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Abstract 

En els últims anys la lingüística computacional ha començat a fer-se nom i a prendre 

importància en el món de la informàtica, on fins ara rarament s’associaven les tasques 

dels lingüistes amb els ordinadors. Fins ara, diferents programadors amb renom com: 

Guido Van Rossum, creador de Python al 1991, i vàries universitats com la de 

Pennsilvània, creadora del Natural Language Toolkit al 2001, s’han dedicat al 

desenvolupament d’eines pel processat de textos. Aquestes eines s’han utilitzat 

mundialment al llarg d’aquests anys i han servit de base per programadors experts i no 

tan experts per crear els seus propis programes d’acord amb les necessitats concretes 

que se’ls presentaven. A dia d’avui, encara no s’havia desenvolupat cap programa que 

analitzés els noms propis a partir d’un corpus constituït de forma semiautomàtica. És 

per aquest motiu, que en aquest treball podreu trobar els procediments de la creació 

d’un programa d’anàlisi de noms propis a partir d’un corpus constituït a partir dels 

enllaços de la premsa anglesa en línia. El programa s’ha desenvolupat amb el llenguatge 

de programació Python i s’ha dividit en tres apartats; la constitució del corpus, la 

creació de les funcions del programa i l’avaluació dels resultats del programa i del 

corpus. Les diferents funcions que es troben recollides al llarg del treball han recollit 

uns resultats que mostren que els noms propis de persona són els més utilitzats en la 

premsa actual seguits dels noms propis d’organitzacions. Per tant, com a conclusió 

principal podem afirmar que el programa a assolit satisfactòriament els resultats que 

s’esperaven.  

 

In the last years computational linguistics has begun to make a name for themselves and 

to get traction in the computer world, where so far linguists were not relationated with. 

So far, different known programmers as: Guido van Rossum, creator of Python in 1991, 

and several universities such as the one in Pennsylvania, founder of the “Natural 

Language Toolkit” in 2001, have been devoted to the development of tools for word 

processing. These developed tools has been used worldwide throughout these years and 

has served as the basis for expert and less expert programmers to create their own 

programs according to the specific needs they had. Up until today, no program 

concerning name entities analysis has been developed. For this reason, in this work you 

can find the procedures followed to create a program that analyzes name entities from a 

corpus created with articles from the British press you can find online. The program was 

developed with the Python programming language and is divided into three sections; the 

constitution of the body, the creation of the functions of the program, and the evaluation 

of the program results and the corpus results. The various functions that are collected 

throughout the study show that person name entities are the most commonly used name 

entities in the British press followed by the organizations name entities. Therefore, the 

main conclusion we can assume is that the program successfully achieved the results we 

expected. 
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1. Introducció 

 

Al llarg dels anys la lingüística computacional ha anat guanyant terreny i cada vegada 

ha estat de més interès pels lingüistes amb curiositats informàtiques. Els canvis en la 

societat i les necessitats que s’han esdevingut al llarg d’aquests anys, també han 

col·laborat en l’evolució d’aquest sector. Tot i això, encara ara es troben pocs recursos 

per les necessitats que es detecten i, malgrat que cada vegada hi hagi més lingüistes amb 

coneixements informàtics o de processament natural del llenguatge, les tecnologies i 

programes que s’han creat per a la solució de les necessitats que es plantejaven, són 

poques. 

 

Tot i tractar-se d’un àmbit en expansió, les possibilitats de formació pels professionals 

del sector, si ens fixem en Catalunya i, fins i tot, l’Estat Espanyol, es fa complicat trobar 

una formació específica pel que fa a l’automatització de les tasques que desenvolupen 

els lingüistes. Tot i això, en alguns casos podem trobar que de manera optativa 

s’ofereixen classes concretes de processament del llenguatge. En el meu cas, com a 

estudiant de Llengües Aplicades de la Universitat Pompeu Fabra, una de les quals 

ofereix de forma optativa formació en aquest àmbit, he tingut la sort de poder rebre 

classes en aquesta especialització i conèixer-ne les mancances que presenta i veure que 

està molt poc explotat per les prestacions que pot arribar a tenir. De fet, veiem que en 

aquest sector la tecnologia encara no està suficientment desenvolupada i que encara 

queda un llarg camí per recórrer i descobrir.  

