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RESUMO 

0 Processamento de Linguagem Natural (PLN) é uma area da Ciencia da 

Computacao, que vem tentando, ao longo dos anos, aperfeicoar a comunicacao entre o 

homem e o computador. Varias tecnicas tern sido utilizadas para aperfeicoar esta 

comunicacao, entre elas a aplicacao de metodos estatisticos. 

Estes metodos tern sido usados por pesquisadores de PLN, corn um 

crescente sucesso e uma de suas maiores vantagens é a possibilidade do tratamento de 

textos irrestritos. 

Em particular, a aplicacao dos metodos estatisticos, na marcacao 

automatica de "corpus" corn categorias morfo-sintaticas, tem se mostrado bastante 

promissora, obtendo resultados surpreendentes. 

Assim sendo, este trabalho descreve o processo de marcacao automatica 

de categorias morfo-sintaticas. Inicialmente, sao apresentados e comparados os 

principais metodos aplicados a marcacao automatica: os metodos baseados em regras e 

os metodos estatisticos. Sao descritos os principais formalismos e tecnicas usadas para 

esta finalidade pelos metodos estatisticos. E introduzida a marcacao automatica para a 

Lingua Portuguesa, algo ate entao inedito. 

0 objetivo deste trabalho é fazer urn estudo detalhado e uma avaliacao do 

sistema rotulador de categorias morfo-sintaticas, a fim de que se possa definir um 

padrao no qual o sistema apresente a mais alta precisao possivel. Para efetuar esta 

avaliacao, sao especificados alguns criterios: a qualidade do "corpus" de treinamento, o 

seu tamanho e a influencia das palavras desconhecidas. 

A partir dos resultados obtidos, espera-se poder aperfeicoar o sistema 

rotulador, de forma a aproveitar, da melhor maneira possivel, os recursos disponiveis 

para a Lingua Portuguesa. 
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PALAVRAS-CRAVE: Rotuladores de Categorias Morfo-Sintaticas, Corpus, Hidden 

Markov Models 
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TITLE: "Evaluating a Stochastic Part-of-Speech Tagger for the Portuguese Language." 

ABSTRACT 

Natural Language Processing (NLP) is an area of Computer Sciences, 

that have been trying to improve communication between human beings and 

computers. A number of different techniques have been used to improve this 

communication and among them, the use of stochastic methods. 

These methods have successfully being used by NLP researchers and one 

of their most remarkable advantages is that they are able to deal with unrestricted texts. 

Namely, the use of stochastic methods for part-of-speech tagging has 

achieving some extremely good results. 

Thus, this work describes the process of part-of-speech tagging. At first, 

we present and compare the main tagging methods: the rule-based methods and the 

stochastic ones. We describe the main stochastic tagging formalisms and techniques for 

part-of-speech tagging. We also introduce part-of-speech tagging for the Portuguese 

Language. 

The main purpose of this work is to study and evaluate a part-of-speech 

tagger system in order to establish a pattern in which it is possible to achieve the 

greatest accuracy. To perform this evaluation, several parameters were set: the corpus 

quality, its size and the relation between unknown words and accuracy. 

The results obtained will be used to improve the tagger, in order to use 

better the available Portuguese Language resources. 

KEYWORDS: Part-of-Speech Taggers, Corpus, Hidden Markov Models. 
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1. INTRODKAO 

A area do Processamento de Linguagem Natural, PLN, tern como 

objetivo o desenvolvimento de ferramentas que possibilitem uma comunicacao mais 

natural entre o homem e o computador. E que meio mais natural do que a pr6pria 

lingua que o homem utiliza para se comunicar com os seus semelhantes? 

Os estudos nesta area tentam possibilitar que, algum dia, o homem 

possa expressar as suas necessidades ao computador, da mesma forma que as expressa 

aos seus semelhantes. Em outras palavras, fazer corn que o homem possa interagir corn 

o computador sem necessitar de conhecimento algum que nao a sua propria lingua, seja 

na forma falada ou na escrita. 

Muitos avancos foram alcancados ate o momento. Contudo, devido a 

complexidade das linguas naturais em geral, se torna muito dificil construir uma 

ferramenta que consiga captura-las integralmente. Este problema, normalmente, é 

resolvido corn a delimitacao de urn subconjunto da lingua ,! o tratamento exclusivo 

dele. Ou seja, a maioria das ferramentas de PLN existentes realiza uma analise bem 

detalhada, mas trata somente de urn determinado dominio restrito da lingua. Isto 

significa que a ferramenta somente podera ser utilizada para textos que tenham uma 

determinada estrutura especificada pela ferramenta. 

Entretanto, nos ultimos anos, corn o avanco cada vez mais rapido dos 

computadores e da tecnologia relacionada, pode-se observar urn aumento muito grande 

na quantidade de informacOes disponiveis. Diariamente, transitam pelo mundo, trilhoes 

de unidades de informacao. 

Gracas a este avanco, textos eletronicos sao facilmente obtidos. Estao 

disponiveis, por exemplo, textos classicos de grandes escritores, como Shakespeare. 

Ha tambem informativos eletronicos com noticias, como o da Radiobras. Isto sem 

mencionar as publicaceies cientificas, como artigos e teses disponiveis tambem em 

formato eletronico. Outra tecnologia que esta facilitando o acesso a textos é o use dos 

CD-ROMs. Pode-se ter, por exemplo, textos de jornais como "A Folha de Sao Paulo" 
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ou "Zero Hora". Isto, alem de inumeras revistas e enciclopedias como a "Neo 

Interativa" e a "Encarta" . 

Com todos estes recursos, dispoe-se de textos com milhoes, bilhOes de 

palavras, corn estruturas linguisticas das mais variadas. Segundo Church, em [CHU93] 

"... nunca houve tantos textos disponiveis como agora" . Face a tal quantidade de 

informaeoes, ha a necessidade de ferramentas que tratem de textos com tal magnitude. 

Precisa-se de ferramentas que nao apresentem restrieOes de dominio; ferramentas que 

possam tratar de textos "reais" (ou irrestritos). 

Desta necessidade, renasceu o pensamento empirico que esteve em 

evidencia nos anos 50, que sugeria a construcao de ferramentas que pudessem tratar 

tais quantidades de textos. Este pensamento sugere ainda que, para a analise 

sejam usados metodos empiricos e estatisticos. Uma frase de Firth, 

pesquisador de renome nos anos 50, citado em [CHU93], pode resumir claramente a 

filosofia defendida por esta corrente de pensadores: "Voce conhecera uma palavra por 

suas companhias". Ou seja, uma palavra é tratada nao apenas pelo que ela representa, 

mas tambem pelo que as palavras ao seu redor representam. E introduzido o conceito 

de contexto, que dita que o tratamento a ser dado a uma palavra depende do 

tratamento dado a sua vizinhanea. E, seguindo o pensamento empirico, o tratamento 

destas palavras é feito usando metodos estatisticos. 

Com o uso dos metodos estatisticos, é possivel fazer a analise de textos 

irrestritos. Estes textos sao denominados assim, pois nao sao apresentadas restrieOes, 

nem em relaedo ao seu formato, nem em relaedo ao seu tamanho. Deste modo, pode-se 

analisar textos com milhOes de palavras, textos cientificos, jornalisticos, livros, etc. 

Outra vantagem destes metodos é o fato de nao se precisar definir um 

dominio especifico para a analise, como geralmente é feito quando se trabalha corn a 

lingua natural. Assim, textos corn as mais variadas estruturas linguisticas podem ser 

tratados sem restrieOes. 

Muitas areas estao sendo beneficiadas pelo uso de metodos estatisticos; 

entre elas as areas de aquisiedo de conhecimento lexical, construed° de gramaticas e 
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traducao automatica. Ha uma gama muito grande de aplicacoes a serem pesquisadas, 

como, por exemplo, o reconhecimento de restricOes semanticas entre palavras, a 

identificacao de classes de subcategorizacao ou urn "parsing" parcial. 

Uma aplicacao que tem apresentado resultados bastante promissores é a 

marcacao automatica de categorias morfo-sintaticas ("Part-of-Speech Tagging") de 

textos escritos. Estao sendo construidos sistemas rotuladores ("Part-of-Speech 

Taggers"), capazes de realizar esta marcacao automatica. Estes sistemas utilizam 

metodos estatisticos para poderem fazer tratamento de textos irrestritos. Recebem, 

como entrada, urn texto e analisando-o, atribuem, para cada uma das palavras do texto, 

o rotulo da categoria morfo-sintatica correspondente. Para tanto, executam a resolucao 

de ambiguidades lexicais e o tratamento de palavras desconhecidas. Estes sistemas tern 

conseguido atingir uma precisao surpreendentemente alta utilizando apenas recursos 

modestos [CHU93]. 

Contudo, ate o momento, nao havia sido projetado nenhum sistema 

deste tipo para a Lingua Portuguesa. Resolveu-se, entao, construir urn. Foram 

realizados o projeto, a implementacao e os testes de um sistema deste tipo, em 

conjunto corn o Grupo de Processamento de Linguagem Natural, da Universidade 

Nova de Lisboa, ern Portugal. No entanto, como os recursos existentes para a Lingua 

Portuguesa sao, ainda, muito escassos, deve-se tentar utiliza-los da melhor forma 

possivel. Portanto, decidiu-se fazer uma avaliacao de certos aspectos do sistema, 

considerados importantes. Esta avaliacao, teve por objetivo encontrar urn padrao de 

comportamento que resultasse na precisao maxima do sistema. 0 primeiro aspecto 

avaliado foi a influencia da qualidade do "corpus" de treinamento na precisao. Como 

segundo aspecto, foi verificada a relacao existente entre o tamanho do "corpus" de 

treinamento e a precisao obtida na marcacao de urn texto. Por ultimo , foi verificada a 

relacao entre as palavras desconhecidas e a precisao do sistema. Sao estas avaliacoes 

que constituem o objetivo principal deste trabalho. 

Inicialmente, no capitulo 2, sera° apresentados os "corpora"' mais 

fi-eqtientemente utilizados em pesquisas na area. Todavia, o enfoque principal ficara 

I  Denomina-se corpus a um conjunto de textos escritos em uma lingua. Corpora e o plural de corpus. 
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corn a apresentacao do que foi utilizado neste trabalho: o Radiobras Corpus. Alguns 

dos conjuntos de reitulos utilizados na literatura serao apresentados; serao, tambem, 

discutidos os criterios que devem ser adotados na construcao de um conjunto de 

rotulos. Sera introduzido o conceito de ambiguidade lexical e os problemas que isto 

acarreta. Apos, sera() explicados os formalismos utilizados: a Teoria da Informacao de 

Shannon, o Modelo de N-Gramas e os "Hidden Markov Models". Por ultimo , sera 

feita uma introducao a marcacao automatica de categorias morfo-sintaticas, explicando 

a sua utilizacao, sendo tambem discutidas as dificuldades encontradas para se fazer esta 

marcacao em uma lingua como o Portugues. 

No capitulo 3, serao apresentadas e comparadas duas abordagens para a 

construcao de sistemas rotuladores de categorias morfo-sintaticas: a abordagem 

estatistica e a baseada em regras. Apos, sera explicada em detalhes a abordagem 

estatistica usando "Hidden Markov Models" (HMMs), corn suas vantagens e 

desvantagens, bem como os algoritmos usados por esta tecnica. 

0 capitulo 4 sera dedicado a descricAo detalhada do sistema rotulador 

utilizado neste trabalho; cada passo necessario a sua construcao sera descrito. 0 

sistema rotulador implementado, segue a abordagem estatistica descrita por Church 

[CHU88] e utiliza o conceito de classes de ambigiiidade, como sugerido por [CUT92]. 

No quinto capitulo, a avaliacao do sistema sera apresentada, corn base 

nos tres criterios anteriormente descritos. Cada urn dos experimentos sera 

detalhadamente descrito, bem como os resultados encontrados nos mesmos. 

