexed_cat_type>
<index_x_ indexed_cat>

<index_type>
<index_x_index> 1</index_x_index>

</index_type>

</index_x_ indexed_cat>

<cat_x_indexed_cat>

<cat_type>

<cat_x_cat>np</cat_x_cat>
</cat_type>

</cat_x_indexed_cat>
</indexed_cat_type>

</pcategory_x_pnode>
</pnode_type>

</mother_x_tree>

<daughters_x_tree>

</daughters_x_tree>

</tree_type>

Behalve dat er flu een extra index in gecodeerd staat, is de categorie (door de tussenliggende
niveaus) net iets anders gecodeerd dan bij het niet-geIndexeerde geval.

4.3 Thistle bestanden doorzoeken met XPath
Nu gaan we zien hoe we in de vorige sectie besproken XML code syntactische structuren op
kunnen sporen. De Thistle-datastructuur is regelmatig genoeg om er met XPath syntactische
structuren in op te sporen.

4.3.1 Query-expansie

Met de complexiteit gebruikte XML-structuur in het achterhoofd zal het de lezer niet verbazen
dat gepoogd is de gebruiker af te schermen van de XML-ondergrond. Voor het zoeken in de
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deprel=DepRel dependency relation of this node
cat=Cat category of this non-terminal
pos=Pos pos tag of this terminal
word=Word word string in the tree contains Word
exacLword=Word word string in the tree is exactly Word
daughter(List_oLAttributes) there is a daughter dependent which satisfies the attri-

butes
descendant(List..oLAttributes) there is a node dominated by the current node which

satisfies the attributes
or(List.oL.Attributes) disjunction
not(List_oLAttributes) negation

Tabel 4.1: Attribuutspecificaties bij query-expansie

treebank is een query language ontworpen die vertaalt naar XPath-expressies. Deze XPath-
expressies kunnen vervolgens op de XML-documenten van de treebank losgelaten worden.
De query language, in goed Nederlands de zoektaal, bestaat uit een notatie voor het onder-
gespecificeerd opschrijven van knopen in een dependentiestructuur. We kunnen een knoop
specificeren door tussen vierkante haken de kenmerkende eigenschappen op te schrijven. Laat
ik beginnen met een eenvoudig voorbeeld:

[catpp]

Deze zoekopdracht vertaalt grofweg naar "we zoeken naar de bomen (dependency structures)
met een knoop met een PP categorielabel." De mogelijke beperkingen die we in onze query
language aan een knoop kunnen opleggen, of anders gezegd de mogelijke attributen die we bij
een knoopspecificatie kunnen opgeven, zijn te zien in tabel 4.1.

We kunnen een knoop meerdere beperkingen opleggen. Wanneer we zoeken naar een
(boom met een) knoop met dependentielabel MOD en POS-tag ADJ kunnen we dat als volgt
opschrijven:

[deprel=mod , posadj I

Ook kunnen we ouder-kind-relaties specificeren. De volgende query matcht de knopen
met dependentielabel OBJ1 die een dochterknoop hebben met pos-label ADJ:

[deprel=obj 1, daughter([posadj])]

Zoals in tabel 4.1 te zien is voorziet de query language ook in negatie en disjunctie van
attributen. De volgende query zoekt naar PP-knopen waaraan een OBJ1 ontbreekt. Dit soort
knopen mogen niet voorkomen in de treebank en deze query is dus een voorbeeld van een
query voor integriteitscontrole. Deze query zou geen matches moeten geven:

[cat=pp ,not (daughter ( [deprel=obj 11))]

Al deze zoekopdrachten vertalen naar een XPath-expressie. De zoekopdracht

[cat=smain,depreltop,daughter( [deprelmod,posadjl)I

vertaalt bijvoorbeeld naar deze XPath expressie (uitgelijnd voor de leesbaarheid):
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f/tree_type [
• /mother_x_tree//cat_type/cat_x_cat="smain"
and
• /mother_x_tree//rel_x_deprel="top"
and
• /daughters_x_tree/leaf_type [

• //rel_x_deprel="mod"
and
• //pos_x_pos"adj"

I
)

\Ve zoeken hier in eerste instantie naar een moederknoop met categorie SMAIN en dependentie-
relatie TOP. Omdat we weten dat we met een moederknoop te maken hebben (er voigt nog een
dochterspeciflcatie) zoeken we naar een tree_type element. Dat tree_type element moet
aan een aantal condities voldoen. Die condities specificeren we binnen een filterexpressie.

De eerste twee condities zijn voor de categorie en de dependentierelatie van de knoop.
We weten dat de categorie- en dependentielabels zich onder het mother_x_tree element
bevinden. Door slim gebruik te maken van de "//"-operator kan gegeneraliseerd worden over
categorieknopen met en zonder index. Ook het gehele pad naar het dependentielabel hoeft
niet helemaal te worden uitgeschreven. Met "and" worden de verschillende condities in de
flit erexpressie gecombineerd.

De derde conditie is voor de dochterspeciflcatie. De kinderen van de knoop liggen onder
het daughters_x_tree element. Omdat we vanwege de POS-tag weten dat de dochter een
blad moet zijn zoeken we verder naar een leaf_type. Door binnen de filterexpressie ".1/" in
plants van "II" te gebruiken geven we ann dat we relatief ann het leaf_type element willen
zoeken.

In de voigende zoekopdracht zoeken we naar een knoop met dependentielabel vc, met een

dochter met dependentieiabel MOD en dependentielabel OBJ1:

[deprel=vc, daughter( [deprel=mod]), daughter( [deprel=objl])]

De zoekopdracht is niet veel ingewikkelder dan de vorige ma.ar de expansie is aanzienlijk

uitgebreider:

//tree_type [. /mother_x_tree//rel_x_deprel="vc"
and
/daughters_x_tree/tree_type [ . /mother_x_tree//rel_x_depre].= 'mod"]

and
/daughters_x_tree/tree_type [. /mother_x_tree//rel_x_deprel=" obj 1"]]

//tree_type [. /mother_x_tree//rel_x_deprel= 'I

and
/daughters_x_tree/tree_type [. /mother_x_tree//rel_x_deprel&'mod"]

and
/daughters_x_tree/leal_type [• //rel_x_deprel="obj 1"]]

//tree_type [. /mother_x_tree//rel_x_deprel= "vc"
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and

• /daughters_x_tree/leaf_type [ . //rel_x_deprel—"mod'tI
and
• /daughters_x_tree/tree_type [. /mother_x_tree//re1_x_depre1'obj 1"]]

I/tree_type I. /mother_x_tree//rel_x_deprel="vc"
and
• /daughters_x_tree/leaf_type [.//rel_x_deprel="mod")
and
/daughters_x_tree/leaf_type[. //rel_x_deprel"obj 1"))

)

De dochterspecificaties hebben alleen een dependentielabel als beperking en kunnen daarom
zowel een blad als een hogergelegen knoop zijn. Om alle oplossingen te vinden moeten alle
combinaties meegenomen worden. In het eerste geval zijn beide dochterknopen hogergelegen
knopen. Het tweede en derde geval bestaan elk uit een combinatie van zowel een blad als een
hogergelegen knoop. In het vierde en laatste geval zijn de beide dochters een blad. De vier
benodigde expressies worden samengenomen met behulp van de I-operator.

4.3.2 Zoeken met xmlznatch

Het doorzoeken van XML-bestanden op matchende XPath-expressies gebeurt met het pro-
gramma xmlmatch. In ons geval komen de XPath expressies overeen met zoekopdrachten
voor syntactische structuren. Hoe gaat dat in z'n werk?

Zoals we al hebben kunnen zien in figuur 4.2 krijgt xmlmatch een XPath-expressie en een
of meerdere XML-bestanden als invoer. Als eerste wordt de XPath expressie gecompileerd
waarbij deze gelijk op syntax-fouten gecontroleerd wordt. Vervolgens worden de meegege-
yen XML-bestanden bijiangs gegaan. Voor elk bestand gebeurt het volgende: Eerst wordt
het XML-bestand geparsed en daarbij omgezet in een interne representatie van het XML-
document. Vervolgens wordt de gecompileerde XPath-expressie geevalueerd met betrekking

tot dit geparsede document.
Een XPath-expressie kan afhankelijk van het type verschillende soorten resultaten ople-

veren. XPath kent vier soorten expressies, maar niet ieder expressietype is even interessant
voor xmlmatch:

1. Location paths. Dit zijn de expressies die we tot nu toe gezien hebben, de expressies
waarmee elementen in de XML-structuur aangewezen kunnen worden. Deze zijn bruik-
baar voor xmlxnatch. Als resultaat hebben deze expressies een node-set, een a! dan
niet lege verzameling (verwijzingen naar) knopen (in de XPath-representatie) van het
XML-document.

2. Stringexpressies. Expressies die tot een string evalueren zijn niet interessant voor

xmlmatch.

3. Numerieke expressies. Deze expressies evalueren tot een getal en zijn niet bruikbaar

voor xmlmatch.

4. Boolean expressies. Expressies die tot een boolean evalueren kunnen interessant zijn
voor xinlmatch. Met de volgende boolean expressie bijvoorbeeld zouden we in onze tree-
bank, door te kijken hoevaak de XML-tag cat_x_cat voorkomt, de zinnen op kunnen
sporen met minder dan vier categorie-knopen:



Wanneer na het evalueren van de XPath-expressie blijkt dat het resulta.at geen boolean of
node-set is stopt de verwerking en wordt duidelijk gemaakt dat de expressie van een verkeerd
type is.

In het geval van een node-set als resultant zijn er twee mogelijkheden: de node-set is leeg of
hij is niet leeg. Een lege node-set betekent dat er in bet huidige XML-document geen knopen
zijn die a de opgegeven XPath-expressie voldoen. We geven in dit geval geen resultant.
Is de node-set niet leeg, dan weten we dat er een of meerdere knopen gematcht hebben met
opgegeven XPath expressie. We hebben een match. We printen de bestandsnaam na.ar de
standaard uitvoer.

Ook bij een boolean expressie hebben we weer twee mogelijkheden. Is de expressie waar,
dan geven we de bestandsnaam als uitvoer, anders niet.

4.4 Problematiek

Op een aantal punten wordt het systeem belemmerd door de aard van bet Thistle XML-
formaat.

4.4.1 Zoekresultaten produceren

De mogelijkheid tot het presenteren van zoekresultaten is in bet in dit hoofdstuk besproken
systeem zeer beperkt. Het enige wat het systeem kan is vermelden dat syntactische structuur
voorkomt of niet.

Het zou echter niet moeilijk moeten zijn meer informatie te retourneren dan dat. Neem
de zin "Het water kwam met daverend geweld naar binnen" van figuur 4.3. Stel dat we willen
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Figuur 4.3: Dependency tree voor de zin: Het water kwam met daverend geweld naar binnen

count(//cat_x_cat) < 4
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weten welke woorden of woordgroepen gebruikt worden als modifier. In de figuur zien we
twee knopen met dependency label MOD. Wanneer we de boomstructuur doorlopen kunnen
we zo het bereik van de knopen en daarmee de bewuste woordgroepen bepalen. Uitgaande
van de figuur, zouden we zonder problemen een lijst met matchende woordgroepen moeten
kunnen genereren:

daverend
met daverend geweld

Of misschien met jets meer moeite, een zin waar in de matchende woordgroepen gemarkeerd
zijn:

Het water kwain [met [daverendi geweld) naar binnen

We zien dat in theorie het opleveren van zinvolle resultaten niet zo'n probleem hoeft te zijn.
Toch is het systeem niet zomaar uit te breiden met deze functionaliteit.

Het doorlopen van de boomstructuur laten we in bet zoeksysteem a.an de XPath-afhandeling
over. Wanneer xmlmatch constateert dat het evalueren van de query een niet-lege node-set als
resultaat heeft, is ook beschikbaar welke elementen in de XML-structuur dit zijn. Wanneer
een match gevonden wordt weten we dus precies waar zich in de XML-structuur de matchen-
de knopen bevinden! Bij de in dit hoofdstuk besproken query-expansie za! dit meestal een
combinatie zijn van een of meerdere tree_type of leaf_type elementen.

Echter, willen we nu bijvoorbeeld weten welke woordgroep bij een bepaa!de match hoort,
dan zullen we in die XML-brij moeten terugredeneren om te zien wat het bereik is van de
matchende knopen en welke woordgroepen erbij betrokken zijn.

Nu is dit terugredeneren geen onoverkomelijk probleem, het is we! een vervelende en weinig
verbeffende programmeerkius. De aard van bet bestandsformaat maakt dat bet overzicbt snel
verloren raakt hetgeen de kans op fouten en bugs vergroot. Dit wordt nog eens versterkt door
het lage niveau waarop de gebruikte C-library voor XML-afbandeling aangrijpt.3

Het lijkt zinvo!Ier dezelfde energie in bet maken van een nieuw bestandsforma.at te steken
waar deze problematiek niet speelt.

4.4.2 Expressiviteit van de zoektaal

Voor bet zoeken !ijkt de complexiteit van het Thistle-formaat niet zo'n groot prob!eem meer.
Er is query-expansie ontwikke!d die een belangrijke barriere weggenomen beeft. Het zoeken
op bijvoorbee!d woordvolgorde is echter niet mogelijk met bet systeem. Ook kunnen we aileen
maar zoeken op de !exica! entry van een woord, niet op bet woord zoa!s bet in de zin staat.
Soms beeft zoeken op bet woord ze!f echter de voorkeur.

Een eenvoudiger bestandsformaat za! bet ontwikkelen van query-expansie aanzien!ijk ver-
gexnakke!ijken waardoor er gemakkelijker nieuwe functionaliteit aan toegevoegd kan worden.

4.4.3 XML-compatibiliteit

Tot flu toe beb ik net gedaan alsof bet Thist!e-formaat een XML-formaat is. Strict genomen
is dat niet bet geva!. Bovendien is de Thistle-editor strict genomen geen XML-processor.

3xmlmatch maakt voor de afhandeling van XML en XPath gebruik van de zeer snelle open source libxml2
library van http://www.xmlsoft.org
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Thistle produceert een vorm van SGML. SGML is als het ware de moedertaal van HTML
en XML. De vorm van SGML die door Thistle gebruikt wordt lijkt vreseijk veel op XML,
en daarom kunnen de gegevens in veel gevallen gewoon met XML-tools verwerkt worden.

Onder andere ontbreekt bij Thistle-SGML de XML-header met daarin de encoding speci-
fication. Thistle kan ook niet met deze header overweg. Wanneer de encoding specification
ontbreekt schrijft de XML-standaard voor dat de XML-processor de gegevens als UTF-8 moet
behandelen. Thistle gebruikt echter de native encoding van het computersysteem. In ons ge-
val is dat de ISO-8859-1 (latini) encoding. De standaard schrijft voor dat een XML-processor
stopt met de verwerking indien een illegaal karakter wordt tegengekomen. De standaard is
hier heel strict in.

Het gaat alleen mis bij de hogere ASCII-waarden, de letters met diakritische tekens. Die
resulteren in byte-waardes die niet in UTF-8 mogen voorkomen. Zowel UTF-8 als 150-8859-1
zijn backwards compatible met 7bits ASCII.