 

1.1. Motivació 

 

La motivació principal pel desenvolupament d’aquest projecte es troba en l’interès per 

l’àmbit i, més concretament, pel que fa a la utilització de Python. Al llarg d’aquests 4 

anys de carrera ens han ofert la possibilitat de formar-nos en molts àmbits relacionats 

amb la lingüística i les seves subdisciplines, però per raons personals i per 

desconeixement del tema la que m’ha cridat més l’atenció ha estat la part computacional 

d’aquest sector. Des d’un bon principi sabíem que es tractava d’una disciplina poc 

coneguda o, si més no, amb poca trajectòria professional, però justament és aquest el 

motiu pel qual em desperta tanta curiositat. 



2 
 

 

Val a dir, que també existeixen en la motivació les ganes de posar en pràctica el que he 

après i l’interès per conèixer amb més detalls aspectes que potser durant el curs es van 

tractar de forma més general per la manca de temps.  

 

1.2. Objectius 

 

L’objectiu principal d’aquest treball és crear un programa que a partir d’un corpus 

concret extregui grups nominals. Un cop s’obtinguin aquests grups nominals, l’objectiu 

serà analitzar i comparar-los entre ells, ja que l’origen del grup nominal ve determinat 

pels textos de temàtiques diferents que constitueixen el corpus. Així doncs, s’analitzaran 

aquests resultats per poder extreure’n conclusions en relació amb la temàtica textual. 

 

El segon objectiu que es planteja és formatiu. És a dir, es pretén construir una eina amb 

els recursos que s’han donat al llarg de la carrera i que són necessaris pel 

desenvolupament d’aquest programa. Així doncs, amb aquest segon objectiu es vol 

posar en pràctica i reforçar els coneixements específics que s’han adquirit sobre una de 

les temàtiques de la carrera que, a més, són d’interès personal. 

 

Per últim, també es plantegen objectius secundaris però no menys importants. Entre ells, 

destaca la voluntat de crear una eina més específica que la que ja existeix de tractament 

dels noms propis. Si més no, es pretén unificar-la en una única funció. També, es valora 

la possibilitat d’ajudar a professionals amb necessitats concretes pel que fa al grups 

nominals, tot i això, cal recordar que aquesta eina que es desenvoluparà presenta uns 

resultats molt concrets i, potser, poc útils per un ús general. 
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2. Marc Teòric i definició de conceptes 

El camp de la lingüística computacional aborda diferents temes, entre els quals en 

destaca el processament natural del llenguatge (NLP). Aquest sistema va ser creat per 

la necessitat d’unir el llenguatge dels humans (el llenguatge natural), amb el 

llenguatge de les tecnologies (llenguatge del maquinari o programació). Amb aquest 

sistema es va aconseguir que els programes d’ordinador fossin capaços de reconèixer 

el llenguatge natural. Així doncs, quan parlem de l’NLP, ens referim a un sistema 

d’intel·ligència artificial que permet que els ordinadors comprenguin el llenguatge 

humà. Fins ara, l’ordinador necessitava que el programador li parlés amb un 

llenguatge de programació complicat, concret i d’una forma molt tancada sense gaires 

opcions a canvi; per tant, el desenvolupament d’aplicacions relacionades amb aquesta 

tecnologia es feia molt complicat. 

2.1. Python 

Python existeix des del 1991 gràcies al programador Guido Van Rossum, qui en 

plena revolució informàtica va desenvolupar aquest sistema de programació. Al llarg 

dels anys, Python s’ha anat desenvolupant amb l’ajuda de diferents equips del Estats 

Units, els quals es van interessar pel sistema en veure els nombrosos avantatges que 

presentava aquest programa tan especial.  

Gauld (2011) defineix Python com un programa molt complet i avantatjós, ja que és 

capaç de reconèixer diferents llenguatges de programació i alhora ser compatible amb 

la majoria de sistemes operatius. Amb aquest programa, doncs, es poden programar 

aplicacions fàcilment i sense la necessitat de ser un programador professional, ja que 

el llenguatge que utilitza es mostra de forma simplificada i entenedora per a un 

aprenentatge ràpid.  