Por fim, no capitulo 6, estao as conclusOes deste trabalho e sugestOes 

para futuras experiencias e aprimoramentos. 
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2. CONCEITOS BASICOS 

2.1 Corpora Disponiveis 

Denomina-se "corpus" a uma colecao de textos escritos em uma 

determinada lingua (Portugues, Ingles, Chines, etc). A este "corpus" pode-se atribuir 

uma marcacdo linguistica qualquer (categoria morfo-sintatica, seqiiencia de fonemas, 

etc). Pode-se, por exemplo, associar a cada uma das palavras do "corpus", o rotulo da 

categoria morfo-sintatica correspondente. Outro exemplo seria relacionar a cada 

palavra a seqtiencia de fonemas que a formam. 

0 interesse na utilizacdo de "corpora" marcados teve urn grande 

crescimento nos Ultimos anos, principalmente por pesquisadores das areas de 

linguistica e linguistica computacional. Este fato se deve a facilidade proporcionada 

para observacao da ocorrencia de fen6menos linguisticos em um "corpus" marcado. 

Brill [BRI93b] cita algumas aplicacoes de "corpora" marcados na area 

da lingUistica, como: 

• o use de "corpora" marcados para o estudo de elipses do Sintagma Verbal 

(SV); 

• o estudo da marcacao sintatica de urn "corpus", ajudando no desenvolvimento 

de uma teoria sobre como o ser humano resolve ambiguidades sintaticas. 

na linguistica computacional, "corpora" marcados tern sido usados, 

entre outros propositos, para fazer o treinamento de rotuladores de categorias morfo-

sintaticas, como o desenvolvido por Church [CHU88]. 

Muito esforco esta sendo feito no sentido de se conseguir reunir mais 

"corpora". Entidades como a "Association for Computational Linguistics" Data 

Collection Initiative" (ACL/DCI), a "European Corpus Initiative" (ECI), ICAME, o 

"British National Corpus" (BNC), o "Linguistic Data Consortium" (LDC), o 

"Consortium for Lexical Research" (CLR), "Eletronic Dictionary Research", entre 
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outras, tem colocado a disposicao seus "corpora" e, com isto, permitem que as 

pesquisas, na area, tenham prosseguimento. 

Contudo, ainda nao é muito grande o niimero de "corpora" marcados 

disponiveis. Na Lingua Inglesa, pode-se citar alguns "corpora", tais como o "Brown 

Corpus", o "Penn Treebank", o "Wall Street Journal", o "LOB Corpus", o 

"Birmingham Corpus" e o "SUSANNE" [CHU93]. Para realizar este trabalho, esta-se 

usando dois dos "corpora" existentes na Lingua Portuguesa: o Lusa Corpus (Portugal) 

e o Radiobras Corpus (Brasil). 

2.2 Conjuntos de Retulos 

Quando se deseja fazer a marcacao de um "corpus" corn os rotulos de 

categorias morfo-sintaticas, deve-se, primeiramente, definir quais os rotulos que serao 

utilizados. Urn rotulo de categoria morfo-sintatica pode indicar a categoria morfologica 

(substantivo, adjetivo,...) a qual a palavra pertence. Porem, alem disto, pode indicar 

uma classificacao nuis especifica. Urn exemplo disto é o caso do rotulo BEZ (verbo 

"to be", no presente, terceira pessoa do singular), que faz parte do conjunto de rotulos 

do Brown Corpus [CHU88]. Este rotulo, alem de indicar que a palavra é um verbo, 

indica qual é o verbo ("to be"), o tempo (presente), a pessoa (3') e o numero 

(singular). 

Pode-se dizer que, as palavras pertencentes a um determinado rotulo, 

compartilham algumas propriedades sintaticas. Alguns dos rotulos tem uma 

delimitacao bem clara dos seus componentes, enquanto outros sao mais amplos. Como 

exemplo, pode-se comparar o rotulo AT corn JJ, ambos provenientes do Brown 

Corpus. 0 rotulo dos artigos, AT, é um conjunto fechado, que tern como elementos 

todos os artigos conhecidos na Lingua Inglesa. Ja JJ, o rotulo que designa os 

adjetivos, é um conjunto aberto, pois, por maior que seja, é muito dificil que contenha 

todos os adjetivos conhecidos. 

Alem dos rotulos referentes as palavras de uma sentenca, a pontuacao 

(como ponto final, reticencias, virgula, etc.) tambem tem seu rotulo apropriado. 

Abaixo, sao apresentadas a sentenca 2.1 e a marcacao feita para ela, usando um 
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pequeno conjunto de rotulos, apresentado na tabela 2.1. Este conjunto de rotulos é urn 

subconjunto do conjunto de rotulos usado para marcar o Radiobras Corpus, e sera 

apresentado na secao 4.1. 

Sentenca 2.1 - Nos tinhamos feito um acordo para a divisio 

do patrimonio. 

N6s PPR tinhamos VTER feito VPP um ART acordo N para PREP a 

ART divisao N do CONT patrimonio N . PTO 

Tabela 2.1 - Rotulos de Morfo-Sintaticos usados para a Sentenca 2.1 

Rotulos Significado 
ART Artigo 
CONT Contracao de Preposicao 
PPOA Pronome Pessoal do Caso Obliquo 
PPR Pronome Pessoal do Caso Reto 
PREP Preposicao 
PTO Ponto Final 
N Substantivo 
VPP Verbo no Participio 
VTD Verbo Transitivo Direto 
VTER Verbo Ter 

2.2.1 Definindo o Conjunto de Rotulos 

A definicao do conjunto de rotulos a ser usado é uma questao complexa 

que varia de lingua para lingua. Ela envolve a analise de conhecimentos lingUisticos e 

de questoes de performance. Entre os itens a serem analisados, pode-se citar: 

• o tamanho do conjunto de rotulos; 

• a quantidade de informacao lingnistica necessiria para realizar uma determinada 

tarefa - pode-se definir distincoes como numero, genero,etc.; 

• o nivel da analise - o conjunto de rotulos nao deve incluir distincOes que nao 

possam ser resolvidas a este nivel de analise. 

Nas secoes seguintes, serao descritos cada urn destes itens. 
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2.2.1.1 Tamanho do Conjunto de ROtulos 

0 primeiro item - o tamanho do conjunto de rotulos - esta ligado a 

questoes de performance. 0 objetivo a fazer corn que o processo de marcacao 

("tagging") seja tao eficiente quanto possivel. 

Desta forma, quando se usa urn modelo estatistico de marcacao 

automatica, deve-se ter o cuidado de evitar que o conjunto de rotulos seja grande, pois 

o !lamer° de rotulos existentes esta relacionado ao Miner° de parametros do sistema 

rotulador que devem ser estimados. E, quanto maior for o nimero de parimetros, 

maior devera ser o tamanho do "corpus" usado para estima-los. 

Sera° citados, a seguir, alguns dos conjuntos de rotulos encontrados na 

literatura, para dar uma iddia da enorme variacao no que diz respeito ao tamanho 

destes conjuntos. Para a Lingua Inglesa, tem-se o "PennTreebank" com 48 rotulos 

diferentes, que é baseado no "Brown Corpus", que tern, ao todo, 87 rotulos. 0 "LOB 

Corpus" tern 135 rotulos, o "SUSANNE", 425 e o usado por Cutting et all [CUT92], 

38. 

Chanod e Tapanainen [CHD95] definem 88 rotulos diferentes para o 

Frances, sendo que se pode obter urn total de 353 seqtiencias possiveis e se forem 

consideradas as seqUencias com cliticos, 6525. Para o Chines, Chang e Chen [CHA93] 

apresentam um total de 57, sendo 46 denominados regulares e 11, especiais. 

2.2.1.2 Especificidade do Conjunto de Rotulos 

Este aspecto esta relacionado corn a capacidade, que o conjunto de 

rotulos tern, de fazer as distincOes lingtiisticas necessarias para uma determinada 

finalidade. Isto implica uma definicao bastante clara da tarefa a ser executada e dos 

requisitos basicos necessarios para a execucao de tal tarefa. A seguir, deve-se modelar 

estes requisitos basicos no conjunto de rotulos. 

Isto envolve a definicao de um conjunto de rotulos mais especifico ou 

menos especifico. Assim, caso seja necessario, pode-se definir, por exemplo, 

caracteristicas como genero , !rimer°, pessoa, modo, tempo, grau, etc, se as mesmas 
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forem relevantes ao resultado final. Alem disto, deve-se ter em mente que cads lingua 

tem caracteristicas diferentes que devem ou nao ser consideradas. 

Pode-se subdividir as linguas de acordo corn o grau de inflexao 

apresentado. Ha as linguas altamente flexionadas como o Grego ou o Hiingaro, as que 

tern um grande numero de inflexiies como o Portugues ou o Frances, e as linguas com 

menos inflexOes como a Lingua Inglesa, por exemplo. Note-se, contudo, que, para as 

linguas altamente flexionadas, se torna impossivel construir um sistema rotulador 

simples, se todas as inflexiies possiveis na lingua forem representadas no conjunto de 

rotulos, pois neste caso haveria um numero muito grande de rotulos. Id uma lingua, 

como o Portugues ou o Frances, apresenta urn grau de complexidade bem mais 

reduzido, sendo flexionada em genero, numero e pessoa, entre outros. Uma Lingua 

mais simples ainda, como o Ingles, é flexionada apenas na pluralidade dos substantivos 

e em algumas propriedades verbais. Foram feitas algumas experiencias sobre este 

assunto por pesquisadores da area como Chanod e Tapanainen [CHD95], para o 

Frances e por Elworthy [ELW95], para o Frances, Ingles e Sueco. 

2.2.1.3 Generalidade do Conjunto de Rotulos 

0 conjunto de rotulos deve ser o mais completo possivel. Deve-se tentar 

modelar todas as caracteristicas da lingua que sao relevantes para a aplicacao em 

questa°. Porem, deve-se estudar cuidadosamente quais os atributos pertinentes a este 

nivel de analise. Nao se deve sobrecarregar o sistema rotulador corn consideracOes 

que, possivelmente, nao poderao ser resolvidas por ele. Alem disto, deve-se ter sempre 

em mente que os sistemas rotuladores tern apenas urn conhecimento restrito da 

vizinhanca (bigramas: uma palavra; e trigramas: duas palavras, discutido na secao 2.5). 

Outro aspecto relacionado corn o conjunto de rotulos é o problema da 

ambiguidade. Nas experiencias feitas por Elworthy [ELW95] sobre a ambiguidade para 

o Frances, o autor demonstra que informacoes de genero devem ser evitadas, porque, 

alem de lido auxiliarem na resolucdo da ambiguidade, ainda a aumentam. Foi 

constatado que onde havia informacao relativa a genero, o grau de ambigUidade das 

palavras aumentava. Nas experiencias de precisao corn palavras desconhecidas, foi 
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novamente constatado que a presenca do genero contribuia para a diminuicao desta 

precisao. A maior precisao foi obtida com os seguintes fatores: 

• 36 rotulos no conjunto de rotulos; 

• nao uso de informacao de genero; 

• nao uso de informacao de numero; 

• nao uso de informacao de pessoa; 

• tratar os verbos "avoir" e "etre" de maneira diferenciada dos demais verbos. 

E os resultados obtidos foram os seguintes: 

• grau de ambigiiidade das palavras do texto: 56,08%; 

• precisio com palavras ambiguas: 96,34%; 

• precisio com palavras desconhecidas: 52,59%. 