\Vaar het op neer komt is dat de Thistle-data in pure vorm alleen verwerkt kan worden
met software die niet aan de XML-standaard voldoet. Het xxnlmatch programma heeft hier
speciaal een optie voor gekregen.4 Wat misschien een kleinigheid lijkt heeft tot gevolg dat de
Thistle bestanden niet zonder meer door iedere XSLT-processor geaccepteerd worden.

Bestanden die wel ann de XML-standaard voldoen zijn vanzelfsprekend wenselijk.

4.4.4 Moeizame uitwisselbaarheid van de gegevens

Het is de bedoeling dat ook anderen van de geannoteerde gegevens gebruik kiinnen maken.
Met name de enorme complexiteit van de bestanden staat deze uitwisseling in de weg. Een
eenvoudiger en beter te doorgronden XML-forrnaat maakt de weg vrij voor distributie van de
Treebank.

4De optie heet gewoon --latini en niet jets als -—break—xml-conformance...
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Een voor zoeken geschikt
XML-formaat

In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen lezen hoe het Thistle-formaat in elkaar zit, en wat
voor ons doe! de beperkingen van het formaat zijn. In dit hoofdstuk zal een nieuw formaat
besproken worden dat zich uitermate goed leent voor het verwerken met XPath en XSLT.

5.1 Conversie

5.1.1 Implementatie

Omdat het de bedoeling is dat het te ontwikkelen formaat en zoeksysteem in de praktijk
gebruikt gaat worden is het converteren van de Thistle bestanden een belangrijke stap in het
onderzoek. Daarom is er vee! tijd en zorg besteed ann de implementatie om correctheid van
de transformatie en de gegevens te kunnen waarborgen.

1k zal de imp!ementatie van de conversiestappen niet bespreken in deze scriptie. 1k zal
mij in dit hoofdstuk richten op wat de gevolgen van het nieuwe formaat zijn voor het zoeken
in de Treebank. De implementatie van de conversiestap is hiera.an van onderschikt belang.
Voor de geInteresseerde lezer is de code van de transformatie(s) te vinden in bijlage B.

5.1.2 Het nieuwe formaat bewerken

Wanneer er op het nieuwe formaat overgestapt wordt, moeten de dependentiestructuren nog
steeds handmatig bewerkt kunnen worden. De meest voor-de-hand-liggende op!ossing bier-
voor is een inverse transformatie, waar van het nieuwe forma.at naar het Thistle-formaat
geconverteerd wordt. Wanneer een bestand bewerkt moet worden, wordt deze eerst naar het
Thistle-formaat geconverteerd zodat de dependentiestructuur bewerkt kan worden. Als het
bewerken klaar is kan de structuur weer omgezet worden naar het nieuwe formaat.

Ook de code voor de inverse transformatie is te vinden in bij!age B.
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Listing 5.1 Een eerste vereenvoudiging van het formaat
1 <?xml version=" 1.0" encoding="ISO—8859—1"?>
2 <tOp>
3 <sentence>Twaalf personen werden gearresteerd .</sentence>

4 <tree rel='top" cat=" smain">

<leaf rel="hd" pos="verb" lex="word/ [2,31 "/>

6 <tree rel="su" cat="np" index="l">
7 <leaf rel="hd" pos="noun" lex="persoon/[1,2]"/>
8 <leaf rel="det" pos="num" lex="twaalf/ [0, 11 "/>

9 </tree>
jo <tree rel="vc" cat="ppart">
ii <leaf rel="hd" pos="verbt' lex="arresteer/ [3,4111/>
12 <leaf rel="objl" index="l"/>
13 </tree>
14 </tree>
15 </top>

5.2 Een eerste vereenvoudiging

5.2.1 Achterliggende gedachte

Om het uiteindelijke formaat niet uit de lucht te laten komen vallen zal ik de ontwikkeling
van het formaat in enkele stappen bespreken.

Om vat te krijgen op de transformatie heb ik de gegevens eerst naar een formaat geconver-
teerd dat conceptueel dicht bij het bestaande formaat ligt. Wanneer we naar de figuren van
de boomstructuren kijken zien we als het ware doosjes met daarin een aantal labels. Ditzelfde
beeld, doosjes met labels, kunnen we in XML nabootsen door attributen te gebruiken. We
krijgen dan jets als in listing 5.1. We hebben de zin van listing 5.1 al eens eerder gezien. Het
is dezelfde zin als van figuur 2.4, het fragment Thistle-code van listing 4.1, en de Thistle-code
van bijiage A.

Listing 5.1 is een letterlijke vertaling van de Thistle-code. Na het bewerken met Thist-
le staan de knopen meestal niet meer op woordvolgorde. Zoals verteld in hoofdstuk 2 is
woordvolgorde voor de dependentierelaties niet van belang en blijft deze afleen behouden
doordat de stringposities bij de woorden opgeslagen zijn. Figuur 5.1 toont de structuur in
Thistle-volgorde.

5.2.2 Voordelen

Het grootste voordeel van het formaat van listing 5.1 is de gereduceerde complexiteit. Waar

voor de zin in het Thistle-formaat 174 regels nodig waren zijn het er flu slechts 15. Belang-
rijker, dit formaat is voor ons mensen gemakkelijk te overzien en te doorgronden.

De bestanderi zijn meer dan tien keer zo klein, beter door mensen te doorgronden, en
bestaan bovendien uit XML dat ann de standaard voldoet. In de volgende sectie zullen we
zien wat dit voor gevolgen heeft voor het zoeken met dit formaat.

5.2.3 Zoeken met het formaat

In deze sectie zal ik een query op het Thistle-formaat vergelijken met een query in dit nieuwe
compacte formaat.
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Figuur 5.1: Een ongesorteerde dependentiestructuur

We gebruiken de volgende query:

[cat=smain, daughter ( [deprel=obj 1])]
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\Ve zoeken een knoop met categorielabel SMAIN die een dochter heeft met dependentielabel
OBJ1. Deze query expandeert tot de volgende XPath-expressie:

(
I/tree_type [

• /mother_x_tree//cat_type/cat_x_cat=t'smain"
and
/daughters_x_tree/tree_type [ . /mother_x_tree//rel_x_deprel="obj 1"]

)

I

I/tree_type [
• /mother_x_tree//cat_type/cat_x_cat=" smain"
and

:i

/daughters_x_tree/leaf_type [ • //rel_x_deprel="obj 1"]

We zien dat er rekening meegehouden wordt dat de dochterknoop zowel een blad als een
hogergelegen knoop kan zijn. \Ve kunnen voor de nieuwe situatie een vergelijkbare query
opbouwen:

//tree [(cat=" smain" and tree [rel="obj 1")]

//tree [@cat=" sinain" and leaf [@rel="obj 1")]

Deze expressie is aanmerkelijk beter te doorgronden dan die voor het Thistle-formaat. Omdat
het formaat gemakkelijk te overzien is zien we dat we de query ook zo kunnen schrijven:

I/tree [cat=" smain" and (leaf [rel="obj 1") or tree [@rel="obj 1"])]

De kleinere bestanden en de verminderde complexiteit hebben ook een positief effect op de
verwerkingssnelheid van de zoekopdracht: zoekopdrachten verlopen zo'n zes keer zo snel.
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Listing 5.2 Een nieuw formaat: impliciet onderscheid tussen ouders en kinderen
i <?xml version=" 1.0" encoding="ISO—8859—1"?>
2 <tO3>
3 <sentence>Twaalf personen werden gearresteerd .</sentence>

<node rel="top" cat=" smain">

5 <node rel="hd" pos="verb" root="word" begin"2" end="3"/>

<node rel="su" cat="np" index"l">

<node rel="hd" pos="noun" root="persoon" begin="l" end="2"/>

8 <node rel="det" pos="num" root="twaa].f" begin"O" end="l"/>

<mode>
10 <node rel="vc" cat="ppart">

ii <node rel"hd" pos="verb" root=" arresteer" begin="3" end= "4" I>

12 <node rel="objl" index="l"/>

13 <mode>
14 <mode>
15 </top>

5.3 Een formaat zonder query-expansie

Het in de vorige sectie gepresenteerde formaat is een stap in de goede richting, maar er zijn
nog enkele belangrijke verbeteringen nodig.

5.3.1 Impliciet-gecodeerd ouderschap

De query van de vorige sectie moest in twee stukken opgesplitst worden: een deel voor het
geval de dochterknoop met dependentielabel OBJ1 als leaf gecodeerd is en een dee! voor het
geval de dochterknoop als tree gecodeerd is. Dit is echter niet nodig.

Tot nu toe hebben we het onderscheid tussen een blad en een hogergelegen knoop expliciet
aangegeven door verschillende elementen te gebruiken. Een blad is echter niets anders dan een
knoop zonder kinderen. We kunnen het onderscheid tussen leaf en tree impliciet aanwezig
laten zijn in de XML-structuur door de hiërarchische ordening van de elementen. Wanneer
we in listing 5.1 leaf en tree vervangen door node krijgen we listing 5.2.

Met dit formant is de voorbeeldquery erg aantrekkelijk op te schrijven:

I/node [cat="smain" and node [c*rel="obj 1"]]

Dit ligt we! heel dicht bij de oorspronkelijke beschrijving van de query:

We zoeken een knoop met categorielabel SMAIN die een dochter heeft met depen-
dentielabel OBJ 1.

Met dit formaat lijkt het niet nodig een query-expansielaag te gebruiken. Dat is een gunstige
ontwikkeling en scheelt een hoop implementeerwerk.

Maar er is meer dan dat: de structuur van de node elementen onderling komt exact over-
een met de boomstructuur van het XPath-datamodel. Dit betekent dat we met XPath over
node elementen kunnen redeneren zoals we zeif redeneren over de knopen van de dependentie-
structuren. En daarbij hebben we de gehele XPath uitdrukkingskracht tot onze beschikking!

We kunnen nu bijvoorbeeld vanuit de dochterknoop naar de moederknoop kijken:

//node [@rel="obj 1" and parent: :node[(cat="smain"]]

__________________________________________
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Dezelfde knopen worden geselecteerd door:

I/node [cat="smain"] mode [re1="obj 1")

Met geheel XPath rechtstreeks tot onze beschikking ontstaat een rijke zoektaal voor de-
pendentiestructuren. De volgende query controleert de dependentiestructuren op circulariteit.
\Ve hebben circulariteit wanneer een index-knoop een voorouder heeft met een index van de-
zelfde waarde:

I/node [@index = ancestor: :node/@index]

Circulariteit mag niet voorkomen, dat zou betekenen dat een zinsdeel een onderdeel van
zichzelf is. Figuur 5.1 bevat dan ook geen circulariteit.

Een laatste voorbeeld. Net als het vorige voorbeeld controleert dit op een onregelmatigheid
in de Treebank die er bij het handmatig bewerken van de dependentiestructuren in kan sluipen.
Een knoop mag in principe ma.ar één dochter hebben met dependentielabel HD. De volgende
query matcht op knopen die meer dan één dochter hebben met dependentielabel HD:

I/node [ count (node [@rel&'hd"]) > 1 ]

5.3.2 Stringposities als attribuut
Er is in listing 5.2 nog een verandering ten opzichte van listing 5.1. Dc stringposities zijn niet
meer bij de lexical entry in gecodeerd maar zijn gecodeerd als attributen. Dit is niet alleen
"netter", maar heeft ook gevolgen voor het zoeken in het formaat.

Nu de lexical entries ontdaan zijn van de stringposities kan er gemakkelijk op lexical
entries gezocht worden. Willen we bijvoorbeeld weten hoe het woordje er gebruikt wordt of
gecodeerd is, dan kunnen we de volgende query gebruiken:

I/node [@root="er")

Een XSLT stylesheet dat het Thistle-formaat naar het formaat van listing 5.2 omzet is te
vinden in bijlage B.1.

Het formaat van deze sectie is een rechtstreekse vertaling van het Thistle formaat. In
de volgende sectie zal ik laten zien dat door extra, redundante informatie toe te voegen, de
bruikbaarheid van het forma.at nog verder verhoogd kan worden.

5.4 Het uiteindelijke formaat
In de vorige sectie heb ik laten zien dat door de labels te coderen als attributen en de boom-

structuur impliciet in de XML te coderen XPath rechtstreeks bruikbaar is als query language.
Aan dit formaat zijn een aantal kleine verbeteringen aangebracht die te zien zijn in listing 5.3.
De benodigde code hiervoor staat in bijlage B.2.

5.4.1 Uitbreidingen
Het formaat kent een aantal uitbreidingen ten opzichte van het forma.at uit de vorige sectie.
Ten eerste zijn de knopen in dit formaat zo goed mogelijk gesorteerd. Dit is gemakkelijk
voor het genereren van figuren op basis van dit formaat of zoals in het volgende hoofdstuk
besproken zal worden voor het opleveren van zoekresultaten.
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Listing 5.3 Een dependentiestructuur in het uiteindelijke formaat
i <?xinl version=" 1.0" encoding="iso—8859—1"?>
2 <top>
3 <sentence>Twaalf personen werden gearresteerd .</sentence>

4 <node rel="top" cat="smain" begin="O" end="4">

5 <node rel="su" cat="np" index="l" begin"O" end="2">

6 <node rel="det" pos="num" begin="O" end="l" root="twaalf" word="Twaalf"/>

<node rel="hd" pos="noun" begin="l" end="2" root="persoon" word="personen"/>
8 <mode>
9 <node rel="hd" pos="verb" begin="2" end="3" root="word" word="werden"/>

10 <node rel"vc" cat="ppart" begin="3" end="4">
ii <node rel" obj 1" index=" 1"/>
12 <node rel="hd" pos="verb" begin="3" end="4" root="arresteer" word="gearresteerd"/>
13 <mode>
14 <mode>
15 </top>

Verder zijn er stringposities toegevoegd aan de hoger gelegen knopen. Deze stringpostities
zijn bepaald aan de hand van de dochterknopen. Vanuit alle knopen is nu aan de begin en
end attributen direct te zien welke stringposities omvat worden.

Verder zijn op basis van de stringposities (begin en end attributen) de woorden uit de zin
(bet sentence element) toegevoegd in het word attribuut. Dit is praktisch voor het opleveren
van zoekresultaten en bet maakt het mogelijk op de tekst van het gehele woord te zoeken in
plants van de lexical entry.

5.4.2 Zoeken op woordvolgorde

Met deze uitbreidingen ann het formaat is ook de zoekkracht vergroot. Door het sorteren en
toevoegen van stringposities ann alle knopen kunnen er nu, ook a! zijn dependentiestructuren
er eigenlijk niet voor gemaakt, zoekopdrachten gespecificeerd worden die betrekking hebben
op woordvolgorde.