Malgrat sembli que no hagi de ser un programa amb gaires prestacions, Python és 

reconegut per ser un dels programes més potents pel tractament de les llengües. A 

més, presenta una sintaxi simple per al seu aprenentatge, cosa que facilita la 

comprensió pels que s’inicien en l’àmbit. Val a dir també, que Python és un dels 

sistemes més utilitzats en la indústria, l’educació i en investigacions científiques.  
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Python treballa amb una interfície en pantalla que s’anomena Integrated 

DeveLopment Environment (IDLE). En aquesta finestra és on l’usuari introdueix les 

indicacions pertinents perquè el programa realitzi la tasca que se li demana. Per poder 

treballar amb Python és imprescindible haver-se descarregat diferents paquets que ens 

permeten tractar el llenguatge d’una manera més específica i desenvolupar programes 

amb facilitat.  

2.2. El Natural Language Toolkit 

El Natural Language Toolkit o nltk és un dels paquets que permet el tractament de 

NLP. L’nltk és una de les plataformes més utilitzades per crear programes, ja que 

incorpora unes bases molt completes com ara: diferents corpus de treball, funcions 

per tokenitzar, etiquetar, classificar, etc.  

L’nltk va ser desenvolupat el 2001 pel Departament de Ciència de la Informació i 

Informàtica de la Universitat de Pennsilvània amb 4 finalitats principals per facilitar a 

l’aprenent l’ús de l’eina en qüestió: 

 Ser simple: ajudar a l’estudiant a interpretar amb facilitat o intuir el 

contingut que es demana per la realització de tasques concretes. 

 Ser consistent: tenir una bona interfície i estructura per tal que sigui 

fàcilment comprensible. 

 Ser extensible: trobar-se a l’abast de qualsevol i que sigui d’incorporació 

fàcil per a altres sistemes. 

 Ser flexible: oferir mòduls independents que no requereixin la comprensió 

de mòduls previs per poder executar-los de forma aïllada. 

Des de la seva creació l’nltk s’ha anat desenvolupant i ha anat sumant col·laboradors 

i, fins i tot, s’ha establert com a cursos en diferents universitats. 

Els corpus que utilitza l’nltk es tracta de corpus rigorosos constituïts a partir de fonts 

documentals molt riques i; per tant, on es poden trobar representades la majoria 

d’especificitats del llenguatge. Les funcions que incorpora en el mateix paquet 

faciliten l’ús de Python a l’usuari no expert, d’aquesta manera l’aprenent pot centrar-
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se a aprendre com programar altres eines més complexes ja que podrà utilitzar de 

base les que el paquet li ofereix. 

2.3. Funcions principals del sistema 

De les funcions que incorpora l’nltk, cal destacar la tokenització, l’etiquetatge i l’ús 

dels chunks.  

Tokenitzar consisteix en separar per paraules o per frases un text. Aquest text, pot 

tenir orígens diferents, espais en blanc, separacions mal fetes,etc., perquè la 

tokenització també tracta tots aquests aspectes. En cas que aquest procés no 

solucionés algun aspecte, amb el ventall d’eines que ofereix l’ nltk es podria 

solucionar el problema. 

 

FIGURA 1. Tokenització d’una frase. 

 

L’etiquetatge de textos funciona de manera que l’etiquetador, que pot desenvolupar 

l’usuari segons les necessitats que se li presentin, assigna una categoria gramatical a 

cada element del text. D’aquesta manera, és més fàcil realitzar cerques concretes pel 

que fa a les categories gramaticals o bé a l’ordre dels elements dins de les oracions. 

 

 

FIGURA 2. Etiquetatge de la frase anterior. Vegeu com s’utilitza el nom de l’última variable creada a 

la tokenització. 
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Els chunks permeten fer una anàlisis de les frases per extreure’n els constituents, però 

en cap cas identifiquen l’estructura interna de la frase o el rol que desenvolupen els 

diferents elements dins de la frase. Tot i això, permet fer anàlisis exhaustives sobre 

els components amb l’ajuda de les gramàtiques que el mateix usuari pot crear. Amb 

les gramàtiques s’aconsegueix un resultat més acurat, ja que és d’elaboració pròpia i 

es poden alterar els elements per finalitats concretes. 

 

FIGURA 3. Chunk de noms propis de la primera frase del corpus de Brown. 