Chanod e Tapanainen acrescentam ainda alguns dados a este estudo 

como, por exemplo, experiencias corn o uso de informacOes relativas aos tempos 

verbais. E recomendado que nao se usem tais informacOes porque se quer evitar a 

sobrecarga do sistema rotulador corn qualquer tipo de informacao que nao se possa 

resolver neste nivel da analise. Alem disto, apps a analise, este tipo de informacao pode 

ser facilmente recuperado atraves de consultas ao dicionario. Pois, caso o tempo verbal 

nao seja ambiguo, nenhuma informacao foi perdida e, no caso de haver tal 

ambigUidade, de qualquer forma, o rotulador nao a resolveria de maneira confiavel. 

Ha ainda o problema do modo verbal, que nao é usado porque ha 

muitos casos de ambiguidade entre o presente do indicativo e o presente do subjuntivo 

que tambem so podem ser resolvidos com uma analise mais ampla da sentenca. Ha 

problemas de ambigiridade tambem com a informacao de pessoa verbal, por exemplo, 

nos casos em que a primeira pessoa do singular é igual a terceira pessoa do singular. 

Frente aos problemas acima citados, observa-se a necessidade de 

analisar as vantagens e as desvantagens de especificar determinadas caracteristicas no 

conjunto de rotulos. Como cada lingua tern seus requisitos especificos, cabe aqui 
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salientar a necessidade de se realizarem estudos, como os apresentados em [ELW95], 

voltados para a Lingua Portuguesa. 

2.3 Ambigiiidade Lexical 

Quando se faz a marcacao de um "corpus", um dos principais problemas 

que costuma ocorrer é o da ambiguidade das palavras ou ambiguidade lexical. Por 

ambiguidade lexical se entende o fato de uma palavra poder ter mais de um rotulo 

associado a ela. Isto pode ser visto na tabela a seguir, que mostra os possiveis rotulos 

ou "tags" para a palavra "a": 

Tabela 2.2 - Informacao Lexical 

a ART Artigo 
PREP Preposicao 
PPOA Pronome Pessoal do Caso Obliquo 

Erroneamente, se pensa que a ambigiiidade lexical é r2strita apenas a 

umas poucas palavras e que este nao é um problema importante. Contudo, a maioria 

das palavras de nossa lingua tern mais de um rotulo associado a elas. Merialdo, em seu 

estudo para a Lingua Inglesa [MER94], constatou que, no "corpus" utilizado, quase 

metade das palavras tern urn imico rotulo e cerca de 25% das palavras tem somente 

dois rotulos possiveis. 

Pode-se ter uma ideia da extensao do problema da ambiguidade lexical 

observando-se o que Church [CHU93] afirma sobre este problema: 

"Muitas pessoas, que neio trabalham com Linguistica Computacional, 

tem uma forte intuiccio de que a ambiguidade lexical ncio e exatamente um problema. 

E muito comum acreditarem que a maioria das palavras tem apenas urn rotulo 

referente a sua categoria morfo-sintatica, e que as poucas excecoes como "table" sag 

facilmente resolvidas atrcrves do contexto na maioria dos casos. Por outro lado, 

muitos especialistas em Lingiristica Computacional acreditam que a ambiguidade 

lexical e urn grande problema; e dito que praticamente todas as "content words" 
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podem ser usadas como substantivos, verbos ou adjetivos e que nem sempre o 

contexto local e adequado para resolver a ambiguidade." 

Felizmente, na maioria dos casos, esta ambiguidade PODE SER e E 

resolvida atraves de uma analise do contexto local em que a palavra ocorre. 

Analisando-se a Sentenca 2.2: 

Sentenca 2.2: Deu o presente a ele. 

pode-se ver pela vizinhanca das palavras ambiguas as melhores °Noes de rotulos para 

cada uma delas: neste caso, "a" é uma preposicab. 

2.3.1 Classes de Ambigiiidade 

Como ja foi explicado, uma mesma palavra pode ter \ratios rotulos 

diferentes associados a ela, ocasionando o que se denomina de ambiguidade lexical. 

Por exemplo, a palavra "avanco" pode ser tanto urn substantivo quanto um verbo 

("avancar"). 0 mesmo ocorre corn a palavra "repouso" (substantivo "repouso" e 

verbo "repousar"). Neste caso, porque nao junta-las em uma (mica classe chamada 

SUB STANTIVO-VERBO, que contem todas as palavras que podem ser tanto 

substantivos quanto verbos? A este tipo de classe se cid o nome de classe de 

ambiguidade. Quando ha varias palavras diferentes corn o mesmo conjunto de rotulos 

associado, estas palavras formam uma classe de ambiguidade. Porem, somente urn dos 

rotulos desta classe estara correto de acordo corn o contexto em que a palavra 

aparecer. 

0 conceito de classes de ambiguidade, tambem denominadas classes de 

equivalencia de palavras, foi apresentado pela primeira vez por Kupiec, citado em 

[CUT92], e, posteriormente, utilizado em muitos trabalhos, tais como [CUT92] e 

[CHA93]. Uma grande vantagem da utilizacao deste conceito é a diminuicao no 

nUmero de parametros a serem estimados no modelo utilizado. Isto é muito importante, 

pois como explicado anteriormente, o flamer° de parametros a ser estimado depende 

do niimero de rotulos. Alem disto, o use de classes de ambiguidade nao diminui 

significativamente a precisdo. E, segundo [CHA93], o sistema rotulador apresenta mais 

robustez quando utiliza este conceito. 
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No trabalho descrito em [CUT92], todas as palavras sao representadas 

pelas suas classes de ambiguidade, corn excecao das mais comuns, que sao 

representadas individualmente, uma vez que ha dados suficientes para produzir 

estimativas robustas. Assim, o vocabulario do "Brown Corpus", de 50.000 palavras 

pode ser reduzido para aproximadamente 400 classes de ambiguidade. 

Alem disto, com poucas classes de ambiguidade, pode-se conseguir uma 

grande abrangencia, pois é muito improvavel que, a adicao de novas palavras ao 

dicionario, va resultar na necessidade de incluir novas classes de ambigiiidade e 

consequentemente na reformulacao do sistema rotulador. 

2.4 Teoria da Informacao de Shannon 

A Teoria da Informacao de Shannon tambem é conhecida como Teoria 

da Comunicacao. Ela foi originariamente desenvolvida para modelar a comunicacao 

por urn meio onde houvesse ruidos ("noisy channel"), tal como a linha telefonica. 

Entretanto, esta teoria pode tamber i ser transportada para outros dominios, tars como 

marcacao automatica de categorias morfo-sintaticas. 

Esta teoria supoe a existencia de urn canal ou meio corn ruido. Neste 

meio, tern-se, como entrada, uma seqiiencia de texto (E) correta e, como saida, a 

mesma seqUencia de texto (I) so que corn erros, corrompida. 

Texto 
Correto 

E 

      

Texto 
Corrompido 

   

Canal 
corn 

Ruido 

  

     

      

       

  

 

Figura 2.1 - Canal corn Ruido 

 

Supondo o exemplo da linha telefonica: tern-se duas pessoas 

conversando ao telefone. A pessoa 1 falou pelo telefone a sentenca E e a pessoa 2 

ouviu a sentenca corrompida I. 

A questao que se apresenta aqui é como obter a sentenca correta E a 

partir da sentenca ouvida I ? Uma opcao é tentar deduzir todos as possiveis sentencas 
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de entrada E e descobrir qual é a mais provavel, a qual se denomina E. Esta sera a que 

tiver o resultado mais alto em P(E I I): 

E = max P(EII)= max P(E)P(IIE) 
E 	E 

Formula 2.1 

onde a funcao max tem como retorno o argumento que apresentar o 

maior valor. As probabilidades usadas P(E) e P(IIE) sao, respectivamente, a 

probabilidade a priori e a probabilidade conjunta. P(E) é a probabilidade de se ter E 

como entrada do canal de ruido. No exemplo da linha telefonica, é a probabilidade da 

pessoa 1 falar a sentenca E. P(IIE) é a probabilidade conjunta de I aparecer na saida do 

canal quando E é apresentado na entrada deste. Esta probabilidade tern urn valor alto 

se I tiver semelhancas com E. Caso contrario, esta probabilidade sera baixa. No 

exemplo, esta é a probabilidade da pessoa 1 falar "intencao" e a pessoa 2 ouvir 

"invencao". 

Como ja foi explicado, a Teoria da Informacao de Shannon foi 

originalmente pensada e modelada para simular o ato da comunicacao usando urn meio 

que contivesse ruidos. Mas, devido ao sucesso que obteve, esta teoria infuenciou toda 

uma serve de trabalhos, e, gracas a ela, muitas conquistas foram obtidas nesta area. E é 

ela que serve de base para a construcao do sistema rotulador, apresentado no capitulo 

4. 

2.5 Modelo de N-Gramas 

0 problema da ambiguidade lexical, como foi explicado anteriormente, é 

uma constante no processamento de linguagem natural, especialmente quando se trata 

corn textos de dominio irrestrito. Os seres humanos, de um modo geral, resolvem a 

ocorrencia de uma palavra ambigua quando analisam o contexto no qual a palavra esta 

inserida. 

Por exemplo, a palavra "a" pode ser, entre outras coisas, urn artigo ou 

uma preposicao. Quando analisada isoladamente, é impossivel dizer qual destes dois 

rOtulos se deve escolher. Contudo, quando se analisa a sentenca: 
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Sentenca 2.3: A gaivota planava majestosa. 

ve-se que o rotulo mais adequado é artigo. Mas na sentenca: 

Sentenca 2.4: Vamos leva-la a um restaurante na cidade. 

o "a" deve ser rotulado como preposicao, tendo em conta os rotulos 

das palavras vizinhas (verbo e pronome obliquo). 

Para explorar o conceito de contexto, ou vizinhanca, quando se faz a 

marcacao automatica (ou "tagging" automatico) de uma sentenca, usa-se o modelo de 

n-gramas [MER93, CUT92]. Corn o modelo de n-gramas, é possivel explorar este 

conceito de vizinhanca. 0 modelo de n-gramas define que, para cada palavra, deverao 

ser analisadas as 'n-1' palavras vizinhas. 

Mas quanto contexto devera ser analisado para resolver um caso de 

ambiguidade? Quantas palavras vizinhas? A maioria dos problemas de ambigiiidade 

lexical podem ser solucionados corn informacoes apenas sobre a vizinhanca de 

precedencia mais proxima (1 ou 2 palavras precedentes). Os modelos mais utilizados 

sao os de bigrama (n=2) e trigrama (n=3) [CUT92, SCH94b, SCH95, CHU88] que 

apresentam bons resultados, visto que conseguem capturar uma parte importante da 

vizinhanca e produzem resultados confiaveis. Ou seja, os modelos de bigrama e 

trigrama podem perfeitamente se ajustar a estas necessidades. No modelo de bigrama 

um rotulo depende apenas do rotulo anterior (2-1=1). Ja o modelo de trigramas 

especifica que um rotulo depende dos dois rotulos que o precedem imediatamente (3-

1=2). 

No entanto, deve-se analisar cuidadosamente, para cada caso, a relacao 

de custo x beneficio de uma vizinhanca maior ou menor. Quanto maior o "n", major a 

precisao, porem, maior o custo. 

2.6 Modelos de Markov 

Pode-se definir um Modelo de Markov [CHK93, CUT92, KEM94] 

como urn processo estocastico reconhecedor ou urn gerador de uma linguagem 

especifica. Reconhecedor quando aceita uma seqiiencia de simbolos de entrada como 
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pertencente a uma determinada linguagem. Gerador quando cria seqiIencias de 

simbolos a partir de uma linguagem especifica. 

Os Modelos de Markov podem ser basicamente de dois tipos: Cadeia de 

Markov e "Hidden Markov Model" (HMM). Para que o HMM, que é utilizado neste 

trabalho para construir o sistema rotulador descrito no capitulo 4 possa ser melhor 

entendido, sera dada urn breve introducao a Cadeia de Markov. 