De volgende query matcht op zinnen waarin een meewerkend voorwerp (0BJ2) voor bet
het lijdend voorwerp (oBji) sta.at (1k gee! Marie het boek):

I/node [ node [Qrel="obj 1"] /begin > node [Drel="obj 2"] /@begin ]

Omdat de knopen gesorteerd zijn kan hetzelfde bereikt worden met de preceding-sibling
as van XPath:

I/node [@rel"obj 1"]/preceding—sibling: :node[tDrel="obj2"1

5.4.3 Beperkingen

Het zoeken met XPath gaat niet perfect. Het graaf-aspect van de dependentiestructuren is
in de getoonde queries niet meegenomen. De volgende query matcht op knopen met met
dependentiestructuren met categorielabel PPART met een dochter met categorielabel NP:

I/node [@cat="ppart" and node [@cat="np"]]

Strikt genomen voldoet de knoop met dependentielabel PPART van figuur 5.1 ook ann deze
omscbrijving, maar knopen die via secundary edges verbonden zijn (zie sectie 2.2.5) worden

via deze query niet gevonden.
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De knoop zou eventueel geselecteerd kunnen worden met de volgende expressie:

I/node [cat="ppart" and node/@index = I/node [@cat=°np"] /@index]

Op de code van listing 5.3 is nog een ander klein puntje aan te merken. Het document
element heeft de weinigzeggende naam top. Het document element is nooit veranderd in een
zinvolle naam en alle code in deze scriptie reflecteert dat ook. 1k stel voor om het document
element in de toekomst in alp inodt te veranderen.
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Hoofdstuk 6

Ontwikkelde zoektools

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe op basis van het in het vorige hoofdstuk beschreven
bestandsformaat de nodige zoektools ontwikkeld zijn om de informatie in de treebank te
ontsluiten. In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen zien dat het bij het nieuwe formaat niet
nodig is een query-expansielaag te gebruiken. Deze laag hoeft dus ook niet geImplementeerd
te worden. \Ve zullen zien dat door de sterke vereenvoudiging van het XML-formaat het
betrekkelijk eenvoudig is zinvolle informatie te extraheren.

6.1 Zoekresultaten genereren met XSLT

6.1.1 XMLmatch en XSLT

Om in geval van een match willekeurige uitvoer te kunnen genereren is xmlmatch uitgebreid
met XSLT stylesheet support. Dit maakt het mogelijk in geval van een match een stylesheet
op het matchende bestand toe te passen in plants van enkel de bestandsnaam van het mat-
chende bestand te printen. Op deze manier vormen XSLT-stylesheets de uitvoermodules voor
xmlmat ch.

Aan het stylesheet worden twee parameters meegegeven. De ene parameter, filename,
bevat de bestandsnaam van de matchende file, de andere parameter, expr, bevat de XPath-
expressie die gebruikt is als query. Omdat XSLT net als xmlmatch met XPath expressies
werkt is de query direct bruikbaar binnen XSLT. Het doorgeven van de gebruikte expressie is
danrmee een gemakkelijke manier om de matchende knopen kenbaar te maken ann een XSLT
stylesheet.'

Het toepassen van stylesheets kan met betrekkelijk weinig overhead. Het stylesheet hoeft
slechts eenmalig geparsed te worden, het bestand met de dependentiestructuur is al geparsed
om te bepalen of de query voldoet.

6.1.2 Een eenvoudig voorbeeld

Listing 6.1 is een eenvoudig voorbeeld van een uitvoerstylesheet. Met dit stylesheet print
xinlmatch voor iedere matchende zin de bestandsnaam gevolgd door de tekst van de volledige

'Ook zonder dat het zoekmechanisme gebaseerd is op XPath kan XSLT gebruikt worden voor het genereren
van resultaten. Om in een dergelijke geval met XSLT uitvoer te kunnen genereren zou in het XML-formaat
iedere knoop van een id-attribuut moeten worden voorzien. Door de id's van de matchende knopen aan het
stylesheet door te geven kunnen de matchende knopen aan het stylesheet bekend worden gemaakt.
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Listing 6.1 Een eenvoudige uitvoermodule
1 <?xml version="l.O" encoding="utf—8"?>
2 <xsl:stylesheet version="l.O"

xnilns : xsl='http : //www . w3 . org/1999/XSL/Transform">
4

<xsl : output method="text" encoding="iso—8859—1"/>
6

7 <xsl:param name="filename"/>
8

9 <xsl:template match="/'>

10 <xsl : value—of select="$filename"/>
11 <xsl:text>&#x9;</xsl:text> <!—— een tab ——>

12 <xsl : value—of select"/top/sentence"/>

13 <xsl:text>&*xA;</xsl:text> <!—— een newline ——>

14 </xsl : template>
15

16 </xsl : stylesheet>

zin. Het stylesheet maakt alleen gebruik van de filename-parameter. Deze parameter wordt
gedeclareerd op regel 7. De parameter zien we terug als de variable reference $f ilenanie op
regel 10. Daar wordt de waarde van de parameter, een string met de bestandsnaam, na.ar de
uitvoer gekopieerd. Vervolgens zien we een TAB, de stringwaarde van het sentence element
en een newline. Veel eenvoudiger dan dit kan het niet.

In de volgende sectie zal ik bespreken hoe met xmlmatch en XSLT stylesheets als basisin-
gredient een praktisch zoekgereedschap ontwikkeld is.

6.2 DTSearch

6.2.1 Algemeen

In de vorige sectie is laten zien hoe met xmlmatch en een XSLT stylesheet willekeurige uitvoer

voor de matches gegenereerd kan worden. Omdat het niet praktisch is handmatig steeds het

juiste stylesheet aan xmlmatch mee te geven (veel typewerk!) is een wrapper script genaamd
dt_search gemaakt dat ervoor zorgt dat xmlmatch het juiste stylesheet meekrijgt. Om een

uitvoerformaat te selecteren hoeft de gebruiker alleen maar een command line optie op te

geven.

De gebruiksaanwijzing van dt..search is als volgt:

Usage: dt..search [Options] <Query> <Files>

Search Files for trees matching Query.

Query uses XPath syntax, see http://www.w3.org/TR/xpath

Options:

—c : show matching constituents only, not the full sentence.

-s : show sentences with matching phrases

—l : print stats for values of rel,cat,pos labels in matching nodes
-h : This message.

In de volgende secties zal ik de implementatie van de verschillende uitvoerformaten be-

spreken.
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6.2.2 Matchende constituenten

Achterliggende gedachte

Stel dat we willen weten wat voor soort woorden als "floating quantifier" gebruikt kunnen
worden. Neem de volgende twee zinnen:

(1) Beide kinderen zijn geslaagd

(2) De kinderen zijn beide geslaagd

In zin (2) staat beide voor bet werkwoord geslaagd, maar bet woord slant toch op de kinderen.
Daarom heten dergelijke woorden floating quantifiers. In de Alpino Treebank worden deze
gevallen als een bepaling van gesteidheid geannoteerd.

De floating quantifiers (en sommige andere bepalingen van gesteidheid) zijn geannoteerd
met dependentierelatie PREDM en pos-label ADV. Deze knopen kunnen we opsporen met de
query:

I/node [@rel="predm" and @pos="adv"]

Het is vrij eenvoudig om van een verzameling matchende knopen tot een lijst met bijbe-

horende woorden te komen. Voor iedere matchende knoop moeten de woorden die door deze
knoop gedomineerd worden uitgeprint worden.

Listing 6.2 bevat de code van het uitvoerstylesbeet dat dit voor ons regelt. 1k zal voordat
ik de implementatie bespreek eerst een stukje voorbeelduitvoer geven:

1020.xml allen
106.xml allemaal

1084.xml elk

1092.xml zeif

118.xml allemaal

1489.xml ongerust

1611.xml alleen

1559.xml ieder

1705.xml tezaxnen

2079.xml allemaal

2104.xml samen

213.xml zeif

2362.xml allebei

Implementatie

Het stylesheet van listing 6.2 zit vrij eenvoudig in elkaar. Doordat besloten is in het nieuwe

formaat de knopen gesorteerd op te slaan sta.an de woorden onder een knoop al in de juiste

volgorde.

De matchende knopen worden aan bet stylesheet doorgegeven door middel van de expr
parameter. Omdat bet bij de ontwikkeling van de XMLmatch stylesbeet interface handig
leek de expressie ook als string beschikbaar te bebben bevat expr een string expressie. Om
met deze parameter de matchende knopen te bepalen moet de inboud van de string eerst
nog als location path geevalueerd worden.2 Dit gebeurt op regel 18 met de extensie-functie
saxon:evaluateO. Deze functie is beschikbaar gemaakt op regel 4.

2Het attribuut select 'I/node [Ocat] " bevat een string-expressie, select"//node [Ccat]" een location
path. De string-expressie bevat een extra paar quotes.
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Listing 6.2 Uitvoermodule voor het printen van matchende constituenten
i <?xml version="l.O" encoding="utf—8"?>
2 <xsl:stylesheet version="l.O"

3 xnilns :xsl="http: //www.w3. org/1999/XSL/Transforin"
4 xrnlns: saxon="http : I/id . corn/saxon"

extension—element-pref ixes=" saxon">

6

8 Print de gematchte onderdelen elk op een regel voor zich.

9 (inclusief de filenaam)

10 Voor gebruik met xmlmatch.

11 ——>

12

13 <xsl output rnethod="text" encoding="iso—8859—1"/>

14

is <xsl:param name='expr'/>

16 <xsl:param name='filenanie'/>

17

18 <xsl :variable name="selectedNodes" select="saxon:evaluate($expr) "/>
19

20 <xsl:template match=th/>

21 <xsl:f or—each select=tI$selectedNodes>
22 <xsl :value—of select="$filename"/>
23 <xsl : text>&#x9 ; </xsl text>
24 <xsl : for—each select=" . //wordt>
25 <xsl:value—of select='."/>

26 <xsl:text> </xsl:text>

27 </xsl : for—each>

28 <xsl : text>&#xA; </xsl : text>
29 </xsl : for—each>
30 </xsl:template>
31

32 </xsl: stylesheet>
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Het resultant van het evalueren van $expr is een node-set en deze stoppen we in de
variabele $selectedNodes. De variabele bevat een of meerdere node elementen.

In het root template gaan we die node elementen bijiangs. Voor ieder element printen we
eerst de bestandsnaam gevolgd door een tab karakter (regel 22—23). Vervolgens selecteren we
met . //Qword de woorden die onder deze knoop liggen. We printen de woorden gescheiden
door een spatie en sluiten af met een newline karakter. Zo wordt voor iedere matchende
knoop de bijbehorende woordgroep geprint.

Merk op dat er bewust voor is gekozen om de woorden af te drukken en niet de lerical
entries. Dit komt de leesbaarheid van de resultaten ten goede.

Verdere verwerking van de uitvoer

Door de uitvoer door een aantal UNIX filters te sturen (cut -f 2 Itr A—Z a-zI sort I

uniq -c I sort -nr) kan vrij eenvoudig een op frequentie gesorteerde lijst van voorkomende
woorden gegenereerd worden:

47 zelf
26 allemaal

9 samen
7 alleen

5 elk

4 ieder

3 allebei

2 tezamen

2 allen

1 zelve

1 ten dode

1 onschuldig

1 ongevraagd

1 ongerust

1 kwetsbaar

1 beiden

1 beide

Dit geeft ons een duidelijk overzicht van welke woorden als "floating quantifier" in de treebank

voorkomen. De functionaliteit van dt_search kan naar hartelust uitgebreid worden.

6.2.3 Matches in de zin markeren

Achterliggende gedachte

In sommige gevallen is het praktisch de matchende knopen gemarkeerd terug te zien in de
zin. Dit is al kort besproken in sectie 4.4 op bladzijde 32. We wilden daar de knopen met
dependentierelatie MOD van figuur 4.3 markeren:

Het water kwain [met [daverendi geweld] naar binnen

In sectie 4.4 werd voorgesteld dergelijke uitvoer te genereren door de boomstructuur te
doorlopen en voor matchende knopen haakjes te produceren. Dit is door het nieuwe bestands-
formant gemakkelijk met XSLT te realiseren maar er bleken in de praktijk enkele nadelen ann
te kleven.
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Het eerste probleem wordt veroorzaakt doordat in de boomstructuren geen leestekens
opgenomen worden. Het doorlopen van de boomstructuren levert daarom zinnen op zonder
leestekens, wat voornamelijk bij grotere zinnen met veel leestekens moeilijk leesbare resultaten
oplevert.

Het tweede probleem heeft te maken met discontinuIteiten (kruisende takken) in de boom-
structuren. Zoals in hoofdstuk 2.2 besproken zijn de stringposities de enige plek waaraan de
originele woordvolgorde is af te leiden. Kruisende takken gooien de woordvolgorde overhoop.
Bij langere zinnen leveren de woorden in de volgorde zoals ze in de boornstructuur staan vaak
onleesbare zinnen op.

Om deze problemen te overkomen is een andere aanpak bedacht waarbij deze problemen
minder spelen. DiscontinuIteiten kunnen ook hier voor problemen zorgen, echter alleen wan-
neer de matchende knoop discontinuIteiten bevat. Het probleem van de leestekens speelt niet
meer bij deze methode. De methode is geImplementeerd in het stylesheet van listing 6.3. 1k
zal het algoritme en de implementatie nu bespreken.

Implementatie

Het sentence element van de XML-bestanden bevat de tekst van de gehele zin, inclusief de
leestekens. We kunnen in deze tekst haakjes plaatsen door gebruik te maken van de stringpo-
sities (de begin en end attributen) van de matchende knopen. Omdat de bereiksinformatie
omhooggetransporteerd is heeft iedere knoop deze bereiksinformatie, niet alleen de bladeren.
Knopen met kruisende takken bevatten echter een te groot bereik. Dat nemen we ma.ar
(omdat er niet echt een oplossing voor is) voor lief.

1k zal de code van listing 6.3 kort bijlangsgaan. Op regel 19 maken we weer een variabele
$selectedNodes met de matchende knopen. Op regel 20 wordt de variabele $words door
middel van de extensie-functie str: tokenize gevuld met een node-set met de woorden van
de zin. Vervolgens wordt op basis van de knopen in $selectedNodes een lijstje opgesteld
($bpositions) met de plekken waar de haakjes gezet moeten worden (regel 22—31). In het
root template worden vervolgens de woorden in $words een voor een bijiangs gegaan. Aan
de hand van de variabele $bpositions wordt gekeken of er (en hoeveel) haakjes er voor het
woord op die positie gezet moeten worden.

Deze methode levert de beste resultaten van de twee.