 

Python amb l’ajut del paquet nltk també permet extreure freqüències i fins i tot arbres 

de les anàlisis que s’han fet. Aquesta tasca pot ajudar a l’usuari a entendre els 

resultats d’una manera més visual i entenedora i, fins i tot, més representativa en cas 

que s’hagi de mostrar en una audiència.  
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3. Metodologia 

 

3.1. Decisions prèvies 

 

L’objectiu principal d’aquest treball és desenvolupar un programa que constitueixi un 

corpus, el prepari per poder analitzar-lo i, finalment, se’n faci una anàlisi dels noms 

propis que s’hagin extret en el resultat final. El plantejament inicial per crear aquesta 

eina consta de diferents apartats que es poden agrupar entre: constitució del corpus, 

creació del programa i avaluació dels resultats a nivell d’usuari del programa i a nivell 

de funcionalitat de l’eina. Amb aquesta estructura de base es van considerar diferents 

qüestions relacionades amb cada un dels passos de la creació. Primerament, es va 

plantejar com es realitzaria la constitució del corpus; després, es va organitzar el procés 

de creació del programa; quantes funcions havia de tenir, quina tasca havia de 

desenvolupar cada definició, etc., i per últim, com s’extraurien els resultats perquè es 

poguessin avaluar. 

 

D’entre les decisions que es van prendre també es va escollir el programa i el sistema 

que s’utilitzaria per fer el tractament lingüístic que es pretenia obtenir. El programa, 

doncs, s’ha creat a partir d’un llenguatge de programació base (Python) amb interfície 

pròpia per poder desenvolupar subprogrames. Python destaca per tractar-se d’un 

llenguatge planer amb moltes facilitats per a tots aquelles persones que vulguin iniciar-

se al món de la programació. En el nostre cas, la selecció d’aquest llenguatge va venir 

donada pel coneixement previ que se’n tenia i per les possibilitats d’avançar amb 

facilitat que mostrava. A més, no es disposava de temps suficient per aprendre un 

llenguatge nou o bé per desenvolupar funcions bàsiques que el programa ja oferia de 

base. És per aquest motiu, doncs, que el desenvolupament de l’eina es va fer amb aquest 

sistema i no un altre. 

 

Pel que fa al sistema de tractament del llenguatge es va acordar treballar amb el conjunt 

d’eines que el Natural Language Toolkit o nltk el qual ha estat programat amb Python, 

ens ofereix per fer el tractament. Aquesta eina ens ha permès plantejar de forma més 

simplificada tots els processos ja que es tracta d’una eina concreta amb recursos 

específics per l’anàlisi lingüística automàtica.  
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3.2. Constitució del corpus 

 

Per poder desenvolupar una eina que detecti i analitzi els noms, prèviament cal haver 

constituït un corpus de treball per entrenar el programa i poder veure’n els resultats. En 

el cas d’aquest treball, es va constituir un corpus de 180 articles de diferents diaris 

anglesos del Regne Unit. Val a dir, però, que només es van utilitzar aquells articles que 

formaven part de les seccions de política (100 articles) o societat (80 articles). La 

diferència d’articles ve condicionada pel contingut de l’article. En molts casos l’aparició 

de noms propis era més extensa en els enllaços de política que en els de societat. 

 

Pel que fa als diaris que es van utilitzar per la constitució del corpus, se’n van analitzar 

quatre; dos d’ells exclusivament de política i economia, i la resta d’àmbit més general, 

tot i que només es van usar les seccions que feien referència a política i societat, pels 

motius que ja s’han esmentat. La selecció de diaris anglesos s’explica per les 

possibilitats que ofereix Python de treballar amb input anglès i no d’una altra llengua. 

En el cas del català per exemple, existeixen funcions específiques, però no les suficients 

com per desenvolupar un programa d’aquestes característiques. 

 

Els diaris d’àmbit general que es van triar van ser: BBC News i The Independent. 

Aquests, no van ser escollits únicament perquè fossin diaris generals, sinó perquè 

tractaven la informació d’una manera molt oberta i, generalment, a nivell mundial. Per 

contrarestar amb les notícies que es trobaven en els diaris més generals, es van escollir 

dos diaris més específics pel que fa a les temàtiques que s’hi tracten, en els quals 

l’aparició de noms propis fos més elevada. Els diaris escollits van ser: The Economist i 

Central Lobby, dels quals se’n destaca la característica principal de centrar-se en 

aspectes purament polítics. 