2.6.1 Cadeia de Markov 

Uma Cadeia de Markov é constituida por um conjunto de estados 

interligados por urn conjunto de transicOes. Alem disto, tem definido urn alfabeto de 

simbolos de saida. 

Cada urn dos estados tem associado a ele um ou mais simbolos do 

alfabeto, que sera° emitidos quando se seguir a transicao correspondente a ele. 

Associada a cada uma das transicoes que partem de urn estado, ha uma 

probabilidade que rege a passagem deste estado origem a urn estado destino. Observa-

se aqui que o resultado da soma das probabilidades que partem de urn estado deve ser 

igual a 1, figura 2.2. 

As cadeias de Markov tern as seguintes caracteristicas: 

• urn estado inicial da cadeia que a por onde se comeca a percorrer a cadeia; 

• urn estado final, representado por circulos concentricos; 

• ao sair de urn estado e percorrer uma transicao ate outro estado, emite-se um 

simbolo de saida. 
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Figura 2.2- Cadeia de Markov 

Na cadeia de Markov apresentada na figura 2.2, pode-se distinguir os 

seguintes componentes: 

• urn conjunto formado pelos estados 1 e 2 onde 1 é o estado inicial e 2 é o final; 

• as transicoes:  

• as probabilidades2 : 

= 0,6 P(1>1) 

P(1- 12--> 2) = 0,4 

= 0,3 P(2 

P(2 2) = 0,7 

• o alfabeto de simbolos de saida: {a,b}. 

A probabilidade de reconhecer uma sequencia de simbolos é dada pelo 

produto das probabilidades associadas as transicOes percorridas, durante o 

reconhecimento desta seqiiencia. 

Assim, a probabilidade resultante do reconhecimento da seqiiencia 

`aaabbab', na cadeia de Markov da figura 3.1, apes percorrer a seqiiencia de estados 

11112212, é: 

2 A expressdo P(1 	1) — 0,6 tern a seguinte leitura: a probabilidade da transicdo do estado 1 para o estado 
1 corn a emissdo do simbolo 'a' é igual a 0,6. 
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P(1 a >1)=0,6 

P(1 a-)1) = 0,6 

P(1 	41) = 0,6 

P(1 b> 2) = 0,4 

P(2 —b—> 2) = 0,7 

P(2 	0,3 

P(1 b >2)=0,4 

com P(aaabbab) = 0,0072576. 

A Cadeia de Markov pode ser vista como um automat° finito 

detenninistico, ou seja, dada uma saida, é sempre possivel determinar a sequencia de 

estados que gerou tal saida, bem como a probabilidade associada, como se p6de 

observar no exemplo acima. 

A seguir, sera apresentado urn tipo especial nao-deterministico de 

Modelo de Markov: o "Hidden Markov Model". 

2.6.2 Hidden Markov Model 

Urn "Hidden Markov Model", figura 2.3, é uma generalizacao de 

Cadeias de Markov, onde se tem mais que uma transicao corn o mesmo simbolo 

partindo do mesmo estado. Desta forma, partindo-se de urn estado origem, corn urn 

mesmo simbolo, pode-se chegar a varios estados destino diferentes. Por exemplo, na 

figura 2.3, o simbolo "a" esta na transicao do estado 1 para o estado 1 e na transicao 

do estado 1 para o 2. Devido a este fato, para uma determinada segancia de simbolos, 

pode-se ter varias sequencias de estados (caminhos) que resultem nesta mesma saida. 

A definicao formal de um "Hidden Markov Model" inclui os seguintes 

componentes: 

5, que é um conjunto finito de estados 3  , 

que é o estado inicial, onde E S; 

3  A notacAo usada define que c' denota o i-esimo elemento do conjunto C; por outro lado c, se refere ao simbolo 
de saida no tempo i. 
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T, que é o conjunto de transicoes e 

Wque e o conjunto de simbolos de saida (ou alfabeto). 

Figura 2.3 - HMM Corn Dois Estados 

No exemplo acima, tem-se: 

S= { 1,2); 

s 1=1; 

T={P(1---±—>1)=0,4; P(1 -b  >1)=0,2; P(1>2)=0,3; P(1-2)=0,1; 

P(2—>2)-0,2; P(2—>2)=0,5; P(2)1)=0,2; P(2>1)=0,1) 

W= {a,b}. 

Devido a complexidade dos HMMs, quando comparados as Cadeias de 

Markov, torna-se mais complicado determinar o caminho que foi percorrido na 

tentativa de reconhecer uma dada sequencia de simbolos. Uma vez que se pode ter 

muitos caminhos percorridos para uma dada sequencia de simbolos, a probabilidade 

desta sequencia é o resultado da soma das probabilidades de todos os caminhos que 

nela resultam. A probabilidade de urn caminho, por sua vez, é o produto de todas as 

transicoes do caminho. 

Por exemplo, dado o HMM da figura 2.3 e a seqiiencia `aab', tern-se os 

caminhos que aparecem na figura 2.4. 
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1,0 

	

1(1,0 	2(0,0) 

11(0,4) 	 12(0,3) 

111(0,16) 	112(0,12) 	121(0,06) 

a 

a 

122(0,06) 
b 

1111(0,032) 1112(0,016)1121(0,012) 1122(0,06)1211(0,024)1212(0,006) 1221(0,006)1222(0,03) 

Figura 2.4 - Arvore da Seqiiencia "aab" 

Ou seja: 1111, 1112, 1121, 1122, 1211, 1212, 1221, 1222. Este e urn 

problema de crescimento exponencial. Se tern oito possiveis caminhos para uma 

seqUencia de apenas 3 simbolos. Alem disto, as probabilidades variam de 0,006 a 0,06, 

o que significa a diferenca entre uma certeza de 0,6% e uma de 6%. 

No caso de se tratar de uma seqUencia muito grande, torna-se 

complicado calcular todos os possiveis caminhos, visto que se trata de um problema 

exponencial e um grande nrimero de caminhos resultantes é gerado. Para contornar 

este problema, pode-se utilizar o algoritmo de Viterbi [CHK93, MER94], explicado no 

capitulo 3, que determina o caminho mais provavel para uma dada seqUencia. Ainda no 

capitulo 3, sera° explicados outros algoritmos que podem ser aplicados aos HMMs. 

2.7 MarcaeAo de Categorias Morfo-Sintaticas 

Pode-se definir a marcacao de uma sentenca como a acdo de atribuir, 

para cada palavra de uma sentenca, urn rotulo referente a sua categoria morfo-sintatica 

[MAG94]. Este rotulo de categoria morfo-sintatica é atribuido com base no contexto 

em que a palavra aparece dentro desta sentenca. Assim, dada uma seqUencia de 

palavras e urn conjunto de rotulos, associa-se a cada palavra o seu respectivo rotulo. 

Este é o processo usado para fazer a marcacao de urn "corpus". 

Numa definicao mais formal, tem-se uma sentenca W formada por um 

conjunto de palavras 	aos quais é atribuida uma seqiiencia de rotulos T, 

formada por 	0 par formado por (W,7) constitui-se de urn alinhamento: cada 

palavra wi esta relacionada corn o rotulo t, correspondente no alinhamento. 
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2.7.1 0 Problema da Ambigiiidade Lexical 

Nos casos em que ocorre ambiguidade lexical corn algumas das palavras 

de uma sentenca, conforme o que foi explicado em 2.3, pode-se ter mais de urn unico 

alinhamento possivel para a sentenca. Por exemplo, considerando a sentenca 2.5 e os 

rotulos da tabela 2.2 tem-se: 

Sentenca 2.5: Deu o presente a ele. 

Deu o 	presente a 	ele 
VTD ART N 	ART PPR 	PTO 

PPOA 	 PPOA 
PREP 

Figura 2.5 - Marcacao da sentenca 2.5 

Onde os possiveis alinhamentos sao: 

VTD ART N ART PPR PTO 
VTD PPOA N ART PPR PTO 
VTD ART N PPOA PPR PTO 
VTD PPOA N PPOA PPR PTO 
VTD ART N PREP PPR PTO 
VTD PPOA N PREP PPR PTO 

Figura 2.6 - Possiveis alinhamentos para a sentenca 2.5 

Deu 	o 	presente a 	ele 
VTD ART N 	PREP PPR PTO 
Figura 2.7 - Alinhamento correto da sentenca 2.5 

Logo, ha seis alinhamentos diferentes para uma sentenca pequena: 

apenas cinco palavras. 

Pode-se perceber que, mesmo que uma sentenca tenha muitos 

alinhamentos possiveis, somente urn sera correto de acordo corn o contexto. Apenas 

um deles tell a seqiiencia correta de rotulos que correspondam as palavras da 

sentenca. Todos os demais sera() incorretos de acordo corn o contexto. 

Sendo assim, o procedimento de "tagging" deve saber selecionar o 

alinhamento correto dentre todos os possiveis para uma dada sentenca. E, para medir a 

precisao corn que este procedimento realiza a selecao dos alinhamentos, ha, dois 

critérios muito citados na literatura: 
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• precisdo a nivel de sentenca: este criterio mede o numero de sentencas 

corretamente rotuladas. Para que um alinhamento de uma sentenca seja 

considerado correto, a todas as palavras desta sentenca deve ser atribuido o 

rotulo correto; 

• precisao a nivel de palavra: neste criteria a calculado o numero de palavras 

corretamente rotuladas. Este é o criterio usado pela maioria dos trabalhos 

citados na literatura. 

Observa-se aqui que o ultimo criterio sempre produz resultados maiores 

do que o primeiro. Isto porque, como ja foi explicado, todas as palavras de uma 

sentenca tern que ter seu ratulo correto para que o alinhamento da sentenca seja 

correto. 

2.8 MarcacAo Manual x MarcacAo Automatica 

Para que os estudos e analises feitos corn base nos "corpora" marcados 

tenham validade e reflitam bem a realidade, é preciso usar "corpora" relativamente 

grander. Por relativamente grande, se entende um "corpus" de urn milhao ou mais de 

palavras, que é o tamanho comumente utilizado. Por exemplo, o "Brown Corpus" 

marcado [CHU93] possui aproximadamente 1.000.000 de palavras. Os trabalhos feitos 

por [CHU88] e [SCH94a] usam, respectivamente, 1.000.000 e 2.000.000 de palavras. 

Entretanto, a marcacao manual de um "corpus" desta magnitude, se 

torna quase impraticavel, visto ser uma tarefa muito extenuante. 

Para auxiliar nesta tarefa, foram criados programas que fazem a 

marcacao automatica dos "corpora". Estes sistemas sao chamados de Rotuladores de 

Categorias Morfo-Sintaticas e serao explicados no capitulo seguinte. 
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3. ROTULADORES DE CATEGORIAS 
MORFO-SINTATICAS 

Rotuladores de categorias morfo-sintaticas sao programas que tem 

como entrada uma seqiiencia de palavras. ApOs uma analise destas, produzem como 

saida a sequencia de rotulos correspondentes, figura 3.1. 

Sequencia de 
Palavras 

SeqUencia de 
Rotulos 

Part-of-Speech 	  
Tagger 

Figura 3.1 - Sistema Rotulador 

Isto significa que o objetivo de um rotulador é o de encontrar a 

seqiiencia mais provavel de rotulos (ou "tags") que correponda a sequencia de palavras 

dada. Desta forma, eles podem ser usados para realizar a marcaedo automatica de um 

"corpus". 

Na sequencia de palavras usada como entrada para o rotulador, podem 

haver palavras que sejam ambiguas e palavras desconhecidas a ele. 0 sistema rotulador 

deve saber lidar corn estes tipos de problema. 

Ha duas principais filosofias que regem a construed° de sistemas 

rotuladores: uma se baseia na intuiedo dos Iinguistas, atraves de regras e a outra se 

baseia nos padrides encontrados nos dados analisados, utilizando metodos estatisticos. 