6.2.4 Statistieken van gebruikte labels

Achterliggende gedachte

In sommige gevallen willen we weten welke labels in de matchende knopen voorkomen. Daar-
om ma.akt de laatste uitvoermethode van dt..view een opsomming van de in de matchende
knopen voorkomende labels. Neem de volgende query:

I/node [@rel=Itobj 1hJ

De query is niet taalkundig relevant maar wel illustratief. Met de bovenstaande query krijgen
we het volgende statistiekje te zien:

rel:
21424 obji

cat:
14202 np
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Listing 6.3 Uitvoermodule om matches in de zin te markeren
i <?xinl version="l.O" encoding="utf—8"?>

2 <xsl:stylesheet version="l.O"

3 xmlns :xsl="http: //www.w3. org/1999/XSL/Transforni"
4 xmlns : dyn="http: //exslt . org/dynamic"
5 xmlns : str&'http: //exslt . org/strings"
6 xmlns exsl=thttp : //exslt . org/common"
7 extension—element—prefixes="dyn str exsl">

8

9 <I——

10 Print een sentence met de gematchte onderdelen tussen brackets.

11 Uitvoermodule voor xinlmatch.

12 >

13

14 <xsl output method="text" encoding="iso—8859—1"/>

15

16 <xsl:parani name='expr'/>
17 <xsl:parani name='filename'/>

18

19 <xsl :variable nanie="selectedNodes" select="dyn: evaluate($expr) "/>
20 <xsl :variable naxne="words" select="str :tokenize(/top/sentence) "I>
21

22 <!-- Result Tree Fragment, geen node—set ——>

23 <xsl:variable name="bpositions—rtf">

24 <xsl : for—each select=" $selectedNodes">
25 <begin><xsl:value—of select="®begin + 1"/></begin>
26 <end><xsl value—of select="end"/></end>

27 </xsl : for—each>
28 </xsl:variable>
29

30 <!—— node—set malcen ——>

31 <xsl :variable name="bpositions" select="exsl :node—set($bpositions—rtf)"/>
32

33 <xsl:template match="/">

<xsl :value—of select="$filename"/>

s <xsl : text>&#x9; </xsl : text>

36 <xsl : for—each select="$words">
<xsl :variable name="wordpos" select="position() "/>

38 <xsl for—each select="$bpositions/begin[.$wordpos]">

<xsl : text> [</xsl : text>

40 </xsl : for—each>
41 <xsl:value—of select"."/>

42 <xsl :f or—each select="$bpositions/end[.=$wordpos)">
<xsl : text>] </xsl : text>

</xsl : for—each>

45 <xsl:teXt> </xsl:text>

46 </xsl : for—each>
<xsl : text>&#xA ; </xsl : text>

48 </xsl : template>
49

50 </xsl : stylesheet>
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Listing 6.4 Makkelijk te parsen tekstuitvoer
1 filenanie=8.xml
2 sentenceNiks anders doen dan almaar ruw materiaal verzamelen

3<

relmod
5 cat=ap
6 beginl

end8
8>
9<

10 rel=mod
ii posadv
12 begin=4
13 end=5
14 root=almaar
is word=almaar
16>

17 <

18 rel=mod
19 pos=adj
20 begin=5
21 end6
22 rootruw
23 wordruw
24>
25 —

886 conj
36 whrel

23 pp
15 cp

6 ap

3 advp

2 ti

1 detp
pos:

4788 noun

126 nun

86 adv

43 det

21 adj

Implementatie

Ook deze uitvoer wordt via xnilmatch en een stylesheet bereikt. Het verschil is echter dat

de uitvoer van xmlmatch eerst nog verder verwerkt moet worden om het juiste resultaat te
bereiken. Het dt_view script zorgt daarvoor.

Er wordt gebruik gemaakt van een stylesheet dat uitvoer levert die zeer eenvoudig door
andere programma's geparsed kari worden. In listing 6.4 is een voorbeeld van deze uitvoer te

zien.
Het tekstformaat zit eenvoudig in elkaar. Dc dependency treebank bevat geen newlines,
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Listing 6.5 Labels tellen met AWK
1 # /usr/bin/awk -f

2

3 BEGIN { FS = 1= }

5/re1=/ { rel[$2]++; next }

6/cat=/ { cat[$2J++; next }

7/pos=/ { pos[$21++; next }
8

9 END {

10 print "rel:";

ii for Ci in rel)

12 printf "/.8d /.s\n, rel[i], i I
"sort —nr";

13 close("sort —nr");

14

15 print "cat:";
16 for (i in cat)

17 printf "/.8d '/.s\n", cat[i], i I "sort —nr";

18 close("sort —nr");

19

20 print "pos:";
21 for (i in pos)

22 printf "%Bd /.s\n", pos [ii, i I
"sort —nr";

23 close("sort —nr");

24 }

dus we kunnen een regelgebaseerd formaat gebruiken. Er is alleen uitvoer voor matchende
zinnen. De uitvoer bestaat uit attribuut-waarde paren van de vorm attribuutwaarde. Voor

iedere matchende zin begint de uitvoer met het attribuut filename. Hieraan is bet begin van
de resultaten voor een zin te herkennen. De resultaten van een zin eindigen met een regel
met een enkel minteken "-". Da&rtussen bevinden zich alle andere attribuut-waarde-paren
van de zin. De attribuutnamen komen overeen met die in de XML-structuur.

Als eerste krijgen we de tekst van de gehele zin beschikbaar met het sentence attribuut-
waardepaar. De verdere uitvoer is afhankelijk van de gematchte knopen. De attributen van
iedere matchende knoop worden afgebakend door "<" en ">" opgesomd. Op deze manier
zijn de afzonderlijke knoopgegevens gemakkelijk te herkennen en te parsen. Alle knopen in
listing 6.4 voldoen aan de query I/node [re1="mod").

Zoals gezegd is deze uitvoer gemakkelijk te parsen. Om dit te illustreren geef ik in lis-
ting 6.5 een voorbeeld van een klein AWK script dat met slechts een paar regels code op basis
van het tekstformaat de gewenste stat istiekjes oplevert.

AWK is een pattern-action taal: de invoer wordt een regel per keer gelezen, iedere regel
wordt tegen de patronen gematcht, en voor iedere match wordt de corresponderende actie
uitgevoerd. Op regel 5—7 worden tellertjes voor de labels bijgehouden. Regel 9—24, het END
block, wordt pas actief nadat alle regels gelezen zijn. Dc labels en bun frequentie worden
geprint en gesorteerd op voorkomen.
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x (Ilview cdhfl ZUi.xml (6 of 367)

EXpr 1//nod.[re1'obi1' and nodQIrQ1'mod']] [count(//Sword) < 10]

6.3 DTView

_______

Norma] msuej Quitj

Het ..vater kwam met daverend evednaar binnen I

Figuur 6.1: Een screenshot van dtview in actie.

DTView is een viewer voor de dependentiestructuren in het nieuwe compacte bestandsfor-
maat. 1k zal eerst de achtergrond en bet gebruik van deze viewer bespreken. Daarna za! ik
even kort stilstaan bij enkele aspecten van de implementatie.

6.3.1 Achtergrond en gebruik
De belangrijkste reden om DTView te ontwikkelen was bet grafisch kunnen visualiseren van
zoekresultaten.

DTView kan bij het visualiseren de knopen die door een XPatb-expressie gematcbed wor-
den voorzien van een andere kleur. Hiermee is in een oogopslag duidelijk welke knopen aan
een query voldoen. Zonder deze kleuren is bet vooral bij grote dependentiestructuren soms
nog een behoorlijke kius de matcbende knopen terug te vinden.

In figuur 6.1 is een screenshot van dtvieu te zien. De knoop die aan de expressie voldoet
wordt weergegeven in helder gee! en springt goed in bet 00g. op een zwart-wit afdruk is dit
minder goed zicbtbaar.

De dependentiestructuren die dtview visualiseert hoeven ecbter altijd bet resultant te zijn
van een zoekopdracbt. DTView kan ook gewoon gebruikt worden om willekeurige treebank-
bestanden te bekijken.

Met een paar rege!s sbell script zijn xmlmatch en dtview aanelkaar te knopen tot een

Next Smaller BIgger

JL 1
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Listing 6.6 xmlmatch en dtview aanelkaar geknoopt
1 #!/bin/sh
2 # Een eenvoudige zoektool met grafische uitvoer

3

4 if t $# —it 2 1; then
5 echo "Usage: $0 <query> <files> " 1>k2

6 exiti
7 fi
8

9 query="$l"; shift

10 xmimatch —q "$query" "$@" \
ii I dtview -q "$query" -s

praktisch zoekgereedschap met grafische uitvoer. Een mogelijke implementatie is te zien in

listing 6.6. Dit script verwacht een query en een aantal files als argument. DTView leest uit

een pipe de bestandsnamen van de dependency structures die aan de query voldoen. Dezelfde
query die door xmimatch wordt gebruikt om te zoeken wordt in dtview gebruikt om de
matchende knopen te highlighten.

6.3.2 De gebruikersinterface

1k zal de bedieningselementen van figuur 6.1 even kort bijiangs ga.an.
Bovenaan in het venster zien we een invoerveld waar een XPath expressie ingevuld kan

worden. Deze expressie bepa.alt welke knopen er op het scherm gehighlight worden. Er kunnen
geen zoekopdrachten mee gedaan worden. DTView laat de dependentiestructuren zien van
de bestanden die het als argument meegekregen heeft, en deze selectie verandert niet door
het veranderen van de expressie in het invoerveld. DTView is echt alleen een viewer.

Met de Apply-button wordt de expressie in het invoerveld toegepast op de huidige figuur.
Met de Previous en Next buttons navigeren we door de als argument meegegeven bestanden.

De Smaller, Bigger en Normal buttons dienen om de grootte van de weergegeven boom-
structuur te veranderen. Dat is geen overbodige luxe. Veel van de bomen passen zeus bij een
resolutie van 1600x1200 niet helemaal op het scherm.

Met de Thistle-knop kan Thistle gestart worden om de structuur te bewerken. De eerste
tijd werd het compacte formant parallel gebruikt ann de bestaande Thistle-bestanden. De
compacte bestanden dienden slechts voor het zoeken. In dat geval werd met de knop Thistle
losgelaten op het Thistle bestand en werd na het bewerken bet compacte bestand ververst.
Later is volledig overgestapt op het compacte formaat. Nu wordt bet Thistle-formaat alleen
nog maar gebruikt voor het bewerken van de bomen omdat er geen geschikt alternatief is voor
de editor. Voor bet bewerken van een boom in het compacte forma.at wordt de boom eerst
omgezet na.ar bet Thistle-formaat zodat de boom bewerkt kan worden. Na die tijd wordt de
boom weer omgezet na.ar bet compacte forma.at en kan het Thistle-bestand gewist worden.

De Quit knop spreekt voor zicb.

6.3.3 Implementatie

1k wil even kort stilstaan bij de implementatie van de ontwikkelde viewer omdat bier goed uit
naar voren komt wat hierbij bet effect is van de vereenvoudiging van de XML-bestanden.
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Om de boomstructuren te visualiseren wordt Clig gebruikt. Clig is een Tcl/Tk library die
binnen Hdrug (en daarmee binnen de Alpino parser-omgeving) wordt gebruikt om parse trees
en feature structures te visualiseren (van Noord & Bouma 1997; Bouma et a!. 2001). Clig
maakt gebruik van een abstracte beschrijving van de te visualiseren structuur die vervolgens
omgezet wordt in een grafische weergave.

Binnen dtview worden de XML-bestanden met de dependentiestructuren naar een Clig-
beschrijving omgezet door middel van een XSLT-stylesheet. Het stylesheet krijgt als para-
meter een XPath-expressie mee ann de hand waarvan de matchende knopen van een andere
kleur voorzien worden.

Het ontwikkelen van het stylesheet was door de doorzichtigheid van het bestandsformaat
een betrekkelijk eenvoudige kius. De code van het stylesheet is samen met een stukje Clig-code
te vinden in bijiage D.3.

De XML-bestanden worden binnen dtview door een aanroep van xsltproc, de XSLT
processor die hoort bij de XSLT implementatie van www . xmlsoft . org, omgezet naar Clig-
code. De executietijd van xsltproc is minder dan een tiende seconde en daarmee volledig
verwaarloosbaar.

Een werkend stylesheet en een geschikte toolkit was in wezen alles wat nodig was voor de
implementatie van een effectieve viewer. De verdere aankleding van de GUI, hoewel natuurlijk
nooit zonder problemen, is een trivialiteit.

6.4 Zoeken met stylesheets

6.4.1 Het principe

Zonder extra toevoeging van code kan xmlmatch ook gebruikt worden om stylesheets te gebrui-
ken voor zoekopdrachten. Met stylesheets kunnen ingewikkelder queries uitgedrukt worden
dan met een kale XPath-expressie.

Ook is het met stylesheets mogelijk queries voor automatische integriteitscontrole ("sanity
checks") te bundelen. Op die manier kunnen alle beschikbare sanity checks in een keer worden
losgelaten op een geannoteerde zin. Zo worden er geen sanity checks vergeten en bovendien
scheelt het in de verwerkingstijd omdat de treebank-file voor alle checks slechts eenmaal
geparsed hoeft te worden.

Voor het opleveren van zinvolle resultaten is het nodig de bestandsnaam in het stylesheet
beschikbaar te hebben. Door ann xmlmatch een query mee te geven die altijd matcht, bij-
voorbeeld "I" of "true 0", verandert xmlmatch in een stylesheet-processor die automatisch
de bestandnaam in de parameter filename meegeeft. Op deze manier kunnen stylesheets op
efficiënte wijze voor zoekopdrachten gebruikt worden; er hoeft niet voor ieder bestand een
apart proces opgestart te worden.

6.4.2 Een voorbeeld: indices controleren

Er zijn een aanta! criteria waaraan de indices moeten voldoen. Ze mogen bijvoorbeeld niet
"los" voorkomen of dubbel gebruikt worden. Om deze gevallen op te sporen hebben we, onder
andere omdat we van te voren niet weten welke indices voorkomen, niet genoeg ann een kale
XPath-expressie. 1k za! als voorbeeld het dubbe! gebruiken van indices nemen.

Wat we willen doen is voor iedere geindexeerde knoop kijken of er nog andere gemndexeerde
knopen zijn met dezelfde index. Daartoe selecteren we in het root template eerst al!e
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geIndexeerde knopen (geIndexeerde knopen zijn knopen met een index en een categorie- of

een pos-label):

<xsl : template mat ch="/">
<xsl:apply—templates select="//node[tindex and (Dpos or

</xsl : template>

In een apart template worden de geIndexeerde knopen bijlangsgegaan:

<xsl:template match="node[(index and ((pos or

<xsl : variable nanie="index">

<xsl : value—of se1ect"Dindex"/>

</xsl : variable>

<xsl:if test&'count(//node[cDindex = $index and ((Dpos or (Dcat)1) > 1">

<xsl : value—of select="$filename"/>

<xsl : text>&#x9 ; </xsl : text>

<xsl : text>//node [Qindex = </xsl : text>
<xsl : value—of select=" $ index"!>

<xsl:text> and ((Dpos or (Dcat))&*x9;multiple use of index&#xA;<!xsl:text>

<!xsl: if>

</xsl: template>

In het template wordt de waarde van het index attribuut in een variabele gestopt.3

Vervolgens wordt er in de conditie van een xsl: if instructie gekeken of er meerdere
geIndexeerde knopen met deze index zijn. Als dat het geval is wordt er uitvoer gegeven.

Het template geeft uitvoer die speciaaI bedoeld is voor dtview. De uitvoer besta.at uit
de bestandsnaam, een XPath-expressie om de bewuste knopen mee te highlighten, en een
beschrijving van de query. Figuur 6.2 op bladzijde 56 laat zien hoe dtview zulke zoekresul-
taten visualiseert. Door een veld met de beschrijving toe te voegen kan de gebruiker in een
oogopslag zien wat er mis is met de dependentiestructuur.

6.4.3 Stylesheets genereren

Stylesheets zijn een effectieve manier om de queries voor integriteitscontrole te bundelen,
maar een nadeel is dat het betrekkelijk veel werk is om de templates op te schrijven.