 

La constitució del corpus, però, no es va poder dur a terme fins els últims 10 dies, ja que 

en la fase de prova es va observar que part dels enllaços que s’havien agafat per fer el 

testeig ja no existien; és a dir, eren enllaços trencats. És per aquest motiu, que es va 

crear un corpus provisional de tan sols 2 enllaços per poder anar provant cada funció.  

En el transcurs d’aquests 10 dies, cada dia i aproximadament a la mateixa hora, dels 4 

diaris escollits es feia un buidatge manual de 5 enllaços per cada diari de les notícies 
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que es creien més rellevants pel corpus. D’aquesta manera, es va arribar a constituir un 

corpus de 180 articles. En la recollida, es va considerar una variable important l’hora del 

buidatge, ja que cada diari, i més si es tracta de diaris amb versió digital, actualitzen de 

forma periòdica els titulars i altres notícies de forma diària.  

 

És per aquest motiu, que el buidatge es va realitzar de forma diària al voltant de les nou 

del vespre, amb l’expectativa que hi hagués la mateixa quantitat de notícies en cada 

document seleccionat. Val a dir, però, que aquest aspecte no es considera tant important 

en comparació a la tria de l’àrea temàtica de treball, ja que aquesta primera, no hi juga 

un paper tan decisiu. Cal destacar, també, que malgrat que la selecció d’enllaços es 

realitzés de forma manual, el processat de cada article i el tractament que rebien per part 

de l’eina creada es feia de forma automàtica, podem veure la funció de tractament dels 

enllaços a: figura 5 i 6. 

 

3.3. La creació de l’eina 

 

Amb la base d’un corpus constituït, es va començar a desenvolupar l’eina. Aquesta es 

va dividir en diferents funcions, cada una de les quals tindria una tasca concreta per 

realitzar sobre el tipus de text que se li donés d’input. D’aquesta manera, amb el resultat 

que s’obtingués de l’última funció, es podrien analitzar els resultats per així poder 

extreure’n conclusions. Cada funció creada tenia un objectiu diferent a realitzar sobre el 

text, d’aquesta manera també s’assegurava que es poguessin cridar aquestes funcions de 

manera independent per una anàlisi més específica d’algun aspecte determinat que 

s’obtingués en alguna de les funcions.   

 

En l’elaboració de l’eina existeixen uns passos marcats que cal seguir per arribar al 

resultat final. Així doncs, i partint d’una llista d’enllaços, el primer pas que calia fer era 

crear diverses funcions seguint un ordre lògic, que tractessin aquests enllaços i els 

convertissin en un text que es trobaria inclòs en un únic fitxer. Tot seguit, calia crear 

una funció final d’etiquetatge, la qual ens permetria identificar cada element del text per 

la seva categoria gramatical, per així finalment poder classificar-los. Val a dir, però, que 

aquest últim pas no es va poder portar a terme per la falta de temps. 
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3.3.1. Primeres instruccions per l’eina 

Per poder entendre el funcionament del programa i els passos que s’han seguit per 

crear-lo, prèviament cal fer una petita introducció sobre el comandaments que 

l’usuari ha d’introduir perquè el programa respongui. És per aquest motiu, que a 

continuació i de forma reduïda s’exposaran els primers passos que es porten a terme 

per posar en marxa el programa. 

Per entendre com funciona, cal conèixer abans alguns aspectes concrets del 

funcionament. Per iniciar el programa cal importar l’nltk, d’aquesta manera es podran 

utilitzar totes les funcions que ja estan preprogramades. També és necessari que 

s’importin tots els corpus que es necessiten per treballar. És recomanable, però no 

necessari, importar les llibreries abans de començar, ja que Python permet importar-

les durant el procés de creació. En el cas del programa que ens ocupa,  cal que 

s’importi un document on s’hi troben les funcions específiques del programa (vegeu 

figura 4 dels annexos), d’aquesta manera es podran utilitzar de la mateixa forma que 

es fa amb les de nltk.  

Les funcions són ordres que ha creat el programador i que les ha agrupat sota un nom, 

així doncs, cada funció realitza una tasca concreta. Les funcions poden anar 

relacionades entre elles; és a dir, una funció pot necessitar l’output de la funció 

anterior i, que aquest mateix resultat, es tracti de l’input de la següent. La manera de 

procedir amb aquestes relacions consisteix en importar la funció anterior dins de la 

definició de la funció on es necessiti. 