3.1 Sistemas Rotuladores Baseados em Regras 

Na abordagem baseada em regras, sdo construidas regras a partir de 

abstracoes feitas pelos linguistas sobre os paradigmas e os sintagmas da linguagem, 

gerando, como resultado, uma gramatica. A construed.° da gramatica é feita 

manualmente, exigindo dedicacao e muito esforco por parte dos linguistas. 
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Este é o metodo tradicionalmente usado na construcao de sistemas 

rotuladores de categorias morfo-sintaticas. Uma vez que estes sistemas rotuladores sao 

construidos de acordo com o pensamento do linguista que os esta construindo, este 

pode implementar as teorias que desejar usando regras. Contudo, como tanto as teorias 

quanto as generalizacOes da linguagem devem ser explicitamente definidas, é 

aconselhavel que se determine o dominio especifico a ser trabalhado. 

Alem disto, as regras do sistema sao manualmente construidas. Ou seja, 

para que se possa expressar um doininio relativamente grande, muitas regras sao 

necessarias, e, conseqUentemente, muito trabalho manual precisa ser feito. Quando se 

quiser testar estas teorias, deve-se usar dados provenientes do dominio especifico 

modelado. 

Outro ponto a salientar é que este metodo normalmente utiliza 

programacAo simbolica. 

3.2 Sistemas Rotuladores Baseados em Metodos 
Estatisticos 

Os rotuladores estatisticos (ou estocasticos) seguem o pensamento 

empirico que esteve em alta nos anos 50 e que teve um renascimento nos altimos anos. 

Church [CHU93] descreve bem o motivo do crescente interesse nos metodos 

estatisticos no seguinte trecho: 

"A enfase atual nos metodos empiricos, na comunidade de 

reconhecimento de fala, e uma ma* a falha das abordagens baseadas em 

conhecimento dos anos 70. Isto tern se tornado novamente popular com o objetivo de 

focalizar as restriciks de alto nivel da linguagem natural, de modo a reduzir o espaco 

de busca." 

0 pensamento empirico tenta realizar a analise de textos irrestritos. Um 

sistema rotulador que utiliza estes metodos, por tratar de textos irrestritos, nao 

apresenta limitaceies quanto ao dominio de aplicacao. E, para conseguir tratar com tal 
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abrangencia de dominio, usa tecnicas de construcao automatica de regras. Estas regras 

sao automaticamente inferidas a partir de um "corpus". Este processo é totalmente 

automatic° e nao necessita supervisao humana direta. A participacao humana, neste 

caso, se di somente pela construcao de procedimentos de alto nivel, para aumentar a 

precisao do sistema. A construcao de urn sistema deste tipo envolve inferencia e 

manipulacao de dados estatisticos. 

As generalizacOes, que nos metodos baseados em regras devem ser 

especificamente descritas, nos metodos estatisticos, sao automaticamente adquiridas a 

partir do "corpus". Esta capacidade do sistema de generalizar a partir dos dados 

analisados a testada usando dados reais, ou seja, urn texto de dominio irrestrito. 

3.3 Sistemas Rotuladores Baseados em Regras X 
Sistemas Rotuladores Estatisticos 

Os rotuladores baseados em regras sao mais estruturados e podem ser 

melhor er tendidos. Isto facilita muito quando se precisa fazer extensaes ao sistema, 

uma vez que apresenta um modo mais natural de representar as regras. 

Como ja foi citado, teorias lingiiisticas podem ser implementadas usando 

este metodo. Pode-se, entao, pensar que, gracas a isto, grande parte da lingua pode ser 

modelada neste tipo de sistema. Entretanto, existem muitas excecoes que, as teorias 

descritas no sistema, provavelmente, nao conseguirao tratar. Devido a grandeza da 

lingua, torna-se extremamente complexo construir manualmente regras para tratar 

todos os casos e todas as excecoes nela presentes. 0 dominio ern que este sistema 

pode ser aplicado e um dominio limitado pela abrangencia das regras descritas. Alem 

disto, a construcao de uma teoria nao é uma tarefa facil, pois implica urn projeto bem 

detalhado, e teorias nem sempre sao faceis de projetar [SCA92]. 

Geralmente, um sistema deste tipo define em torno de 1000 regras. Uma 

vez que as regras do sistema devem ser manualmente descritas, o custo e o tempo de 

desenvolvimento e de implementacao deste tipo de sistema é extremamente alto. E, 

como estas regras sac) modeladas para urn dominio muito especifico, este sistema 

dificilmente poderi ser levado para outro dominio de aplicacao. 
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Alem destes aspectos, deve-se salientar que a precisdo e a velocidade, 

apresentadas por tais rotuladores, sao geralmente baixas. Alem disto, o custo da 

construcao de tal sistema é bastante alto. 

Os metodos estatisticos, por outro lado, se destacam pela enfase dada 

ao trabalho com textos "reais", ou seja, textos de dominio irrestrito. Para tanto, 

oferece a facilidade da extracdo automatica de paddies, com base ern um "corpus". 

Alem disto, possuem uma grande vantagem que é a possibilidade de 

repetir experiencias ja realizadas, gracas a disponibilidade que se tem do "corpus" de 

treinamento. Isto significa que se pode repetir a experiencia usando o mesmo "corpus" 

de treinamento e, que o resultado desta repeticao sera coerente coin o resultado 

anteriormente obtido. Logo, pode-se perfeitamente duplicar os experimentos para 

confirmar os resultados obtidos. 

Todavia, uma vez que o conhecimento do sistema é inferido a partir de 

dados reais, muitas vezes os resultados obtidos podem divergir das intuicoes 

lingiiisticas. Isto se deve ao fato de o conhecimento do sistema refletir o que a ele foi 

apresentado: urn "corpus" de textos reais. Este "corpus", provavelmente, contera erros 

dificeis de detectar quando se trabalha com milhoes de palavras. 

Alem disto, o processo como o sistema infere e expressa o seu 

conhecimento, pode tornar dificil qualquer tentativa de inferencia humana a partir 

disto. Neste caso, um sistema baseado em regras, se apresenta muito mais natural e 

facil de ser compreendido. 

Muitas vezes, para um sistema rotulador estatistico obter uma precisdo 

maior, é necessario implementar alguns procedimentos de alto nivel. Para isto, 

necessita-se de esforco humano. Se forem necessarias muitas intervencoes humanas, 

estas podem se mostrar de alto custo. Alem disto, esta participacao humana pode, por 

muitas vezes, inserir conhecimentos no sistema um tanto quanto inconsistentes. 

Contudo, a principal razdo para o sucesso crescente dos metodos 

estatisticos e que o conhecimento pode ser automaticamente inferido e pouco devera 

ser manualmente inserido no modelo. 0 use destes metodos requer a manipulacao de 
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um grande niimero de dados estatisticos, mas obtem-se uma precisao bastante alta: por 

volta de 95%. 

Todos estes aspectos devem ser cuidadosamente pensados, quando se 

realiza a escolha do metodo que sera utilizado para a construcao do sistema rotulador. 

Atualmente, segundo Church [CHU92], os sistemas que usam metodos estatisticos 

conseguem superar em muito os sistemas baseados em regras, que tern somente um 

sucesso limitado. 

3.3.1 Rotulador de Categorias Morfo-Sintaticas Misto 

Eric Brill em sua recente tese [BRI93b], descreve urn sistema rotulador 

baseado em regras, mas que tambem realiza uma certa analise estatistica, obtendo, 

deste modo, uma performance invejavel. Isto significa que, dado urn conjunto de regras 

adquiridas atraves de treinamento, este sistema rotulador ira realizar o "tagging" de um 

"corpus", de acordo corn estas regras. 

0 sistema é composto por dois rotuladores: o rotulador inicial e o 

rotulador final. 0 rotulador incial faz uma compilacao do "corpus" marcado. Esta 

compilacdo consiste da criacao de um dicionario onde, para cada uma das palavras, ha 

somente o seu rotulo mais comum. Assim, quando for executar o "tagging" de um 

novo "corpus", o rotulador inicial atribuira o rotulo mais provavel para a palavra, 

conforme descrito no dicionario, figura 3.2. Esta tarefa é executada sem levar em conta 

o contexto no qual as palavras estao inseridas. 

	

Corpus de 	Palavra - MLA° 

	

Treinamento 	mais Comum 	Dicionario 
Marcado 

Figura 3.2 - Treinamento do Rotulador Inicial 

Este sistema rotulador possui ainda dois procedimentos de alto nivel que 

ajudam no tratamento de palavras desconhecidas (figura 3.3). 0 primeiro procedimento 

define que as palavras desconhecidas que iniciem por Tetra mainscula tendem a ser 

substantivos pr6prios. 0 segundo procedimento especifica que as palavras 

desconhecidas receberao o rotulo mais comum para palavras que tenham aquela 



Dicionano 

ROtulos mais 
A 

Pa lavra ROtulo Comuns sem 
Sequencia de Analise de 

Palavras - "Tagger Inicial Contexto 
Tiniaal 

Palavra Desconhecida ROtulo 
V 

[ Procedimentos 

46 

terminando. Por exemplo, o rotulo mais comum para palavras terminando em "ar", é 

verbo. Ambos os procedimentos sAo automaticamente inferidos a partir do "corpus" de 

treinamento marcado. 

Figura 3.3 - Marcando corn o Rotulador Inicial 

Assim, "casa" nas seguintes sentencas receberia o rotulo N em ambos os 

casos: 

Sentenca 3.1: Aquela casa esti a venda. 

Sentenca 3.2: Ele casa hoje. 

0 rotulador contextual inferird automaticamente as regras de contexto, 

a partir do "corpus" de treinamento marcado. De que forma isto é feito? Faz-se o 

"tagging" do "corpus" de treinamento usando o rotulador inicial. A seguir, comparam-

se automaticamente os resultados e gera-se uma lista de erros. A partir da aplicacao 

desta lista de erros no "corpus", sera° geradas as regras de contexto. As aplicacoes 

que gerarem melhor resultado sera° utilizadas como regras de contexto. 
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Rotulos ma's 
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47 

Figura 3.4 - Marcando corn o Rotulador Inicial 

Estas regras sera() do tipo: 



48 

Tabela 3.1 - Padroes de Rotulos 

PADRAO DE REGRA SIGNIFICADO 

A B PREVTAG C Troque de A para B se o rotulo anterior for C 

A B PREV10R2OR3TAG C Troque de A para B se o primeiro rotulo anterior ou 
osegundo ou o terceiro for C 

A B PREVIOR2TAG C Troque de A para B se o primeiro rotulo anterior ou o 
segundo for C 

A B NEXT I OR2TAG C Troque de A para B se o primeiro ou o segundo rotulo 
posterior for C 

A B NEXTTAG C Troque de A para B se o rotulo posterior for C 

A B SURROUNDTAG C D Troque de A para B se os rotulos vizinhos forem C e 
D 

A B NEXTBIGRAM C D Troque de A para B se o pr6ximo bigrama for C D 

A B PREVBIGRAM C D Troque de A para B se o bigrama anterior for C D 

Assim, obtem-se urn conjunto de regras que analisa a atribuicao dos 

rotulos feita pelo rotulador inicial e os comge conforme o contexto no qual as palavras 

aparecem. 

 

ROtulos mais 
comuns sem 
AnaIlse de 
Contexto -  

Tinicial 

     

     

Sequencia de 
Rotulos - 

   

"Tagger" 
Contextual 

 

     

    

T 

       

       

Figura 3.5 - Segunda Fase 

Supondo-se que tal regra fosse gerada: 

Regral: N V prevtag PPR 

na Sentenca 3.2 (Ele casa hoje), o rotulo N para a palavra "casa" seria 

trocado pelo rotulo correto V, dado que "Ele" é um PPR (pronome pessoal do caso 

reto). 
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Este sistema rotulador consegue uma precisao de 94,9% para a Lingua 

Inglesa, usando apenas 300 regras que foram automaticamente inferidas. Para atingir 

tal precisao, necessita de urn "corpus" de treinamento bastante grande, corn 1.000.000 

de palavras [BRI92b]. Akin disto, tern urn processamento muito lento e o custo do 

treinamento é extremamente alto. 