Neein het volgende stukje XSLT-code:

<xsl:if test='//node[ count(node) = 1]'>
<xsl : value—of select="$filename"/>
<xsl : text>&#x9; </xsl : text>

<xsl :text>//node[ count(node) = 1]&#x9; </xsl :text>
<xsl:text>Een knoop met maar 1 dochter&#xA;</xsl:text>

</xsl:if>

Hier wordt gezoclit op knopen die enkelvoudig vertakt zijn. Enkelvoudige vertakkingen mogen
niet voorkomen in de Treebank.

De uitvoer is net als bij het template van de vorige sectie bedoeld voor dtview. Dit heeft
onder andere tot gevoig dat de query twee maal ingevoerd moet worden, een keer voor de

3Een op het eerste gezicht frappante situatie is dat XPath we! variabelen kent, maar geen manier kent om
de variabelen te definiëren of een waarde toe te kennen. Dat wordt overge!aten aan het geheel waarin het
ingekapse!d is, in dit geval XSLT.
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dview 1281.xml (2 of 4:'

Figuur 6.2: DTView met een description veld

'C

HiIght l/fnode(@indsxl and (@pos or @cat)J

Previous Next Smaller
I

Query description: muItipie use of index

Normal Thistle Quit

Overigens staat de DVO in het najaar een groots feest te wachten

-i
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conditie van xs].: if en een keer voor de tekstuitvoer op basis wa.arvan dtviev de matchende
knopen visualiseert.

Om het schrijven van een stylesheets met integriteitscontroles te vereenvoudigen is een
klein Python script geschreven dat de gebruiker in staat stelt op eenvoudige wijze dergelijke
controles toe te voegen. Het script genereert een stylesheet dat vervolgens gebruikt kan
worden om de controles uit te voeren. De controles worden als functie-aanroepen aan het
script toegevoegd.

De controle van de XSLT-code hierboven kan met dit script als volgt opgeschreven worden:

check('//node[ count(node) = 1)', 'Een knoop met maar 1 dochter')

Er hoeft enkel de query en de bijbehorende beschrijving opgegeven te worden. Dit maakt het
toevoegen van controles sneller, overzichtelijker, en minder vatbaar voor fouten.

De check() functie is de fundamentele bouwsteen. De functie verwacht een query en een
beschrijving en zorgt dat op basis hiervan de bijbehorende XSLT-code geprint wordt. Dit
concept kan ook uitgebreid worden met grotere bouwstenen.

Er is een groep dependentielabels die maar een enkele keer binnen een knoop mogen
voorkomen. Een van die labels is HD. De controle daarvoor kan als volgt opgeschreven
worden:

check ( 'I/node [count (node [@rel= "hd")) > 1)/node [@rel="hd")',
'rel "hd" occurs more than once')

Omdat er genoeg dependentielabels zijn die ook maar een enkele voor mogen komen loont
het om hierover te abstraheren:

multiple_rel(('hd', 'hdf', 'rhd', 'whd', 'obji', 'obj2', 'pobji'))

De multiple_rel-controle genereert zowel de juiste XPath-expressie als de juiste beschrijving.
1k wil nog een ander punt van deze queries benadrukken. In principe was de volgende

query genoeg geweest om de onregelmatigheden op te sporen:

//node [count (node [re1="hd")) > 1)

De query is echter uitgebreid tot:

I/node [count (node [@rel="hd")) > 1] mode [@rel="hd")

Deze kleine uitbreiding zorgt ervoor dat in dtview de overtredende knopen gehighlight worden.
Dit zorgt voor een verhoogd gebruiksgemak.

Een andere bouwsteeri is voor unexpected daughters. Er wordt voor een dependentierelatie
opgegeven wat de voor de dochters toegestane dependentierelaties zijn:

unexpected_daughters('whq', ('whd', 'body'))
unexpected_daughters('du', ('dp', 'sat', 'nuci', 'tag'))

Ook hier worden zowel een query als een beschrijving opgebouwd. De queries volgen dit
patroon:

//node[ . . /@cat"whq" and not(@rel="whd") and not((Drel="body")]
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Dc query is wederom zo opgebouwd dat de overtredende knopen gehighlight worden en de
gebruiker niet nog eens zeif op zoek hoeft te gaan.

Ook de beschrijving is toegericht op de gebruiker:

Unexpected whq-daughter. Expected rels: whd body

Een vergelijkbare bouwsteen is er voor onverwachte zusterknopen.
De hier beschreven bouwstenen vormen een onmisbaar stuk gereedschap voor het opbou-

wen en onderhouden van de verzameling integriteitscontroles. De gebruiker hoeft zich niet
bezig te houden met de triviale XSLT-details en kan zich concentreren op de punten die van

belang zijn. De integriteitscontroles zijn gemakkehjk te overzien en er kunnen eenvoudig

nieuwe worden toegevoegd.

-



Hoofdstuk 7

Discussie

7.1 Samenvatting van het voorgaande

In de inleiding heb ik verteld dat het doe! van dit scriptieonderzoek was te kijken of met
een geschikt onderliggend XML-formaat de XML-techieken XPath en XSLT geschikt zijn als
zoekmethode voor een Dependency Treebank.

Vervolgens heb ik in hoofdstuk 2 uitgebreid besproken hoe een dependentiestructuur van
de Alpino Treebank er uitziet en welke informatie deze bevat.

In hoofdstuk 3 heb ik de XML-technologieen XPath en XSLT besproken. Daar heb-
ben we kunnen zien dat XPath een krachtige methode is voor het aanwijzen van XML-
e!ementen in een XML-document en dat XSLT erg geschikt is voor het transformeren van
XML-documenten.

In hoofdstuk 4 kwamen de voorgaande twee hoofdstukken samen. We hebben gezien
hoe met XPath in een gestructureerd XML-document op syntactische structuren gezocht kan
worden. Vervolgens is duidelijk gemaakt hoe het zoeken belemmerd werd door het gebruikte
bestandsformaat.

In hoofdstuk 5 is een XML-formaat besproken dat speciaa! is toegericht op het met XPath
zoeken na.ar syntactische structuren. Door de boomstructuur van de dependentiestructuren
impliciet in XML te coderen en de labels van de knopen van die boomstructuur te coderen
als attributen ontstaat een formaat waarin deze boomstructuur overeenkomt met die van het
XPath datamode!. Daardoor is XPath rechtstreeks bruikbaar als query language, en hoeft
er niet, zoals voorheen het geval was, een vorm van query-expansie gebruikt te worden. We
hebben kunnen zien dat door de keuze van het bestandsformaat XPath een expressieve taal
vormt voor het redeneren over dependentierelaties.

Daarna hebben we kunnen zien dat door redundante informatie toe te voegen er ook
eenvoudig op woordvolgorde gezocht kan worden.

In hoofdstuk 6 is besproken hoe op basis van dit bestandsformaat zoektools ontwikkeld
zijn. De nadruk lag hier op het op!everen van zinvo!!e en bruikbare zoekresultaten. Er zijn een
aanta! XSLT stylesheets besproken waarmee bruikbare zoekresu!taten geproduceerd kunnen
worden. We hebben kunnen zien dat met het ontwikkelde bestandsformaat het eenvoudig is
derge!ijke stylesheets te ontwikkelen en toe te voegen.

Tot slot hebben we kunnen zien hoe XSLT stylesheets ook gebruikt kunnen worden om
zoekopdrachten mee te definiëren.
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7.2 Andere Treebank-projecten

Er zijn vele corpora en zowat ieder corpus lijkt een eigen bestandsformaat met bijbehorende
softwaretools te gebruiken (Cotton & Bird 2002). Toch is bij dit scriptieonderzoek besloten
om zeif nog een bestandsformaat te definiëren. Hier zijn een aantal redenen voor.

De belangrijkste reden is dat veel corpora een onderliggend datamodel hanteren dat niet
krachtig genoeg is om Alpino-dependentiestructuren te represent eren. Alpino dependency
structures bevatten zowel kruisende takken als secundary edges.

De Penn Treebank (Marcus et al. 1993) is een zo'n corpus dat uitgaat van een pure
boomstructuur. De indices van Alpino zouden wellicht met traces geImplementeerd kunnen
worden. De onderliggende structuur biedt echter niet de mogelijkheid stringposities toe te
voegen zoals bij de boomstructuren van de Alpino Treebank is gedaan. Kruisende takken
zijn daardoor niet te representeren. Het zoekgereedschap van de Penn Treebank, TGrep, valt
daarom ook direct af als kandidaat.

Om dezelfde reden is het zoeksysteem V[QTORYA (Steiner & Kailmeyer 2002) van de
universiteit van Tubingen niet bruikbaar. Hoewel de onderliggende datastructuur overeen-
komt met die van Alpino, CGN, Negra en TIGER, worden kruisende takken in de gebruikte
annotatierichtlijnen expliciet uitgesloten. VIQTORYA slaat de grafen op in een relationele
database. Zoeken gebeurt door query-expansie die vertaalt naar SQL statements. Het zoeken
gaat snel maar de benodigde ruimte voor indexering is aanzienlijk.

Lezius (2002) beschrijft voor- en nadelen van bestaande Treebank-representaties. Hij
benadert dit uit het perspectief van de TIGER Treebank. In (Lezius 2002) worden alle
overwegingen omtrent TIGERSearch uitgebreid behandeld. Omdat wij in essentie hetzelfde
datamodel gebruiken is dit zeer interessant. 1k zal in de volgende sectie meer over TIGER en
a.anverwante corpora vertellen.

7.3 Alpino en het TIGER-formaat

In het voorgaande is meerdere malen de verwantschap met Negra en TIGER aangehaald. In
hoofdstuk 2 zijn zelfs ter illustratie figuren van het TIGER-corpus gebruikt. Toch wordt er
binnen Alpino geen gebruik gemaakt van tools of bestandsformaten van deze projecten. Dit
is deels historisch gegroeid.

Voordat binnen het Alpino-project besloten werd van de CGN richtlijnen (Moortgat et al.
2000) gebruik te maken werd Thistle a! gebruikt om bestanden voor de Treebank te kunnen
bewerken. Hier is na die tijd aan vastgehouden. CGN, Negra en TIGER maken alle drie
gebruik van de Annotate software (Brants & Plaehn 2000) om de dependentiestructuren op
te bouwen. Deze software maakt gebruik van een relationele-databaserepresentatie voor het
opsiaan van de dependentiestructuren (Plaehn 1998).

De verschillen in annotatiesoftware tussen Alpino en CGN hebben geleid tot verschillen
in annotatie. Bij Annotate wordt een dependentiestructuur vanaf de tokens opgebouwd tot
een boom structuur. leder token komt noodzakelijkerwijs overeen met een terminale knoop
van de dependency-graaf. Dit zien we ook terug in figuur 2.3 op bladzijde 9. Alle tokens zijn
bekend als knoop en omdat de tokens altijd op volgorde staan zijn er geen apart gecodeerde
stringposities nodig om de woordvolgorde te bepalen.

De mapping van knopen, tokens en leestekens is minder duideijk in het Alpino formaat.
Met kunstgrepen worden dezelfde gegevens gerepresenteerd in een boomstructuur en een apart

—
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(a) (b)

TI TI

_ __

A
I CMP I

BODY
I

zIJ
(pos) (pos) verb

te denken te denken

Figuur 7.1: Een te-infinitief volgens (a) CON en (b) Alpino

gecodeerde zin die alle tokens bevat. Deze vorm van representeren maakt het gemakkelijk
sommige tokens samen te nemen binnen een enkel blad. Dit maakt de resulterende boom-
structuur wat compacter. Bij Alpino worden onder andere eigennamen die eigenlijk bestaan
uit meerdere tokens (bijvoorbeeld "Walt Disney") samengenomen tot een enkele knoop. Dit
is met Annotate totaal onmogelijk. Daar zouden extra knopen toegevoegd moeten worden.

Het samennemen van knopen gebeurt ook op andere punten in de annotatie, bijvoorbeeld
bij het te—infinitief (categorie TI). Hierbij wijkt Alpino af van de CGN-richtlijnen. Figuur 7.1
laat de verschillen in analyse zien. Dit kleine verschil maakt de Alpino dependentiestructuren
onbruikbaar voor CON, maar ook onbruikbaar voor de software van bet TIGER-project zoals
TIGERSearch. Mij lijkt compatibiliteit met deze projecten gewenst en hierbij stel ik voor te
zijner tijd de annotatierichtlijnen ann te passen.

Ook als dit verschil in annotatie er niet geweest zou zijn was het moeilijk geweest om in
een keer van het Thistle-formant naar de "echte" graafrepresentatie van de Negra- en TIGER-
projecten over te stappen. Om dat zonder informatieverlies te doen slagen is het essentieel
dat alle stringposities in het Alpino-formaat correct zijn. Met het Thistle-forma.at was dit
vrijwel onmogelijk te controleren.

7.4 Secondary Edges

Een zwak punt van het zoeksysteem is dat het moeilijk is op de secondary edges te zoeken.
1k vind het moeilijk in te schatten in hoeverre dit van invloed is op taalkundig relevante
zoekopdrachten. In theorie echter worden er matches over het hoofd gezien. Een voorbeeld
hiervan is gegeven in sectie 5.4.3. \Vat de invloed hiervan is zou onderzocht kunnen worden.

Een ander punt met secundary edges is de vraag hoe we het bereik van een knoop bepalen
wanneer er secundary edges in het spel zijn. In de huidige situatie negeren we de secundary
edges. Is dat de juiste manier? Is bet bereik nog wel betrouwbare indicatie wanneer we ze
meenemen in de berekening?

7.5 Voorbij XPath

Er is onder andere oorspronkelijk voor XPath gekozen omdat daar een goede implementatie
voor beschikbaar was. Met het formaat zitten we ecbter niet vast ann XPath. XQuery
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zou wanneer een goede implementatie beschikbaar is prima gebruikt kunnen worden. Native
XML-databases (die veelal met XQuery werken) worden langzamerhand beschikbaar. XQuery
is een superset van XPath en daarom per definitie krachtiger. Cassidy (2002) bespreekt aan
de hand van een fictief corpus wat de voor- en nadelen kunnen zijn bij gebruik van XQuery
als corpuszoekgereedschap.

De indexeringscapaciteiten van native XML-databases zouden een voordeel voor de ver-

werkingssnelheid kunnen betekenen.

-q



Hoofdstuk 8

Conclusies

\Ve begonnen deze scriptie met de vraag: Zijn met een geschikt bestandsformaat XML-
technologieen aLs XPath en XSLT geschikt als zoekmethode voor een Dependency Tree bank?
Deze vraag kan bevestigend beantwoord worden.

Er is een XML-formaat voor dependentiestructuren ontwikkeld dat zich uitermate goed
leent voor het representeren van en zoeken in dependentiestructuren.

Door de boomstructuur impliciet in XML te coderen en de labels van de verschillende
knopen te coderen als attributen ontstaat een representatie die rechtstreeks aansluit op het
onderliggende datamodel van XPath en XSLT. Daardoor kan XPath zonder dat er een ver-
taaslag nodig is ingezet worden als zoektaal en is de gehele uitdrukkingskracht van XPath
rechtstreeks toepasbaar voor het redeneren over dependentiestructuren. XPath vormt zo een
uitermate expressieve zoektaal voor de Alpino Dependency Treebank.