 

FIGURA 4. En aquesta figura observem l’IDLE amb l’ordre d’importar el paquet d’nltk i tot seguit, 

importar el corpus Brown de dins d’aquest paquet. 
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3.4. Les funcions del programa 

 

Si ens centrem en el document que recull el programa (vegeu figura 1 dels annexos), 

s’observa que es troba organitzat i dividit per funcions. Cada una de les funcions ha 

estat creada amb una finalitat diferent, és per aquest motiu que es veuen desglossades.  

 

L’eina doncs, conté 6 funcions i una setena que les engloba totes. La primera funció 

transforma un llistat d’enllaços en un text, el qual anomenem raw, i el neteja dels codis 

html propis de les pàgines web. La segona, agafa tots els textos que s’han creat i els 

posa en un únic fitxer, de manera que només quedi un únic document. La tercera guarda 

en fitxers separats els textos que prèviament s’han generat, segons es tracti de notícies 

de l’àmbit polític o social. La quarta i la cinquena tokenitzen per paraules i per frases 

respectivament el text. Recordem que tokenitzar significava dividir els diferents 

elements
1
 que hi ha en un text de forma individual. I per últim, la sisena etiqueta el text; 

és a dir, que per cada element tokenitzat li assigna una categoria gramatical d’acord amb 

els criteris de l’etiquetador que s’utilitzi. 

  

                                                             
1 Per elements entenem: paraules, números, puntuació, etc. 
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4. El programa 

 

L’elaboració del programa s’ha dividit en 3 etapes diferents. La primera ha consistit en 

l’elaboració del corpus, la segona en la creació de les funcions que preparen el text per 

poder analitzar-lo i, finalment, l’anàlisi de les dades obtingudes. Aquests passos s’han 

portat a terme per l’ordre mencionat, ja que en aquest cas es tracta d’un ordre lògic i 

rellevant per poder arribar al resultat final. En aquest apartat s’explicaran les funcions 

desenvolupades en la segona etapa d’acord amb l’objectiu que tenien i el procés que han 

seguit per assolir-lo. Pel que fa a la tercera etapa, s’explicarà en el punt que es troba a 

continuació referent a l’avaluació de resultats i, en referència a la primera es pot 

consultar a l’apartat de metodologia, més concretament a l’apartat 3.2 de constitució del 

corpus. 

 

4.1. Les funcions 

 

La primera funció dissenyada pel programa, la qual hem anomenat “prepara” agafa com 

a input una llista de les dues existents (segons es tracti d’enllaços de política o de 

societat) i la transforma en format text. En aquesta primera funció, també es netegen tots 

els codis html que es poden haver arrossegat de l’obtenció dels enllaços. Per tant, la 

tasca que desenvolupa aquest primer apartat és de preparació del text, el qual anomenem 

raw, ja que es tracta d’un text no processat. En la preparació del corpus, no es considera 

rellevant diferenciar cada article, ja que l’anàlisi que es pretén realitzar no contempla 

l’opció d’extreure percentatges d’ús dels noms propis segons els diaris o els autors de la 

notícia. Per això, la preparació dels enllaços es pot fer en una única funció i només s’ha 

de tenir en compte la temàtica de l’enllaç que sí que és rellevant per l’anàlisi que se’n 

vol fer. 

 

 

FIGURA 5. Primera funció. 
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La segona funció (prepara2) té una relació directe amb la primera, ja que necessita el 

resultat d’aquesta per poder fer la tasca que té programada. Aquesta funció s’ocupa de 

posar el contingut de cada article un darrere l’altre, d’aquesta manera s’obté un únic text 

per cada temàtica que conté tots els articles. Aquest text també es genera en format raw. 

 

 

FIGURA 6. Segona funció. 

 

La tercera funció, també utilitza l’input del resultat de la funció anterior; és a dir, el raw 

generat per cada tipus d’enllaç, però en aquest cas la funció té dos arguments d’entrada. 

Els dos arguments que necessita la funció de guardar són: els llistat d’enllaços d’una 

temàtica, i el nom de la temàtica dels enllaços que se li esta donant. D’aquesta manera, 

la funció és capaç de guardar en dos fitxers (d’extensió txt) diferenciats els resultats que 

genera.  

 

 

FIGURA 7. Tercera funció. 