Como para a Lingua Portuguesa ainda nao se tern urn "corpus" marcado 

de tal magnitude e, devido aos custos altos e ao tempo de processamento exigidos por 

este sistema rotulador, ate o momento nao foi possivel usa-lo. Espera-se que 

futuramente se possa utiliza-lo. Devido a isto, neste trabalho serao abordados 

unicamente os sistemas rotuladores que utilizam metodos estatisticos. 

3.4 Marcacgo Automatica de Categorias Morfo-
Sintaticas Usando a Teoria da InformacAo de 
Shannon 

0 processo de marcacao automatica de categorias morfo-sintaticas pode 

ser pensado em termos do modelo de Shannon. Mas como? De que forma urn processo 

de "tagging" pode ser mapeado para o modelo de Shannon? Como foi visto na secao 

2.4, no modelo de Shannon ha uma seqUencia de entrada no canal, que devido ao ruido 

ali existente, fica corrompida e é produzida como saida uma outra seqUencia. Entao, 

dada uma saida, tenta-se reconstituir a seqUencia de entrada correspondente. 

Pensando agora em termos de "tagging": imagine-se que a entrada do 

canal de ruidos e uma seqUencia de rOtulos 7', que fica corrompida, gerando como 

saida, uma sequencia de palavras W. 

Sequencia de 
ROtulos 

T 

   

Sequencia de 
Palavras 

   

   

 

Canal 
corn 

Ruido 

 

    

 

Figura 3.6 - Marcacao atraves do modelo de Shannon 
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Endo, tendo como saida do canal de ruidos uma sequencia de palavras 

e usando os recursos fornecidos pela Teoria da Informacao, tenta-se reconstituir a 

sequencia de rotulos. Esta reconstituicao é feita atraves do use do sistema rotulador. 

Dada uma sequencia de palavras, o sistema rotulador tentara reconstituir a sequencia 

de rotulos correspondente. 

Desta forma, a questao que se tenta responder é: "Que sequencia de 

rotulos T corresponde a sequencia de palavras W ?". E, usando a formula 2.1, tern-se 

que: 

max P(71W). max P(T)P(WIT) 
T 

Formula 3.1 

onde P(71W) é a sequencia de rotulos mais provivel para a sequencia de 

palavras W. P(WIT) corresponde ao modelo do canal e é descrito em [CHU92] como 

sendo uma tabela que define para cada par (ou alinhamento) W,T da linguagem, urn 

valor correspondente a sua probabilidade. Assim, para tentar descobrir qual é a 

sequencia de rotulos correta, para cada conjunto de palavras de uma lingua e os seus 

rotulos, que tenham o mesmo tamanho da sequencia de entrada, sera atribuida uma 

probabilidade. Esta probabilidade corresponde ao fato de que, esta sequencia de 

palavras, escolhida ao acaso, entre todas as possiveis da lingua, e a qual esta associado 

um conjunto de rotulos T, vir a ser a seqiiencia de palavras W. Uma vez que isto é um 

evento unico, torna-se impossivel de calcular tal probabilidade. Endo, costuma-se usar 

uma aproximacao mais simples para ela: o modelo de n-gramas. Apesar desta 

aproximacao ser mais simples, costuma apresentar resultados surpreendentemente 

altos. 

0 conceito de bigramas, como foi explicado na secao 2.5, determina que 

a probabilidade de urn rotulo depende apenas da probabilidade do rotulo anterior P(11111_ 

1). E a probabilidade de uma seqiiencia de rotulos P(t1, 12,...,1n) é dada pelo produtorio 

da probabilidade de cada um dos rotulos 	 Usando-se o conceito de 
=i 
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bigramas para descrever o modelo da linguagem P(T), tambem conhecido como 

modelo original, deriva-se: 

P(T)= 	 n P(1 i_ i ) 
1=1 

Formula 3.2 

E aplicando-se o conceito de trigramas, se obtem: 

P(T)=- P(11 ,12 , . 
i=1 

Formula 3.3 

que determina que urn dado rotulo é dependente somente dos dois 

rotulos anteriores P(t,I 	E, da mesma forma que em bigramas, a probabilidade 

de uma seqirencia de rotulos 	t2,...,tn) é dada pelo produtorio da probabilidade de 

cada urn dos rotulos 	P(t, lti_ 2  ,t,_ i  ). 
i=1 

Ja P(W]T), que é o modelo do canal, é determinada por: 

n 

P(Win= 	 if 13(w JO 
i=1 

Formula 3.4 

onde a probabilidade de uma palavra é dependente somente de seu 

rotulo Conseqiientemente, a probabilidade de uma seqiiencia de palavras, dada 

uma seqiiencia de rotulos P(W17), é obtida pelo produtOrio da probabilidade de uma 

palavra, dado o seu rotulo fl  P(wi  It;  ) 
i=1 

Como ja foi dito, os modelos de n-gramas mais comuns sao os bigramas 

e os trigramas. E estes modelos, apesar de extremamente simples, apresentam otimos 

resultados. Pode-se, entao, pensar: "Se analisando uma vizinhanca proxima (n=2, a 

palavra anterior ou n=3 as duas palavras anteriores), obtem-se urn resultado tao born, 

por que nab usar um "n" maior e obter uma precisao melhor?". A resposta é simples: 

seqiiencias mais longas se constituem de eventos mais raros, possivelmente imicos. 

Consequentemente, a freqfiencia com que elas ocorrem é bastante baixa. Neste caso, 
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nao se podem usar metodos empiricos para estimar probabilidades, a partir das 

freqtiencias corn que estas seqiiencias aparecem no "corpus". Shabes [SCA92] 

apresenta dados extraidos do "Wall Street Journal Corpus", que tern 800.000 palavras 

marcadas corn rotulo, onde se pode ter uma ideia mais clara deste problema: 

Tabela 3.2 : Bigramas X Trigramas 

WSJ Corpus Bigramas Trigramas 

Rotulos 48 48 

CombinacOes Possiveis 2.304 110.592 

CombinacOes Observadas 1.366 14.306 

Como pode ser visto na tabela acima, dos 2.304 bigramas possiveis, 

apenas 1.366 foram encontrados no "corpus" de 800.000 palavras, ou seja, 59,29% 

dos bigramas possiveis. Isto significa que mais da metade dos bigramas apareceram no 

"corpus". No mesmo "corpus", dos 110.592 trigramas possiveis, apenas 14.306 

ocorreram, ou seja, 12,94%. 

Os bigramas e trigramas, apesar de serem extremamente simples, 

quando sao bem construidos, costumam resultar em modelos corn precisao bastante 

alta. Sao nestas aproximacejes, usando a Teoria de Shannon, que esta baseado o 

sistema rotulador desenvolvido, descrito no capitulo 4. 

3.5 HMM para MareacAo Automatica de Categorias 
Morfo-Sintaticas 

A questa() agora é como implementar o rotulador. Um formalismo que 

se adapta perfeitamente as necessidades que se apresentam é urn caso particular dos 

Modelos de Markov: o "Hidden Markov Model" ou HMM. 

A principal vantagem que o HMM apresenta é a possibilidade que se 

tem de fazer treinamento automatic° do modelo. Alem disto, permite que se tenha 

flexibilidade na escolha de "corpus" de treinamento. Textos extraidos de qualquer 
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dominio podem ser usados para fazer o treinamento do modelo. Desta forma, pode-se 

escolher urn determinado dominio de aplicacao no qual se quer trabalhar corn o sistema 

rotulador e usar textos deste dominio para treina-lo. Caso se necessite ampliar o 

conjunto de rotulos, ele apresenta facilidade na introducao de novos rotulos ao 

modelo. Este formalismo, que foi explicado no capitulo 2, é utilizado em grande parte 

dos sistemas rotuladores estocasticos citados na literatura [CUT92, KEM94a]. 

Um HMM pode ser visto como tendo um modelo de linguagem 

markoviano, isto e, que tem estados finitos, e urn modelo de canal, que depende 

somente do estado em que esta o modelo da linguagem. 

Mas como pensar em um HMM em termos de marcacao automatica ? 

Basta que se considere que os estados do HMM representem os rotulos e que as 

transicOes sejam as palavras da lingua. Deste modo, cada estado do HMM corresponde 

a palavra que sera produzida a seguir. Existem dois tipos de probabilidades: 

• as probabilidades contextuais, ou de transicao, que especificam que urn 

determinado estado p seja seguido por um estado q; 

• as probabilidades lexicais, que especificam a probabilidade de um simbolo x ser 

emitido quando se esti em um estado p. 

A figura 3.7, a seguir, apresenta um HMM onde pode-se visualizar mais 

claramente as probabilidades lexicais e as probabilidades contextuais, que sao 

apresentadas em separado: 



Probabilidades Lexicais 

Probabilidades Contextuais 

P(a)=0,2 
P(b)=0,8 

0,4 

Probabilidade Lexical x Probabilidade Contextual 

P(a)=0,6 
P(b)=0,4 

1 	I 

P (b)= 0,32 

P(a)=0,08 

P(a)=0,49` 
P(b)=0,21 

I 
I 

P(a)=0,21 P(b)=0,09 

fi(a)=0,02 • 
P(b)=0,08 

54 

Figura 3.7 - 1-1MM Com Tres Estados 

0 I4 da figura 3.8 4  é equivalente ao 1-1M/V1 da figura 3.7, so que 

apresenta as probabilidade lexicais e contextuais ja integradas : 

Figura 3.8 - 1-1.M/V1 Corn Tres Estados (outra visualizacdo) 

4  As transicaes corn o simbolo B estAo representadas pela linha pontilhada, para facilitar a visualizacao da Figura 
3.4. 
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0 conceito de n-gramas, mais especificamente o de bigramas, define que 

um rotulo so é dependente do rotulo imediatamente anterior a ele. Pode-se 

implementar o conceito de bigramas em HMMs quando se define que a transicao para 

um estado depende apenas da transicao anterior. Esta é a probabilidade contextual do 

modelo, que é definida como: 

P(tn(tn-1) 

Formula 3.5 

que significa que, dada uma sequencia de palavras 	e uma 

sequencia de rotulos ti, n_i , a probabilidade do proximo rotulo depende somente do 

rotulo anterior t n_i. 

A probabilidade lexical de urn bigrama especifica que a probabilidade de 

producao de uma palavra depende somente da probabilidade do rotulo dela. Em um 

HMM, isto significa que a emissao de urn simbolo depende somente do estado onde se 

esti no modelo. Desta forma, a probabilidade lexical é definida como: 

lAwnlin) 

Formula 3.6 

onde se define que a probabilidade de uma palavra w n, dada uma 

sequencia de palavras wi, n_i e uma sequencia de rotulos ti,n  , é dependente somente da 

probabilidade do seu rotulo tn . 

Consequentemente o modelo da linguagem é: 

E 

Formula 3.7 

Na figura 3.9 pode ser visto urn HMM no qual foi implementado o 

conceito de bigrama, ou como a denominado, urn HMM de primeira ordem (n=1). Este 

HIV1M tern doffs estados, "n" e "v". Considerando-se, por exemplo, a transicao de 

estado "n" para o estado "v", corn o simbolo "a", pode-se ver que a emissao de tal 

simbolo esti condicionada a que o estado atual seja "n" P(aln). Ja a probabilidade de o 



a:P(aln)P(nln) 	
a:P(aln)P(vin) 	

a:P(alv)P(viv) 

b:P(bin)P(nin) 	 b:P(blv)P(viv) 
b:P(blv)P(nlv) 

a*• aln)P  v nn) 	a:P(a v P vinv) 

a:P(alv)P(viv 

b:P(blv)P(vlvv) 

a:P(ain)P(nlvn 
b:P(131n)P(nlvn) 
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proximo estado ser "v" esta condicionado a ocorrencia de "n" como o estado atual 

P(vin). 