We hebben kunnen zien hoe door redundante informatie toe te voegen er een systeem
ontstaat waarbij zowel op hiërarchische als op lineaire eigenschappen gezocht kan worden.

Vervolgens is besproken hoe met XPath en XSLT als basistechnieken een werkend systeem
opgebouwd kan worden. Door de toegankelijke onderliggende datastructuur kan met XSLT
op eenvoudige wijze nuttige en praktische informatie uit de Treebank geextraheerd worden.
We hebben kunnen zien hoe de zoektools gebruikt kunrien worden om de integriteit van de
gegevens te verhogen.

Door de juiste representatie te kiezen is met bestaande techniek en een eenvoudig ver-
werkingsmodel met betrekkelijk weinig extra implementatiewerk een krachtig zoeksysteem
neergezet. Bovendien zorgt de nieuwe representatie voor kleinere bestanden, een snellere
verwerking van zoekopdrachten en een verhoogde uitwisselbaarheid van de gegevens.
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Bijiage A

Een complete zin in het Thistle
formaat

Zeus een kort zinnetje als "Twaalf personen werden gearresteerd ." levert in het bestaiidsfor-

maat van de Thistle editor een grote onoverzichtelijke massa code op.

A.1 Zin cdb/3798

<'DOCTYPE diagrams SYSTEM "cgn_dt.dtd">
<diagrams>

<diagram>
<top_type>

<sentence_x_top>
<sentence_type>

<sentence_x_sentence>Twaalf personen werden gearresteerd

</sentence_x_sentence>

</sentence_type>

</sentence_x_top>

<tree_x_top>

<tree_type>

<mother_x_tree>

<pnode_type>
<deprel_x_pnode>
<deprel_type>

<rel_x_deprel>top</rel_x_deprel>
</deprel_type>

</deprel_x_pnode>
<pcategory_x_pnode>

<cat_type>
<cat_x_cat>smain</cat_x_cat>

</cat_type>

</pcat egory_x_pnode>
</pnode_type>

</mother_x_tree>
<daughters_x_tree>

<leaf_type>

<deprel_x_leaf>
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<deprel_type>
<rel_x_deprel>hd</rel_x_deprel>

</deprel_type>
</deprel_x_leaf>
<t cat egory_x_leaf>

<tnode_type>

<pos_x_tnode>
<pos_type>

<pos_x_pos>verb</pos_x_pos>
</pos_type>

</pos_x_tnode>

<word_x_tnode>

<word_type>

<lex_x_word>word/ [2,3] </lex_x_word>
</word_type>

</word_x_tnode>
</tnode_type>

<It category_x_leaf>
<hat_type>
<tree_type>
<daughters_x_tree>

<leaf_type>

<deprel_x_leaf>
<deprel_type>

<rel_x_deprel>hd</rel_x_deprel>
</deprel_type>

</deprel_x_leaf>
<tcategory_x_leaf>

<tuode_type>

<pos_x_tnode>
<pos_type>

<pos_x_pos>flOUfl</pOS_X_poS>
</pos_type>

</pos_x_tnode>

<word_x_tnode>

<word_type>

<lex_x_word>persoon/ [1,2] <Ilex_x_word>

</word_type>

</vord_x_tnode>

</tnode_type>

<Itcategory_x_ leaf>

<hleaf_type>

<leaf_type>
<deprel_x_leaf>

<deprel_type>

<rel_x_deprel>det <Irel_x_deprel>
</deprel_type>

</deprel_x_leaf>
<tcategory_x_leaf>

<tnode_type>

<pos_x_tnode>
<pos_type>

<pos_x_pos>num</pOS_X_pOS>

—
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</pos_type>
</pos_x_tnode>
<word_x_tnode>

<word_type>
<lex_x_word>twaalf/ [0,11 </lex_x_word>

</word_type>
</word_x_tnode>

</tnode_type>
</tcategory_x_leaf>

<heat_type>
</daughters_x_tree>
<mother_x_tree>

<pnode_type>

<deprel_x_pnode>
<deprel_type>

<rel_x_deprel>su</rel_x_deprel>
</deprel_type>

</deprel_x_pnode>
<pcategory_x_pnode>
<indexed_cat_type>

<index_x_indexed_cat>
<index_type>

<index_x_index>1</index_x_index>

</index_type>

<I index_x_indexed_cat>
<cat_x_indexed_cat>

<cat_type>

<cat_x_cat>np</cat_x_cat>

</cat_type>

</cat_x_indexed_cat>

<hindexed_cat_type>

</pcategory_x_pnode>

</pnode_type>
</mother_x_tree>

</tree_type>

<tree_type>

<daughters_x_tree>

<leaf_type>

<deprel_x_leaf>
<deprel_type>

<rel_x_deprel>hd</rel_x_deprel>
</deprel_type>

</deprel_x_leaf>
<tcategory_x_leaf>

<tnode_type>

<pos_x_tnode>

<poe_type>
<pos_x_pos>verb</pos_x_pos>

</pos_type>

</pos_x_tnode>
<word_x_tnode>

<word_type>

<lex_x_word>arresteer/ [3,4] </lex_x_word>
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</word_type>
</word_x_tnode>

</tnode_type>
</tcategory_x_leaf>

</ie at_type>
<leaf_type>

<deprei_x_leaf>
<deprel_type>

<rel_x_deprei>obj 1</rei_x_deprel>
</deprei_type>

</deprel_x_ieaf>
<tcategory_x_leaf>

<index_type>
<index_x_index>1</index_x_index>

</index_type>

</tcategory_x_leaf>

</leaf_type>

</daughters_x_tree>

<mother_x_tree>

<pnode_type>

<deprel_x_pnode>

<deprei_type>
<rel_x_deprei>vc</rei_x_deprei>

</deprel_type>

</deprel_x_pnode>
<pcategory_x_pnode>

<cat_type>
<cat_x_cat>ppart</cat_x_cat>

</cat_type>
</pcategory_x_pnode>

</pnode_type>
</mother_x_tree>

</tree_type>
</daughters_x_tree>

</tree_type>
</tree_x_top>

</top_type>

</diagrani>

</diagranis>



Bijiage B

Treebank conversie

B.1 thistle2dt.xsl

Met dit stylesheet kunnen de Thistle-bestanden omgezet worden naar het compacte formaat.
Dit stylesheet is slechts de eerste stap van de conversie. Afgeleide, redundante informatie is
nog niet toegevoegd. Bij dit stylesheet blijven de knopen ongesorteerd, dat wil zeggen, ze
blijven in de zelfde volgorde als het Thistle-bronbestand. Sorteren en redundante informatie
toevoegen gebeurt met het sort-nodes . xsl stylesheet van appendix B.2. Bij het schrijven
van dit stylesheet wordt de kracht van XSLT duidelijk. Het stelt ons in staat op een prettig
abstractieniveau de XML te manipuleren. Bij het extraheren van de stringposities werd het
ontbreken van string-functies voor matchen met reguliere expressies als een gemis ervaren.

Code

<?xml version='t 1 .0" encoding= "UTF—8"?>

<xsl: stylesheet version' 1.0' xmlns :xsl='http: //www.w3 .org/1999/XSL/Transform' >

<H— thistle2dt . xsl

$Id: thistle2dt.xsl,v 1.6 2002/06/17 17:19:45 geertk Exp $

——>

<xsl : output method="xml" indent="yes" encoding="ISO-8859—1"/>

<xsl : template match="diagrams">

<xsl : apply—templates select="diagrani/top_type"/>

</xsl : template>

<xsl : template match"top_type">
<I—— "alpinodt" is misschien een betere naam voor het root element ——>

<top>
<xsl :apply—templates select="sentence_x_top"/>

<xsl :apply—templates select="comnients_x_top"/>

<xsl : apply—templates select="tree...x_top"/>

</top>
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</xsl : template>

<xsl :template match="sentence_x_top">

<sentence>

<xsl :value—of select='normalize—space(sentence_type/Sefltence_x_sefltence) "I>

</sentence>
</xsl template>

<xsl :template match="comments_x_top">

<!-— meerdere comments komt voor:

xmlmatch —lq 'count(//comments_x...top/comments_tyPe) > 1'

geeft ons de bijbehorende files
——>

<xsl:if test="comments_type/commefltS_X_COmlfleflts"> <'—— geen lege comments ——>

<comments>
<xsl: for—each select"comments_type/commeflts_X_COmmefltS">

<xsl:if test"string—length() > 0">
<comment>

<xsl : value—of select=" . "I>
</comment>

</xsl: if>

</xsl : for-each>

</comments>

</xsl: if>

</xsl : template>

<xsl : template match="tree_x_top">

<!—- hieronder kan zowel een tree als een leaf hangen -—>

<xsl :apply—templates select="leaf_type"/>
<xsl : apply—templates select="tree_type"/>

</xsl : template>

<xsl :template match="tree_type">

<node>

<xsl: apply—templates select&'mother_x_tree/pnode_type"/>
<xsl apply—templates select"daughters_x_tree/*"/>

<mode>
</xsl : template>

<xsl :template match"pnode_type">

<!—- pnode_type: pcategory..x_pnode deprel_x_pnode -->

<xsl apply—templates select"deprel_x...pnode/deprel_type"/>

<xsl : apply-templates select="pcategory_x...pnode"/>

<Ixsl : template>

<xsl : template match="pcategory.x_pnode">
<!—- pcategory....x...pnode: indexe&.cat_type I cat....type -—>

<xsl : apply-templates select" indexed...cat...type"/>

-
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<xsl :apply—templates select="cat_type/cat_x_cat"/>
</xsl : template>

<xsl : template match="indexed_cat_type">

<xsl apply—templates select="cat_x...indexed_cat/cat_type/cat_x_cat"/>

<xsl : apply—templates select="index_x_ indexed_cat/index_type"!>

</xsl : template>

<xsl : template match="cat_x_cat">

<xsl : attribute name=catt>

<xsl:value—of select=" .

</xsl:attribute>
</xsl : template>

<xsl :template match="leaf_type">

<!—— <xsl:element name="leaf't> ——>

<node>
<xsl : apply-templates select="deprel_x_leaf/deprel_type"/>

<xsl :apply—templates select="tcategoryx_leaf"/>

</node>

<!—— </xsl:element> ——>

</xsl : template>

<xsl : template match="deprel.type">

<xsl : attribute name="rel">

<xsl : value—of select="relxdeprel"/>

</xsl attribute>

</xsl : template>

<xsl :template match="tcategory_x_leaf">

<xsl : apply—templates select=" indexed_tnode.type"/>

<xsl : apply—templates select="tnode_type"/>

<xsl :apply—templates select="index_type"/>

<!-- Nu hebben we nog de tcategory nodes

Dit is of

1. een index type

2. een tnode_type

3. een indexe&tnode_type (deze bevat ook een index_type>
——>

<!-- ALS we hebben een index_type/index_x_index, DAN

index=index_type/index_x_index -->
<!-- ALS we hebben een indexed_tnode_type, DAN

1. Een tnode.type (nl. tnode_x_indexed_tnode
2. Een index, (ni. index....x_indexed_tnode)

<!-- ALS we hebben een tnode_type, DAN

[ als hierboven I

</xsl : template>

<xsl template match" indexed_tnode_type">
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<xsl : apply—templates select="tnode_x_indexe&.tnode/tnode_type"/>
<xsl : apply—templates select="index_x_indexed_tnode/index_type"/>

</xsl : template>

<xsl : template match="tnode_type">
<,—— Hier komt de code voor een tnode

ALS pos_x_tnode/pos_type DAN xsl:attribute

ALS word_x_tnode/word_type DAN xsl : template mat ch="lex_x_word"

<xsl : apply—templates select="pos_x_tnode/pos_type/pos_x..pos"/>
<xsl apply—templates select="vord_x_tnode/word_type/lex_x_word"/>

</xsl : template>

<xsl : template match="pos_x_pos">
<xsl : attribute name="pos">

<xsl : value-of select" "I>

</xsl:attribute>
</xsl : template>

<xsl : template match=" index_type">

<!—- Hier komt de code voor een index -->

<xsl : attribute name="index">
<xsl :value—of select="indexx_index"/>

</xsl : attribute>

</xsl : template>

<xsl template match="lex_x_word">
<1—— lex_x....word is van de vorm "het woord/[1,2]" ——>
<,—- NB. de punctuatie "/[" mag niet voorkomen in de woorden. -->

<!-- eerst het woord: —->
<xsl : attribute name="root">

<xsl :value—of select="substring—before(., '/[') "I>
</xsl : attribute>

<!—- dan de begin en eindposities ——>

<xsl : attribute name="begin">
<xsl :value—of select="substring—before(substring—after(., '/['), ', ')"/>

</xsl : attribute>

<xsl attribute name="end">

<xsl :value—of select="substring—before(

substring—after C

substring—after(., '/['),

'] ')"/>

</xsl : attribute>

</xsl : template>
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</xsl: stylesheet>

B.2 sort-nodes.xsl

Dit stylesheet bouwt voort op bet thistle2dt . xsl stylesheet van appendix B.1. Dit sty-
lesheet zet niet alleen (zoais de naam van het stylesheet doet vermoeden) de knopen op de
juiste volgorde. Tegelijkertijd worden de stringposities na.arboven getransporteerd zodat in
iedere knoop het bereik direct zichtbaar is, en wordt op basis van de stringposities de voile
woordvorm ais attribuut toegevoegd. De algehele indruk bij dit styiesheet is dat XLST niet
altijd zaligmakend is. Dit styiesheet rust sterk op bet gebruik van extensiefuncties. Zowei de
node-set() functie als de tokenize() functie is onontbeerlijk. Dat in XSLT een document
niet in place veranderd kan worden is even wennen. Bij conventionele programmeertalen zou
je met pointers wilien schuiven.

Code
<?xml version="l .0" encoding="utf—8"?>
<xsl stylesheet version=" 1 .0"

xmlns : xsl&'http: //www .w3 . org/1999/XSL/Transform"
xmlns : math="http: //exslt . org/math"
xmlns : str="http: //exslt . org/strings"
xmlns : exsl="http: //exslt . org/common"
extension—element—prefixes="math str exsl"

exclude—result—prefixes="math str exsl">

<xsl : output method="xml" encoding=" iso—8859—1" indent="yes"/>

<xsl :variable nanie="words" select="str :tokenize(/top/sentence) "I>

<xsl:template match="/">

<top>

<xsl : apply—templates select="/top/*"/>

</top>

</xsl : template>

<xsl template match= ' [top/node">
<xsl:variable name="sort—results">

<xsl: call—template name="sort-nodes"/>

</xsl : variable>

<xsl: copy—of select="exsl :node—set($sort—results)/sort—result/node"/>

</xsl : template>

<xsl template name="sort—nodes">
<!—— We moeten in post—order de tree door.

- bepaal de sorteer-waarde van de kinderen

— sorteer ze.