 

La quarta funció i la cinquena tokenitzen per paraules i per frases respectivament. És 

tokentiza per paraules i per frases perquè es contempla l’opció de necessitar aquestes 

funcions per separat en algun moment determinat del procés. Tan pel que fa el procés de 

creació de les funcions, com el procés que s’ha seguit per obtenir les funcions que ara 

s’expliquen.  
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FIGURA 8.  Quarta funció. 

 

La sisena funció també rep com a input el resultat de l’anterior, un text tokenitzat. 

Aquesta ordre s’encarrega d’etiquetar el text; és a dir, d’assignar un valor a cada 

element del text sigui o no alfanumèric. 

 

 

FIGURA 9. Cinquena funció. 

 

Per poder realitzar l’etiquetatge cal entrenar un etiquetador amb algun dels corpus que 

l’nltk ja ofereix per defecte. En aquest treball es recorre a un corpus ja constituït del 

programa perquè és una font fiable on es recullen en gran part totes les rareses que es 

poden trobar a la llengua. A més, desenvolupar un sistema d’etiquetes suposaria una 

implicació temporal de la qual no es disposa. L’etiquetador utilitzat per etiquetar el 

corpus constituït ha estat entrenat amb el corpus de Brown.  

 

La tasca d’etiquetatge suposa adoptar les etiquetes que aquest corpus utilitza per 

etiquetar  un text tokenitzat. Python en aquest punt ofereix dues opcions: utilitzar les 

etiquetes completes, o bé les simplificades. Usar les etiquetes simplificades representa 
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que per cada subetiqueta que el corpus té assignat a diferents tipologies de verb per 

exemple, s’englobin totes sota una etiqueta més general. En el nostre cas, s’han utilitzat 

les etiquetes simplificades, ja que no hi havia reducció de tags nominals. Tot i això, en 

una setena funció que s’encarrega de canviar alguns tags, s’utilitzen els tags d’un altre 

corpus, el Conll2000 del Wall Street Journal. Aquesta setena funció adapta els tags de 

Brown als tags de Conll2000 per tal que encara quedin més simplificats aquells tags que 

pel nostre estudi no siguin rellevants. El resultat d’aquesta funció; per tant, serà el 

nostre corpus en forma de text etiquetat amb les etiquetes barrejades de Brown i 

Conll2000. 

 

 

FIGURA 10. Sisena funció. 

 

Per últim, amb la vuitena funció s’obtenen els chunks nominals (vegeu figura 3) ja 

siguin de persona, organització, lloc, etc., en forma de llista. Aquesta llista serà el 

resultat final de les funcions que s’analitzarà per poder valorar la tipologia de grups 

nominals que apareixen en les temàtiques seleccionades dels diaris buidats. Tanmateix, 

en la figura 1 dels annexos s’observa una novena funció. Aquesta funció s’encarrega 

d’establir una relació entre les diferents funcions que s’han vist fins ara. És a dir, permet 

que les funcions que no tenen explícitament una variable definida la puguin reconèixer 

només pel nom i per la funció que s’importa en cada cas. 
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5. Avaluació dels resultats 

 

5.1. Resultats del programa  

 

Els resultats obtinguts del programa han estat satisfactoris. Per cada funció 

desenvolupada el programa ha extret correctament l’output desitjat. Tot i això, hi ha 

funcions que encara es podrien millorar més. Per exemple, la funció “prepara” no ha 

acabat de netejar correctament els textos, ja que en algun cas encara s’obtenien marques 

del codi html. Val a dir, que aquestes restes del codi no han influenciat en l’anàlisi final 

dels resultats. 

 

 

FIGURA 11. Resta de codi html que s’ha etiquetat com a adjectiu. 

 

La resta de funcions no han presentat cap error destacables, però tot i això, sempre s’hi 

poden afegir millores. En el cas de la funció d’etiquetar, l’etiquetador es podria fer més 

eficient amb l’ús de diccionaris també preprogramats. D’aquesta manera, en lloc 

d’etiquetar “NN” quan el programa no reconegués la paraula, l’eina podria recorre al 

diccionari per fer la cerca de la paraula i en cas de trobar-la, etiquetar-la d’acord amb la 

informació del propi diccionari. 

 

La funció de chunks també podria millorar-se quan a l’extració de resultats. En aquest 

cas, caldria recollir en llistes diferents tots els noms propis que fessin referència a les 

diferents categories. Així, es podria comptabilitzar la quantitat d’una categoria concreta 

respecte a l’altre. 