Figura 3.9 - HMM de Primeira Ordem Para Marcacao Morfo-Sintatica 

E para o caso de se trabalhar corn trigramas, no HMM, ter-se-a que urn 

estado dependera dos dois estados imediatamente anteriores a ele. Tern-se enta.o, um 

HMM de segunda ordem, que implementa o trigrama (n=2). Esta e a probabilidade 

contextual, que é formalizada atraves da formula 3.8: 

P(Iniwl,n-1, 11,n-1)= 	n--1) 

Formula 3.8 

E o modelo da linguagem é definida por: 

P(wi,n)= E 
rim+ , i=1 

Formula 3.9 

Figura 3.10 - HMM de Segunda Ordem para Marcacao Morfo-Sintkica 

Na figura acima tern-se que, por exemplo, na transicao de "nn" para 

"nv" corn o simbolo "a" , a probabilidade lexical P(aln), da emissao de "a" depende do 

rotulo atual ser "n" e a probabilidade contextual P(vinn) d de o proximo rotulo vir a ser 

"v", uma vez que o anterior é "n" e o atual é "n" tambem. 
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3.6 Algoritmos de Treinamento e de Marcacao 

Agora que se construiu o sistema rotulador, como urn HIM, restam 

algumas questoes: 

• o que é, exatamente, e como se faz o treinamento do HMM? 

• como fazer "tagging", usando o HMM? 

Apos ter-se construido um "Hidden Markov Model", tem-se definidos 

os estados e as transicOes entre eles. Contudo, nao se sabe ainda quais sao os valores 

dos parametros (probabilidades) deste HMM. Entao, o proximo passo é fazer a 

estimativa dos valores destes parametros. Este processo tambem é conhecido como 

"treinamento". 

Este processo de treinamento pode ser visto como aquisicao do 

conhecimento, porque é atraves dele que se vai incorporar no sistema rotulador o 

conhecimento desejado. Inicialmente ele nao tern conhecimento nenhum, so tern 

estados e transicOes. Assim, para possibilitar este "aprendizado" é fornecido urn 

"corpus" de treinamento e o sistema rotulador ira extrair dele o conhecimento 

necessario, figura 3.11. 

Corpusl de Tagger 
Treinamento Inicial 

Treinamento 

Tagging 
Corpus2 a Tagger Corpus2 

ser Marcado Treinado Marcado 

Figura 3.11 - Ciclo de Aquisicao e Utilizacao do Conhecimento de um Rotulador 

Esta extracao do conhecimento se darn. atraves da estimativa dos 

parametros do HMM. Desta forma, ele analisa e aprende os padrOes linguisticos 

presentes no "corpus" de treinamento e ira modelar isto atraves das relacOes existentes 

entre os estados do HMM. 

Para fazer o calculo dos valores dos parametros do HMM, sao usados 

algoritmos como o de Frequencia Relativa - FR- e o de "Forward-Backward" - FB, 

explicados nas secOes 3.6.1 e 3.6.2 respectivamente. 
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0 treinamento é feito estimando os parametros do HIV1M. Ap6s fazer 

esta estimativa, ja se sabe exatamente os valores das probabilidades lexicais e das 

probabilidades contextuais; neste momento o sistema rotulador ja assimilou o 

conhecimento. Assim, com base nestes dados, pode-se usar o sistema rotulador para 

fazer o "tagging", ou marcacao de textos. Urn algoritmo muito utilizado para fazer o 

"tagging" é o algoritmo de Viterbi [CHK93, CUT92, MER94]. Ele é o mais utilizado 

nos trabalhos publicados na area, e realiza analise a nivel de sentenca. 

Apos ter implementado os algoritmos de treinamento e de "tagging", 

usa-se o sistema rotulador para fazer a marcacao de um texto qualquer e analisa-se o 

resultado obtido. Pode-se entao, corn base nos resultados obtidos, retreinar o "tagger, 

ajustando os seus parametros", caso estes resultados nao tenham sido satisfatorios. 

Esta é a fase de ajustes. Ap6s realizados estes ajustes necessarios, pode-se considerar 

que o rotulador esta finalmente pronto para ser usado para fazer a marcacao de textos. 

A seguir serdo apresentados os algoritmos usados para fazer o treinamento e o 

"tagging" usando HIVLMs. 

3.6.1 Freqtiencia Relativa(FR) 

Dado urn "corpus" marcado, este algoritmo faz a estimativa dos 

parametros de um HMM, baseando-se nas freqUencias dos padraes que ocorrem neste 

"corpus". Calcula-se a freqUencia F(w„t,) com que uma palavra w, ocorre com o rotulo 

t, (frequencia lexical) e o numero de vezes em que um rotulo t, é precedido 

dos tags t;_2 e t,./ (freqnencia contextual). 

0 calculo das probabilidades lexicais é urn tanto intuitivo. Determinam-

se todas as ocorrencias de uma palavra corn um determinado rotulo e se divide este 

valor pelo total de vezes em que este rotulo ocorre no "corpus". Este procedimento é 

executado para cada urn dos possiveis rotulos para a palavra. Por exemplo, dada a 

seguinte tabela: 
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Tabela 3.3 - Probabilidades Lexicais 

Palavra Rotulo Ocorrencias da 
Palavra com o Rotulo 

Ocorrencias do 
Rotulo 

o ART 835 1785 

caso N 57 2432 

terminou VI 95 1020 

. PTO 673 673 

e a formula do calculo das probabilidades lexicais: 

13(wilti) .= 	 
F(t,) 

Formula 3.10 

de onde se pode inferir que a probabilidade de urn artigo (ART) ser a 

palavra "o" é de 835/1785 ou 0,47 ou ainda 47% das vezes ern que urn artigo ocorre. 

Urn substantivo (N) tera uma probabilidade de 2,3% (57/2432 = 0,023) de ser a 

palavra "caso". Ja urn verbo intransitivo (VI) sera a palavra "terminou" em 9,3% 

(95/1020 = 0,093) das vezes. Enquanto que PTO sera `.' em 100% das vezes 

(673/673). 

0 calculo das probabilidades contextuais se baseia na frequencia de 

vezes que um dado n-grama F(t,_2,t i_ i ,t,) ocorre no "corpus". Como sera visto no 

capitulo 4, o sistema rotulador desenvolvido usa o calculo feito para bigramas F(1,4 ,1,), 

onde se determina a probabilidade de urn certo rotulo ser precedido por outro. Assim, 

tem-se a seguinte formula: 

F(11 ) 

Formula 3.11 

E, no caso de se desejar descobrir a probabilidade de um artigo ser 

seguido por um substantivo, se aplica a formula 3.11: 
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P(N ART)= F(ART, N)  
(N) 

que, segundo os dados coletados do "corpus", resulta em: 

P(N ART)= 1576/3798 = 0,41. 

Este metodo tern se apresentado bastante satisfatorio, sendo facil de 

implementar e produzindo bons resultados para modelos simples. Uma desvantagem 

deste algoritmo é que ele atribui uma probabilidade zero para seqiiencias de rotulos 

que nao ocorreram no "corpus" de treinamento. Isto gerara problemas para 

alinhamentos que tenham tais sequencias, aos quais sera atribuida uma probabilidade de 

zero. Logo, para este tipo de sentencas, o algoritmo é ineficiente. Este problema, da 

esparcidade dos dados, sera discutido mais detalhadamente na secao 3.6.4. 

3.6.2 Algoritmo de Forward-Backward 

0 algoritmo de "Forward-Backward" é um outro algoritmo usado para 

estimar os parametros do HMM. Para tanto, é calculada a probabilidade que urn HMM 

atribui a um dado "corpus" de treinamento. A partir deste resultado, tenta-se ajustar as 

probabilidades das transicoes do HMM, de forma a maximizar a probabilidade 

atribuida ao "corpus" de treinamento. 

Este algoritmo calcula, recursivamente, dois conjuntos de 

probabilidades: a 'forward probability" e a "backward probability". 

3.6.2.1 Forward e Backward Probabilities 

A 'forward probability", oci(t) é a probabilidade conjunta de no tempo t 

o HMM estar no estado s', dada uma sequencia de simbolos {wi,w2,•••wt-i}. Faz isto de 

maneira incremental, calculando uma palavra por ciclo de execucdo, comecando pela 

primeira. Pode-se dizer que esta probabilidade é calculada atraves da movimentacAo 

progressiva na sequencia. Assim: 

def 
CCM) = P(W13-1, St = 	t> 1 

Formula 3.12 
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Em t=1 tem-se a entrada no 1-1MM que pode ser descrita por: 

clef{ 1,0 se i 
'14(1)  = sena)) 0 

Formula 3.13 

	

Atraves do calculo de todos os 	1) para a seqiiencia de simbolos 

wi,„, obtem-se facilmente a probabilidade da seqtiencia P(wi, n). Isto pode ser expresso 

em: 

a 	 a 

P(W1,n )= EP(vvi,n9sn+i = s')= Ecto+1) 
1,1 	 1=1 

Formula 3.14 

Pela formula seguinte, observa-se que, tendo-se calculado todos os 

aj(t), pode-se facilmente calcular o valor de aj(t+ 1): 

a 

	

aj(t + 1) = Ect,;(0 	wt P(s- 	>si) 
i=1 

Formula 3.15 

A execucao do calculo da forward probability pode ser melhor 

entendida atraves do exemplo a seguir. Para este exemplo, vai ser usado o I-IMM da 

figura 2.3, apresentado novamente na figura 3.12, para uma visualizacdo melhor: 

Figura 3.12 - 1-11MM Com Dois Estados 
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Os passos do calculo da "forward probability" da seqUencia "aab", dado 

o HMM da figura 3.12, podem ser vistos em: 

a i (1)=1,0 

C(2(1)=0,0 

ai(2)=1,0 * 0,4 + 0,0 * 0,2 = 0,4 

a2(2)=1,0 * 0,3 + 0,0 * 0,2 = 0,3 

0(4 (3)=0,4 * 0,4 + 0,3 * 0,2 = 0,22 

a2(3)=0,4 * 0,3 + 0,3 * 0,2 = 0,18 

a i(4)=0,22 * 0,2 + 0,18 * 0,1 = 0,062 

a2(4)=0,22 * 0,1 + 0,18 * 0,5 = 0,112 

Estes valores estao descritos na seguinte tabela: 

Tabela 3.4 - Forward Probabilities 

Linha do Tempo 1 2 3 4 

Simbolos e a as aab 

al(t) 1,0 0,4 0,22 0,062 

a2(t) 0,0 0,3 0,18 0,112 

P(wi,t) 1,0 0,7 0,40 0,174 

Por outro lado, a "backward probability" f3,(t) pode ser definida como 

a probabilidade de, estando-se no estado no tempo t, se ter a seciancia 

A "backward probability" é determinada exatamente do mesmo modo que a "forward 
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probability", porem a iniciada pela Ultima palavra e vai sendo executada em direcao ao 

comeco da seqiiencia. 

def 
13 1(t) = P(wt,niSt =si ) 

Formula 3.16 

Observa-se aqui que a "backward probability" pode ser usada para o 

calculo da probabilidade da seqUencia P(wl,), de maneira similar a "forward 

probability": 

01( 1) = P(w1,n1S1 = s ' ) = P(vvi,n) 
Formula 3.17 

0 calculo é feito de maneira recursiva: 

131(1 —  1) = ±P(Si P >Si)I3j(f) 
.1= 1  
Formula 3.18 

Comecando pelo final da seqiiencia em direcao ao comeco, tem-se que o 

ciclo base (o primeiro) deve ser igual a 1: 

13 i (n + 1) = NEISn+1 = si ) 
Formula 3.19 

Assim, para a seqiiencia "aab", tern-se os seguintes valores: 

P i (4)=1,0 

P2(4)=1,0 

P 1 (3)=1,0 * 0,2 + 1,0 * 0,1 = 0,3 

P2(3)=1,0 * 0,5 + 1,0 * 0,1 = 0,6 

P 1 (2)=0,3 * 0,4 + 0,6 * 0,3 = 0,3 

P2(2)=0,6 * 0,2 + 0,3 * 0,2 = 0,18 
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01(2)=0,3 * 0,4 + 0,18 * 0,3 = 0,174 

132(1)=0,18 * 0,2 + 0,3 * 0,2 = 0,096 

e a seguinte tabela: 

Tabela 3.5 - Backward Probabilities 

Linha do Tempo 4 3 2 1 

Simbolos 8  b ab aab 

PM) 1,0 0,3 0,3 0,174 

N(t) 1,0 0,6 0,18 0,096 

Como pode ser visto na tabela 3.5, o 13 1 (1)=0,174 é igual ao P(w 1 , 4) da 

tabela 3.4, obedecendo ao que a Formula 3.15 estabelece. 0 valor de 13 2(1) pode ser 

desconsiderado, uma vez que nao tern nenhuma impurtancia para o calculo da 

probabilidade da seqUencia. 