- bepaal je eigen sorteer-waarde

— creeer een nieuw sort—result en retourneer deze

<sort—result begin="2" end="3't><node ... /></sort—result>
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<sort—result begin="l" end'2"><node ... f></sort—result>
<sort—result begin="3" end="4"><node ... /></sort—result>

——>

<xsl : choose>
<xsl when test"not (node)">

<sort—result>
<,-- index nodes hebben geen begin, end -->

<xsl: apply—templates select"@begin" mode'add-attr"/>
<xsl : apply-templates select"@end" mode"add—attr"/>

<node rel"{Qrel}">
<!—— evt. cat toevoegen ——>

<xsl : apply—templates select"@pos"
<xsl apply—templates select&IQindex"

<xsl : apply—templates select"@begin"

<xsl : apply—templates se1ect&'Dend"

mode="add—attr" />

mode "add—attr" I>
mode" add-attr" I>
mode"add-attr" I>

<xsl : variable name"b" select"@begin" I>
<xsl : variable name" e" select "(end"/>
<!—— hier kunnen we hd toevoegen -—>
<xsl :

apply—templates se1ect&'root" mode"add—attr"/>

<!—— De word vorm uit de sentence vissen ——>
<xsl: if test="cDroot">

<xsl attribute name="word">
<xsl:f or—each select"$words[positiOn() &gt;= Sb + 1

and position() &lt; $eI">

<xsl:value—of select" . "I>
<xsl:text> </xsl:text>

</xsl : for—each>

<xsl :value—of select"$words (position() = Se)/>
</xsl : attribute>

</xsl: if>

<mode>
</sort—result>

</xsl:when>

<xsl : otherwise>

<xsl : variable name"sort-resultS">
<xsl:f or—each select"node">

<xsl: call-template name="sort-nodes"/>
</xsl :f or—each>

</xsl : variable>
<xsl :variable name"sr" select"exsl :node—set ($sort—results) "/>
<xsl : variable nanie"begin"

5elect"math:min($Sr/SortreSU1t/begifl) "I>
<xsl : variable name"end"

select"math:max($Sr/SortreSult/@efld) "I>
<sort—result begin"{$begin}" end"{$end}">

<node>
<xsl :

apply—templates select"@rel" mode"add—attr"/>
<xsl apply—templates se1ect"cat" mode"add—attr"/>

<xsl apply-templates select"@index" mode="add—attr'5'>

—



B.3. CONVERT-THISTLE.PY 75

<xsl : attribute name="begin">
<xsl : value-of select="$begin"/>

</xsl attribute>

<xsl:attribute name="end">

<xsl :value—of select="$end"/>

</xsl : attribute>

<!-- workaround voor de indexed nodes,

hebben geen @begin en @end (gewoon vooraan) -->

<xsl : for—each
select="exsl :node—set($sort—results)/sort—result[not(node/@begin)J">

<xsl : copy—of select=hmnodelt/>

</xsl : for—each>

<!—— de overige nodes ——>

<xsl : for—each
select="exsl : node—set ($sort—results)/sort—result [node/beginJ">

<I—— sorteren op "end" geeft bij kruisende takken meestal

de beste bomen als resultaat -—>

<xsl: sort select="@end" data—type='mnurnber"/>
<xsl: copy—of select="node"/>

</xsl : for—each>

<mode>
</sort—result>

</xsl : otherwise>
</xsl: choose>

</xsl : template>

<xsl :template match="@*" mode="add—attr">

<xsl:attribute nanie="{nanieQ}">

<xsl:value—of select=" "I>

</xsl : attribute>
</xsl template>

<xsl : template match="sentence I comments">

<xsl:copy—of select=" "I>

</xsl template>

</xsl : stylesheet>

B.3 convert-thistle.py

Dit script laat zien hoe met de libxml2 Python-interface de stylesheets dt2thistle xs]. en
sort-nodes xsl in successie toegepast kunnen worden om de Thistle-data om te zetten naar
het compacte forma.at. In de functie getthistle_data() is te zien hoe de Thistle-SGML
gemanipuleerd wordt om door een zich aan de XML-standaard houdende XML-processor
geaccepteerd te worden. Doordat het script meerdere Thistle-files als argument accepteert
hoeft er niet voor elk bestand een apart proces opgestart te worden.
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Code

#!/usr/bin/env python

''It''

Converteer Thistle files naar het compacte formaat

Usage: convert—thistle .py <thistle—files>

Genereert een .xml file voor elke thistle file.
111111

import sys

import Os

import libxml2

import libxslt

usage = "convert—thistle.py <thistle—f iles>\n"

style_sheet_dir = os .getenv("ALPINO_HOME") + "/Treebank/stylesheets/"

sheeti = style_sheet_dir + "thistle2dt.xsl"

sheet2 = style_sheet_dir + ltsort_nodes.xslll

def get_thistle_data(filename):

"Workaround voor de xml-header (ivm charset) en de DTD spec"

fp = open(filename, "r")

# DOCTYPE negeren, quick 'n dirty
doctype = fp.readline()
if doctype ==

doctype = fp.readline()
if doctype != '<!DOCTYPE diagrams SYSTEM "cgn_dt.dtd">\n':

raise 'Error getting DOCTYPE from file "' + filename + '"'

data = fp.readO
fp. close()

header = '<?xml version="l .0" encoding="iso—8859-1"?>\n'

return (header + data)

def convert_file(thistlefile, sheeti, sheet2):

"Creeer in twee stappen een gesorteerde file in het compacte formaat.

Het resultaat van SHEET1 op THISTLEFILE is de invoer van SHEET2."
outfile = thistlefile + ".xml"

sys.stderr.write("Converting " + thistlefile +

# Thistle file parsen
doc = libxnil2 .parseDoc(get_thistle_data(thistlefile))
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* stylesheets toepassen

resi = sheetl.applyStylesheet(doc, None)

res2 = sheet2.applyStylesheet(resl, None)

* opslaan naar een nieuwe file

sheet2. saveResultToFilename(outfile, res2, 0)

* geheugen vrijgeven

resi .freeDoc()

res2 freeDoc 0

doc freeDoc()

if __name__ ==

* argumenten checken
if len(sys.argv) < 2:

sys stderr write (usage)
sys.exit(1)

* parse de stylesheets

parsedsheetl = libxslt .parseStylesheetDoc(libxml2 .parseFile(sheetl))
parsedsheet2 = libxslt parseStylesheetDoc (libxml2 parseFile (sheet2))

* ga de files bijiangs
for file in sys.argv[1:1:

convert_file(file, parsedsheetl, parsedsheet2)

* free de stylesheets

parsedsheet 1 . freeStylesheet 0
parsedsheet2 . freeStylesheet()

B.4 dt2thistle.xsl

Met dit stylesheet kunnen we van het compacte formaat weer terug naar het Thistle for-
maat. Met deze inverse transformatie beschikbaar kan Thistle aisnog gebruikt worden om
de compacte bestanden te bewerken. Bovendien is dit stylesheet gebruikt om de integriteit
van de transformaties te controleren: wanneer we van het Thistle-formaat na het compacte
formaat transformeren en weer terug zou het resultant geen verschil moeten vertonen met het
originele Thistle-bestand.

Code

<?xml version="l .0" encoding"iso—8859—1"?>
<xsl : stylesheet version=" 1.0" xmlns :xsl="http: //www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<!-- het compacte forinaat ==> thistle -—>

<xsl : output method="xml"
indent=" yes
encoding=" ISO—8859—1"
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omit—xml—declaration='tyes"
doctype—system=" cgn_dt . dtd"/>

<xsl:template match="/">
<diagrams>

<diagram>

<top_type>

<xsl : apply—templates select="top"/>
</top_type>

</diagram>
</diagrams>

</xsl:template>

<xsl : template match='top">

<xsl apply—templates select="sentence"/>

<xsl apply—templates select=Ptcommentshh/>

<tree_x_top>

<xsl : apply—templates select="node"/>

</tree_x_top>

</xsl : template>

<xsl:template match="sentence">

<sentencex_top>
<sentence_type>

<sentence_x_sentence>

<xsl :value—of select=" . "I>
</sentence_x_sentence>

</sentence...type>

</sentence_x...top>

</xsl : template>

<xsl :template match=comments">

<comments_x...top>

<xsl apply—templates select="comment"/>

</comments_x_top>

</xsl : template>

<xsl : template match="comment">

<comments...type>

<comments_x_comments>

<xsl:value—of select=" .

</comments_x...comments>
</comments_type>

</xsl : template>

<!—— OK, flu kunnen we bezig met de tree en leaf types

resumerende (zie ook thistle2dt.xsl):

- het geheel staat binnen een tree_x_top

— we hebben dan of een 'leaf_type' of een 'tree_type'
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<xsl:template match="node [node]"> <!—— Een tree—type ——>

<!—- Een tree type bestaat uit

- een mother_x_tree

- een daughters_x_tree (die weer bestaat uit leaf en tree types)

- Opbouw mother_x_tree:

mother_x_tree/pnode_type/

pcategory_x_pnode
indexed_cat_type I cat_type

deprel_x_pnode

Op dit punt moeten we kijken of er geen tree—types
zonder kinderen voorkomen (zou niet moeten):

'//node[not(node) and not(pos) and not(@index)]'

==> geeft matches!

Of bomen niet correct of selectiecriterium niet correct. Dit zou

betekenen dat op [cat and not(pos)] onderscheid gemaakt moet worden.

De meeste matches waxen bomen met fouten maar het kan idd
voorkomen in een "lege" dependency tree.

N.B. Het probleem is ondervangen door bij de bladeren een

extra regel toe te voegen (zie verderop).

—_>

<tree_type>
<mother_x_tree>
<pnode_type>

<deprel_x_pnode>
<deprel_type>

<rel_x_deprel>
<xsl :value—of select="@rel"/>

</rel_x_deprel>

</deprel_type>

</deprel_x_pnode>

<xsl: choose>

<!—— Zonder index ——>

<xsl : when test="not (index)">
<pcategory_x_pnode>

<cat_type>

<cat_x_cat>cp</cat_x_cat>
<Ic at_type>

</pcategory_x_pnode>

</xsl : when>

<!—— Met een index: ——>
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<xsl : otherwise>
<pcategory_x_pnode>

<indexed_cat_type>

<cat_x_indexed_cat>

<cat_type>

<cat_x_cat>

<xsl :value—of select="cat"/>

<I cat _x_ cat>
</cat_type>

</cat_x_indexed_cat>
<index_x_indexed_cat>

<index_type>
<index_x_index>

<xsl : value—of select&'index" />
</index_x_index>

</index_type>
</index_x_indexed_cat>

</indexed_cat _type>
</pcategory_x_pnode>

</xsl : otherwise>

</xsl : choose>

</pnode_type>

</mother_x_tree>

<daughters_x_tree>

<xsl : apply—templates selectnode"/>

</daughters_x_tree>

</tree_type>

</xsl : template>

<—— De bladeren ——>

<xsl:template match"node [not (node)]">

<leaf_type>

<tcategory_x_leaf>

<xsl : choose>

<!—— Eerst de knopen zonder index —->

<xsl : when test"not (Qindex)">
<tnode_type>

<pos_x_tnode>

<pos_type>

<pos_x_p05>
<xsl : value—of select="@pos"/>

</pos_x_poS>
</poS_type>

</pos_x_tnode>

<word_x_tnode>
<word_type>

<lex_x_word>
<xsl :value—of select"@root"/>
<xsl : text>/ [</xsl : text>
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<xsl : value—of select="*begin"!>
<xsl : text>, </xsl : text>

<xsl :value—of select="Qend"/>

<xsl text>] </xsl : text>

</lex_x_word>

</wor&type>
</wor&.x....tnode>

</tnode_type>

</xsl : when>

<!-- Dan de indexed-nodes -->

<xsl:when test="@pos and cindex">
<indexe&tnode_type>

<indexx_indexe&tnode>
<index_type>

<index_x_index>
<xsl:value—of select="Qindex"/>

</index_x_index>

</index_type>

</index_x_ indexed_tnode>
<tnode_x_ indexed_tnode>
<tnode_type>

<posx_tnode>
<pos_type>

<pos_x—pos>
<xsl value—of select="@pos"/>

</pos_x_pos>
</pos_type>

</posx_tnode>
<word..x....tnode>

<word_type>

<lex_x_word>
<xsl :value—of select="Droot"/>
<xsl : text>! [</xsl : text>

<xsl: value—of select"@begin"!>
<xsl : text>, </xsl : text>
<xsl : value—of select="*end"/>
<xsl: text>] </xsl: text>

<!lex_x_word>

<!wor&type>
</wor&x....tnode>

<!tnodetype>
<!tnode_x_ indexed_tnode>

</indexe&tnode_type>
<!xsl : when>

En dan de kale indices (index-nodes) -->
<xsl: otherwise>

<index_type>
<indexx_index>

<xsl : value—of select"cindex",'>

</index...x_index>

<!index...type>
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</xsl : otherwise>
</xsl choose>

<It category_x_leaf>
<deprel_x_leaf>

<deprel_type>

<rel_x_deprel>
<xsl : value—of select="@rel"/>

<Irel_x_deprel>
<Ideprel..type>

<Ideprel_x_leaf>
</leaf_type>

</xsl template>

<!-- Het randgeval: de lege dependency

Het is een tree_type zonder kinderen, dus wel een blad. -->

<xsl:template match="nodeEnot(node) and scat and not(pos)1">
<tree_type>

<!—— De volgende knoop kan door een xslt—processor afgekort
worden tot <daughters_x.tree/>, wat weer niet gesnapt

wordt door Thistle ——>

<daught ers_x_t ree>
<!-- Workaround:

We forceren een expliciete sluittag door een spatie toe

te voegen. De knoop heeft flu een text—node als kind en

zal niet vereenvoudigd worden. De whitespace zal daarentegen

weer genegeerd worden door Thistle. ——>

<xsl : text> </xsl : text>
<Idaught er s_x_tree>

<mother_x_tree>

<pnode_type>

<deprel_x....pnode>

<deprel_type>
<rel_x_deprel>

<xsl : value—of select="Qrel"/>
</rel_x_deprel>

<Ideprel_type>
<Ideprel_x_pnode>
<pcategory_x_pnode>

<cat_type>
<cat....x_cat>

<xsl :value—of select="cat"/>
</cat_x_cat>

<Icat_type>

<Ipcategory.x_pnode>

</pnode_type>
</mother_x....tree>

</treetype>
<Ixsl : template>

</xsl : stylesheet>
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xmlmat ch

C.1 Globale werking

XMLmatch is het kioppend hart van het zoeksysteem. Hoewel xmlmatch maar een enkele taak

uitvoeren kan, het aanwijzen van bestanden die aan een bepaalde XPath-expressie voldoen,
is het wel specifiek toegerust op de omgeving waarin het moet werken. Zo is er de —-latini
optie. Deze optie is toegevoegd om gebreken ann het Thistle-formaat te overkomen. Dat
xmlmatch de fileargumenten ook vanaf de standaard invoer kan lezen verhoogt de flexibiliteit
en is erg praktisch bij grote hoeveelheden bestanden.

De usage informatie geeft een korte samenvatting van de functionaliteit van xmlmatch:

Usage: xmlmatch [OPTION]* <xml—files>
-q, --query=QUERY XPath-expression to be used as query. The

expression should evaluate to a node set or

a boolean.