 

5.2.Resultats de l’anàlisi del corpus 

 

Els resultats obtinguts de l’anàlisi del corpus han estat els esperats. Es pressuposava que 

els noms propis de persona serien els més utilitzats seguits dels noms d’organitzacions. 

La hipòtesi partia de les característiques principals que les temàtiques de política i 
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societat ens aportaven. En tots dos casos, l’aparició de noms propis és pràcticament de 

caire obligatori, així com també els noms de les institucions a les quals pertanyen.  

 

En el cas dels articles de societat, però, s’observa que els noms locatius destaquen 

considerablement respecte a la resta. De fet, pràcticament no es troben noms 

d’organitzacions. Tot i això, el balanç general que se’n fa apunta que els noms 

d’institucions, etc., són més populars en la premsa. 

 

Tot i això, en algun cas no s’ha identificat correctament el nom propi i; per tant, no s’ha 

analitzat el chunk nominal. Vegeu els exemples següents: 

 

 

FIGURA 12. Nom propi no detectat 

 

FIGURA 13. Nom propi no detectat 

. 

 

També s’observa que en algun cas el chunk s’ha etiquetat de forma equivocada, ja que 

en el cas que s’exposa a continuació l’etiqueta hauria de ser “PERSON” i no la que 

apareix. 

 

 

FIGURA 14. Chunk erroni. 
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6. Conclusions 

 

Les conclusions que s’han obtingut al llarg de l’elaboració de l’eina i dels resultats 

obtinguts es divideixen en dues parts; les del programa i les dels resultats. Les 

conclusions que fan referència a la creació de l’eina no han arribat a ser les esperades. 

En canvi, les dels resultats, que eren fàcilment predictibles però no demostrables de 

manera evident, s’han complert amb èxit.  

 

L’objectiu del programa era crear una eina que arribés a fer una classificació del noms 

propis d’acord amb el tipus de nom que es tractés, però per raons de temps i per 

dificultats amb la resta de passos de la creació, aquest objectiu no s’ha complert. No 

obstant això i, fixant-nos amb els objectius de l’eina, s’ha assolit amb satisfacció la 

intenció de desenvolupar l’eina amb els coneixements de Python que es tenien de 

partida. Tot i això, al llarg del treball s’han anat adquirint nous coneixements que al 

mateix temps s’aplicaven a les dificultats que s’anaven presentant. 

 

Durant el transcurs del desenvolupament del programa han sorgit problemes en la 

constitució del corpus i en el plantejament erroni d’alguna de les funcions, però malgrat 

les dificultats l’eina a seguit endavant. Els problemes, però, han endarrerit 

significativament la feina, però tot i això s’ha obtingut un resultat satisfactori i d’utilitat 

com es pretenia. Tot i això, caldria millorar la neteja dels codis html amb una funció 

específica que només tractés aquest aspecte. També caldria millorar els chunks. En 

aquest cas, possiblement s’hauria de crear un chunker específic pel programa o bé 

treballar a partir de gramàtiques; és a dir, a partir d’una gramàtica de categories creada 

de forma manual extreure’n els chunks per analitzar. 

 

Pel que fa a les conclusions dels resultats, val a dir que s’esperava que els noms propis 

de persona destaquessin de manera considerable respecte els noms propis 

d’organitzacions i els locatius. Tanmateix, s’observa en els resultats que les expectatives 

s’han complert. En tots dos corpus els noms propis de persona han destacat en 

comparació a la resta.  
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8. Annexos 

 

FIGURA 1. El programa 
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FIGURA 2 . Exemple d’article reduït. 
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FIGURA 3. El corpus raw 
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FIGURA 4. Taula d’entitats reconegudes pel programa. 

 

 

TIPUS DE NP EXEMPLE 

Organization (organitzacions) Institut d’Estadística de Catalunya, ONU 

Person (persona) President Artur Mas, Monty Python  

Location (lloc) Riu Ter, Everest 

Date (data) Dilluns 16, 16-06-2014 

Time (hora) Dos quarts de tres, 14:30 p.m 

Money (moneda/diners) 50 milions, 50€ 

Percent (percentatges) 20 per cent, 20% 

Facility (espais: monuments, museus) Estàtua de Colon 

GPE (disposició geogràfica) Nord, sud 

 

*Taula de creació pròpia a partir dels tipus de NP del programa. 

 

 