-f, --queryfile=FILE Read the XPath-expression from FILE. When

FILE is '—', the input is taken from stdin.

Reading the query from stdin does not work

in combination with the -—stdin option.

--stdin Read the xmlfiles from standard input, one

file name per line. When this option is

used, any files specified on the command

line will be discarded.

-1, ——latini Assume input is in the iso—8859—1

(iso—latini) character set. This setting is

overrided by an encoding specification in

the XML header. This option is to be used

when the encoding specification is missing.

-s, --stylesheet=STYLESHEET The styleheet to use for output.

--dump-tree Dump the compiled XPath-expression. No

files are processed. Output to stdout.

--show-match Show what matched the expression (in debug

format). Output to stdout.

-v, ——invert—match Invert the sense of matching, output file

names that do not_ match the

XPath-express ion.

-V. --valid Enable DTD support in the parser.

—-keep—blanks Keep text nodes consisting only of blanks
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--line-buffered Force line buffered output, even when not

connected to a terminal (default).

--block—buffered Force block buffered output when not

connected to a terminal.

--version Show version number

Help options:

—?, —-help Show this help message

--usage Display brief usage message

C.2 De stylesheet-interface
De stylesheet interface is gemaakt om in geval van een match met behuip van een XSLT-
stylesheet willekeurige uitvoer te kunnen genereren.

\Ve gegeven het stylesheet twee parameters mee. De ene parameter, filename, is de
bestandsnaarn van de matchende file, de andere parameter, expr, is de XPath-expressie die
gebruikt is als query. Omdat XSLT net als xmlmatch met XPath expressies werkt is de query
direct bruikbaar binnen XSLT. Het doorgeven van de gebruikte expressie is daarmee een
gemakkelijke manier om de matchende knopen kenbaar te maken aan een XSLT stylesheet.

De beide parameters worden als string-parameter aan het stylesheet meegegeven.
Om de matchende knopen te kunnen bepalen moet de expr parameter eerst geevalueerd

worden als XPath-expressie met behuip van de evaluate() extensie-functie, hetzij uit de
saxon namespace, hetzij uit de exslt namespace. Standaard XSLT bevat deze functionaliteit
niet.

Voorbeelden van uitvoerstylesheets zijn besproken in hoofdstuk 6.

C.3 Broncode
De broncode van xmlmatch is samen met de andere code van deze scriptie te vinden op
http: //www. let . rug. nl/vannoord/trees/Software/.



Bijiage D

DTView

DTView is de viewer voor het nieuw ontworpen compacte XML-formaat. DTView is een
Tcl/Tk-script dat gebruikt maakt van het Clig-pakket voor het visualiseren van taalkundige
datastructuren. In deze bijiage staan de technische details, de algemene werking is besproken
in sectie 6.3 op bladzijde 52.

D. 1 Functionaliteit

De usage informatie is als volgt:

dtview [—q <query>] -s I -file—query—pairs I <XML-files>

DTView krijgt de bestandsnamen mee op de commandline of leest deze met de "-s" viag
van de standaard invoer. Optioneel kan met de "-q" vlag een XPath-expressie meegegeven
worden. De knopen die met deze expressie matchen worden in een andere (opvallende) kleur
weergegeven.

Willen we voor iedere file een verschillende highlight expressie gebruiken, dan kan dat met
de -file—query-pairs" optie. Deze optie is bedoeld in combinatie met stylesheetuitvoer
van xmlmatch. Het idee achter deze optie is dat bij een sanity check zowel de bestandsnaam als
de gebruikte query en eventueel een beschrijving van de query aan DTView doorgegeven kan
worden. ledere bestandsnaam kan op deze manier geassocieerd worden met z'n eigen query
(highlight expressie). Ook bij deze optie leest DTView van de standaard invoer. Het verwacht
de bestandsnaam, de query en de omschrijving op een regel gescheiden door TAB-karakters'.

D.2 Interne werking

Het hart van de viewer ligt in de transformatie van bet compacte XML-formaat naar een
Clig-figuur. Dit gebeurt doormiddel van een XSLT-stylesheet. Deze transformatie wordt
door DTView uitbesteed aan een externe XSLT-processor. De code van DTView is samen
met de andere code van deze scriptie te vinden op http://www.let.rug.nl/vannoord/
trees/Software!.

'Een andere lage ascii waarde i.p.v. TAB is met XSLT (helaas) niet mogelijk. Zie XML standaard vl.O
paragraaf 2.2. (http: //www . w3 . org/TR/2000/REC-xml- 20001006*charsets)
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Listing D.1 Een voorbeeld van Clig-code
1 dig {stack {color—area white {smallbox {big-plain-text {Hij vraagt :

2 {vspace 15}
3 {tree {color—area yellow { drs {color black {plain—text {top}}}
4 {color black {plain—text {smain}}}

5

6 {color—area white {drs {color black {plain—text {su}}}

7 {stack {color black {plain—text {noun}}}
8 {color black {subscript {plain—text {hij}} {plain—text { O}}}}

9

10 {color—area white {drs {color black {plain—text {hd}}}

ii {stack {color black {plain—text {verb}}}

12 {color black {subscript {plain—text {vraag}} {plain—text { 1}}}}
13 }}}
14 }
15 }

D.3 dt2clig.xsl
Dit stylesheet zet een Treebank file in het nieuwe compacte formaat om naar een Clig-figuur.

Het stylesheet kan optioneel een parameter expr meekrijgen. Deze string-parameter wordt
geevalueerd als XPath-expressie en knopen die voldoen aan deze expressie worden voorzien

van een andere kleur. Omdat het stylesheet interactief gebruikt wordt (de gebruiker kan in
DTView zelf een expressie opgeven) is er extra aandacht besteed aan de verwerking van de
expr parameter: bet stylesbeet zal ook wanneer de meegegeven expressie niet tot een node-set
evalueert gewoon blijven werken. Alleen wanneer de expressie een syntax-fout bevat zal de
XSLT-processor met een foutmelding komen.

In listing D.1 is een voorbeeld van door dit stylesheet gegenereerde Clig code te zien.

Code
<?xml version=" 1.0" encoding"utf—8"?>
<xsl : stylesheet version" 1 .0"

xmlns : xsl="http //www . w3. org/1999/XSL/Transform"
xmlns dyn="http : //exslt . org/dynamic"
xmlns exslt="http: //exslt . org/common"
extension—element-prefixes="dyn exslt">

<xsl : output niethod="text" encoding="iso—8859—1"/>

<xsl:param name='expr'>/. .</xsl:param> <'—— matcht nooit ——>

<xsl :variable name="newexpr">

Wanneer de expr parameter niet tot een nodeset evalueert,

moeten we zorgen dat de expressie die gebruikt wordt om te

kijken of er gehighlight moet worden evalueert tot een lege

nodeset.

——>

<xsl: choose>
<xsl :when test"exslt :object—type(dyn:evaluate($expr)) = 'node—set'">
<xsl : value—of select"$expr"/>
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</xsl :when>
<xsl : otherwise>

<xsl : text>!. . </xsl : text>
</xsl : otherwise>

</xsl : choose>

</xsl : variable>

<xsl :variable nanie="selectedNodes" select="dyn: evaluate($newexpr) "I>

<xsl :template match=h1!M>
<xsl:text>clig </xsl:text>

<xsl : text>{stack </xsl : text>

<xsl apply—templates select="/top/sentence"/>

<xsl : text>{vspace 15}&#xA; <!xsl : text>

<xsl : apply—templates select='t/top/node"/>

<xsl text>}&#xA; </xsl : text>

</xsl template>

<xsl:template match="node [node]"> <!—- non-terminal ——>

<xsl : text>{tree {color—area </xsl : text>
<xsl : call-template name="print-tree-color"/>

<xsl:text> { drs </xsl:text>

<xsl : apply—templates select="@rel"/>

<xsl : apply—templates select="@cat"/>

<xsl : apply—templates select="@index"/>

<xsl : text>}}&#xA; </xsl : text>

<xsl : apply—templates select="node"/>

<xsl : text>}&#xA; </xsl : text>

</xsl template>

<xsl:template match="node[not(node)]"> <!—— een terminal ——>

<xsl : text>{color—area </xsl : text>
<xsl: call—template nanie="print—tree—color"/>

<xsl:text> {drs </xsl:text>

<xsl :apply—templates select="@rel"/>

<xsl : text>{stack </xsl : text>

<xsl :apply—templates select="@index"/>

<xsl :apply—templates select="pos"/>

<xsl : apply—templates select="root"/>

<xsl : text>}}}&#xA; </xsl text>

</xsl : template>

<xsl:template match="@*">

<xsl : text>{color </xsl : text>

<xsl : call—template name="print—text—color"/>

<xsl:text> {plain—text {</xsl:text>

<xsl:value—of select". "/>
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<xsl text>}}}&#xA ; </xsl : text>

</xsl : template>

<!-- woorden apart i.v.m. begin, end -—>

<xsl :template match="@root" mode"DISABLED">
<xsl : text>{color </xsl : text>

<xsl : call—template name"print—text—color"/>

<xsl : text> {plain—text {</xsl text>

<xsl:value—of select". "I>

<xsl : text>! [<,'xsl : text>
<xsl :value—of select". . /cbegin"/>
<xsl : text>, </xsl text>

<xsl:value—of select=".

<xsl : text>] </'xsl : text>

<xsl text>}}}&#xA; </xsl : text>

<!xsl: template>

<!-- woorden apart i.v.m. begin, end -->

<xsl :template match&'@root">
<xsl : text>{color <!xsl : text>

<xsl: call—template name="print—text—color"!>

<xsl:text> {subscript {plain—text {<!xsl:text>

<xsl:value—of select=" .1'>

<xsl : text>}}</xsl : text>
<xsl:text> {plain—text { <!xsl:text>
<xsl : value—of select". . /øbegin"/>
<xsl : text>}}}}&#xA ; <i'xsl : text>

</xsl: template>

<I—— Indices doen we bold ——>

<xsl : template match="index">
<xsl text>{color </xsl : text>

<xsl : call—template name="print—text—color"/>

<xsl:text> {bold—text </xsl:text>

<xsl:value—of select".!>
<xsl : text>}}&#xA ; <!xsl : text>

<!xsl template>

<xsl : template name="print—tree—color">

<xsl : choose>

<xsl:when test"count($selectedNodes I .) = count($selectedNodes)">
<xsl : text >yellow</xsl : text>

<!xsl when>

<xsl : otherwise>white</xsl: otherwise>

</xsl: choose>

<!xsl : template>

<xsl :template name="print—text—color">
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<xsl: choose>
<xsl:when test="count($selectedNodes I

= count($selectedNodes)">
<xsl : text >red</xsl text>

</xsl when>

<xsl : otherwise>black</xsl : otherwise>

</xsl: choose>

</xsl template>

<xsl:template match="sentence">

<xsl:text>{color—area white {smallbox {big—plain—text {</xsl:text>

<xsl : value—of select=" "I>

<xsl : text> }}}}&#xA; </xsl : text>

</xsl : template>

</xsl : stylesheet>



90 BIJLAGE D. DTVIEW



B ibliografie

van der Beek, L., G. Bouma, R. Malouf & G. van Noord (2002). The Alpino
Dependency Treebank. In Computational Linguistics in the Netherlands (GUN) 2001.
Twente University.

Bouma, G., G. van Noord & R. Malouf (2001). Alpino: Wide-coverage Computational
Analysis of Dutch. In Computational Linguistics in the Netherlands 2000.

Brants, S., S. Dipper, S. Hansen, W. Lezius & G. Smith (2002). The TIGER
Treebank. In Proceedings of the Workshop on Treebanks and Linguistic Theories. Sozopol.

Brants, S. & S. Hansen (2002). Developments in the TIGER Annotation Scheme and their
Realization in the Corpus. In Proceedings of the Third Conference on Language Resources
and Evaluation (LREC 2002), pages 1643—1649. Las Palmas.

Brants, T. & 0. Plaehn (2000). Interactive Corpus Annotation. In Proceedings of the
Second International Conference on Language Resources and Engineering (LREC 2000),
pages 453-459. Athen.

Bray, T., J. Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, E. Maler & F. Yergeau (2004).
Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Third Edition). W3C Recommendation.

Calder, J. (2000). Thistle: diagram display engines and editors. Technical Report, Univer-
sity of Edinburgh, Edinburgh.

Calder, J. (2001). Thistle and Interarbora. In Proceedings of the 18th International Con-
ference on Computational Linguistics (COLING), pages 992—996. Saarbrücken.

Cassidy, S. (2002). XQuery as an Annotation Query Language: a Use Case Analysis. In
Proceedings of the Third Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002),
pages 2055—2060. Las Palmas.

Clark, J. (1999). XSL Transformations (XSLT) Version 1.0. W3C Recommendation.

Clark, J. & S. DeRose (1999). XML Path Language (XPath) Version 1.0. W3C Recom-
mendation.

Cotton, S. & S. Bird (2002). An integrated framework for treebanks and multilayer
annotations. In Proceedings of the Third Conference on Language Resources and Evaluation
(LREC 2002), pages 1670—1677. Las Palmas.

Kay, M. (2000). XSLT Programmer's Reference. Wrox Press.

91



92 BIBLIOGRAFIE

Kloosterman, G. (2001). Zoeken in de Alpino Treebank (versiag Klein Project). Zie
http: //www. ai . rug. nh/geertk/project.

Lezius, W. (2002). Em Suchwerkzeug fur syntaktisch annotierte Textkorpora. Ph.D. thesis,
IMS, University of Stuttgart. Arbeitspapiere des Instituts für Maschinelle Sprachverarbei-
tung (AIMS), volume 8, number 4.

Marcus, M. P., B. Santorini & M. A. Marcinkiewicz (1993). Building a large anno-
tated corpus of English: The Penn Treebank. Computational Linguistics, 19(2):313—330.

Moortgat, M., I. Schuurman & T. van der Wouden (2000). CGN Syntactische Anno-
tatie. Rapport van het Corpus Cesproken Nederlands, zie http: //lands . let . kim. nl/cgn.

van Noord, G. & G. Bouma (1997). Hdrug, A Flexible and Extendible Development
Environment for Natural Language Processing. In Proceedings of the EA CL/A CL workshop
on Environments for Grammar Development, Madrid.

Plaehn, 0. (1998). Annotate Datenbank-Documentation. Technical Report, Universität
des Saarlandes.

Skut, W., B. Krenn & H. Uszkoreit (1997). An annotation scheme for free word order
languages. In Proceedings of the Fifth Conference on Applied Natural Language Processing.
Washington, DC.

Steiner, I. & L. Kallmeyer (2002). \TIQTORYA, A Visual Query Tool For Syntactically
Annotated Corpora. In Proceedings of the Third Conference on Language Resources and
Evaluation (LREC 2002), pages 1704—1711. Las Palmas.

Uit den Boogaart, P. C. (1975). Woordfrequenties in geschreven en gesproken Neder-
lands. Oosthoek, Scheltema & Holkema, Utrecht. Werkgroep Frequentie-onderzoek van
het Nederlands.