3.6.2.2 Funcionamento do Algoritmo 

0 algoritmo de "Forward-Backward" é usado para fazer o treinamento 

de I-IMMs. Ele utiliza a "forward probability" e a "backward probability", para ajustar 

os parametros probabilisticos do HMIM, de modo que seja atribuida a maior 

probabilidade possivel a seqUencia de treinamento analisada. 

Isto auxiliary muito na analise de outras seqUencias de simbolos, pois 

corn os parametros ajustados, o HMM sabers qual o melhor caminho a seguir para 

reconhecer uma seqiiencia similar. 

A ideia basica é contar quantas vezes os caminhos sao utilizados no 

reconhecimento de seqUencias de treinamento, e dar um peso maior aos que sao 

utilizados mais vezes. Como nao se pode ter certeza de quais os caminhos que foram 

percorridos para reconhecer a dada seqiiencia, visto que o HMM é nao deterministic°, 

usa-se urn artificio: supeie-se que todas as transiceies possiveis para aquela seqUencia 
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foram seguidas, formula 3.20. A seguir estes valores sao ajustados de acordo corn a 

probabilidade do caminho no qual a transicao se encontra, e todos os valores sao 

somados, formula 3.21. 

w k 
wk 	 COI 	>s1)  

Pe( 	 ) — 
• Wm 

Eal 1,m =1 CO ' 	s ) 

Formula 3.20 

coi 	si)= 
Sl,n+1 

Formula 3.21 

• W k 

Onde TO' -> si, si, n , wi,n ) se refere a contagem das vezes que a 

w k 

transicao s'--->sjaparece na seqiiencia de estados s i ,n  utilizados para reconhecer 

a seqiiencia de simbolos wi,n. 

Entdo, a cada ciclo de execucao do algoritmo, os valores do: 

parametros sac) ajustados, gerando assim novos valores. Estes novos valores, por sua 

vez, sera° utilizados como entrada para o proximo ciclo do algoritmo, ou seja, serdo 

ajustados e produzirdo outros novos valores. Este processo se repete ate que os 

probabilidades geradas para as transicOes se estabilizem, ou ate que estabilize a 

probabilidade atribuida ao "corpus". A segunda °Ka° é considerada a mais acessivel, 

uma vez que é mais facil fazer a comparacao de dois nUmeros (a probabilidade antiga e 

a nova do "corpus") do que comparar dois conjuntos de nOmeros (probabilidades 

antigas e novas das transicoes). 

A seguir é apresentada a execucdo do algoritmo de forward-backward 

para o HIVIM da figura 3.13. Sao mostradas 3 iteraciies do algoritmo, para a seqiiencia 

"aabab". Os caminhos que podem gerar esta sequencia sao "111111", "111112", 

"111211", "111212". 



b:0,45 
a:0,40 	 b:0,22 

b:0,15 
a:0,78 
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Figura 3.13 - HMM Inicial 

As probabilidades dos caminhos sao: 

111111= 0,40 x 0,40 x 0,15 x 0,40 x 0,15 = 0,00144 

111112= 0,40 x 0,40 x 0,15 x 0,40 x 0,45 = 0,00432 

111211= 0,40 x 0,40 x 0,45 x 0,78 x 0,15 = 0,00842 

111212= 0,40 x 0,40 x 0,45 x 0,78 x 0,45 = 0,02527 

Aplicando-se a formula 3.20: 

Ca  a  )1) = (0,00144 x 3) + (0,00432 x 3) + (0,00842 x 2) + (0,02527 

x 2) = 0,00432 + 0,01296 + 0,01684 + 0,05054= 0,08466 s 0,085 

obtem-se os valores relativos ao numero de vezes que a transicao foi 

percorrida para cada um dos possiveis caminhos (valores da terceira coluna da tabela 

3.6). E o valor final, 0,08466, é a soma de todos estes valores linha coluna da 

tabela 3.6). Este valor e arredondado e gera o valor a ser utilizado nos calculos, 0,85 

(7" linha 3' coluna da tabela 3.6). 

0,085 	0,085  0 52  
P(1-2->1)  = 0,085 + 0,016 + 0,063 - 0,164 

a seguir este valor é dividido pela soma de todos os valores das 

transicties que partem deste mesmo estado, gerando o novo valor da transicao, 0,52 (8 ! 

 linha 3' coluna da tabela 3.6). 

para a transicao de 1 para 1 corn o simbolo 'a'. Os valores para as 

demais transiciies podem ser vistos na tabela 3.6 e figura 3.14. 
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Tabela 3.6 - Primeira Iteracao 

Caminho P(Cam) 1 	 . 

--
a 
 >i 

. 	 b 	. 1, 	b 	
>2 

 
i---->L 

, 	b 	, 
L->c 2 .-.> /1-21-" Z2).1' 	s i-->i 

111111 0,00144 0,00432 0,00288 0,0 0,0 0,0 

111112 0,00432 0,01296 0,00432 0,00432 0,0 0,0 

111211 0,00842 0,01684 0,00842 0,00842 0,0 0,00842 

111212 0,02527 0,05054 0,0 0,05054 0,0 0,02527 

Total 0,01333 0,08466 0,01562 0,06328 0,0 0,03369 

Valor ser 
usado 

0,01 0,085 0,016 0,063 0,00 0,034 0,164 0,034 

Novo 

P(->) 

0,52 0,1 0,38 0,0 1,0 

Figura 3.14 - HIVIM Apos a Primeira Iteracao 

Pode-se observar que o valor das probabilidades das transicaes mais 

utilizadas aumentou, e as transicaes menos utilizadas tiveram suas probabilidades 

reduzidas. Este ajuste se dark novamente, a cada iteracao do algoritmo. Assim, espera-

se que, ap6s a Ultima iteracao, as probabilidades estejam ajustadas conforme a maior 

ou menor utilizacao das transicoes. 
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Tabela 3.7 - Segunda Iteracdo 

Caminho P(Cam) , 	a 	, 
1->i 

, 
1 	l' >.1 1-1-L>2 2' >2 2---> E 1-----'s E2 i  > 

111111 0,00141 0,00423 0,00282 0,0 0,0 

111112 0,00534 0,01602 0,00534 0,00534 0,0 0,0 

111211 0,01028 0,02056 0,01028 0,01028 0,0 0,01028 

111212 0,03905 0,07810 0,0 0,07810 0,0 0,03905 

Total 0,05608 0,11891 0,01844 0,09372 0,0 0,04933 

Valor ser 
usado 

0,06 0,12 0,02 0,09 0,0 0,05 0,230 0,05 

Nova 

P(-4) 

0,52 0.09 0,39 0,0 1,0 

Figura 3.15 - HMM Apos a Segunda Iteracao 
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Tabela 3.8 - Terceira Iteracao 

Caminho P(Cam) 1 8
>1  t 1._  1  . 	+ 1  1  _to_ _9.2  2 	i, >2  2,›  E i. .„ z2w).  

111111 0,00114 0,00342 0,00228 0,0 0,0 0,0 

111112 0,00494 0,01482 0,00494 0,00494 0,0 0,0 

111211 0,00949 0,01898 0,00949 0,00949 0,0 0,00949 

111212 0,04113 0,08226 0,0 0,08226 0,0 0,04113 

Total 0,0567 0,11948 0,01671 0,09669 0,0 0,05062 

Valor ser 
usado 

0,06 0,12 0,02 0,1 0,0 0,05 0,240 0,05 

Nova 

P(->) 

0,5 0,08 0,42 0,0 1,0 

Figura 3.16 - 	Apos a Terceira Iteracao 

0 algoritmo é executado desta forma ate que se tenha chegado a valores 

ideais, ou ate que o niimero total de iteraceies, que ja foi definido, tenha sido 

executado. 

3.6.2.3 Problemas 

Na secao acima, foi apresentado o algoritmo de Forward-Backward 

para realizar o ajuste dos parametros probabilisticos de urn HMM. Quando se utiliza 

este algoritmo, costuma-se lidar corn alguns problemas. 

0 primeiro dos problemas diz respeito aos valores iniciais dos 

parametros do I-1MM. Estes valores devem ser atribuidos, antes do inicio da execucdo 

do algoritmo. Como nao ha maneira de determinar estes valores, os mesmos sao 

atribuidos ao acaso e o algoritmo se encarrega de ajusta-los. 



 

b:0,3 
a:0,5 

b:0,3 
a:0,4 	 b:0,5 
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0 caso das probabilidades estarem em urn "ponto critico" é o segundo 

problema apresentado: pode haver situagOes em que o algoritmo se defronte com duas 

possibilidades igualmente boas para seguir. Neste caso, ele nao sabe qual das 

possibilidades deve escolher para obter o melhor resultado. Ficando neste impasse, 

nao consegue aprimorar as probabilidades do modelo. Esta situacao pode ser vista no 

exemplo abaixo, que usa o mesmo HMM da figura 3.13, para reconhecer a seqUencia 

"aabbab", mas com diferentes probabilidades iniciais: 

Figura 3.17 - Segundo HIvIM Inicial 
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Tabela 3.9 - Primeira Iteracao 

Caminho P(Cam) 1  841  l_b_÷ , 1 	i ).2,  2_b___).  2  2  E 1 	.> s E 2 

1111111 0,00173 0,00519 0,00519 0,0 0,0 0,0 

1111112 0,00173 0,00519 0,00346 0,00173 0,0 0,0 

1111211 0,00216 0,00432 0,00432 0,00216 0,0 0,00216 

1111212 0,00216 0,00432 0,00216 0,00432 0,0 0,00216 

1112211 0,00360 0,00720 0,00360 0,00360 0,00360 0,00360 

1112212 0,00360 0,00720 0,0 0,00720 0,00360 0,00360 

Total 0,01498 0,03342 0,01873 0,01901 0,00720 0,01152 

Valor ser 
usado 

0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,07 0,02 

Nova 

P(->) 

0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 

Figura 3.18 - 	Ape's a Primeira Iteracao 
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Tabela 3.10 - Segunda Iteracao 

Caminho P(Cam) a 1  ->1 
b 

1->1 
b 

1->2 
b 

2-> 2 2 1 	> Il't 	s E2 v='  ). 

1111111 0,00173 0,00519 0.00519 0,0 0,0 0,0 

1111112 0,00173 0,00519 0,00346 0,00173 0,0 0,0 

1111211 0,00216 0,00432 0,00432 0,00216 0,0 0,00216 

1111212 0,00216 0,00432 0,00216 0,00432 0,0 0,00216 

1112211 0,00360 0,00720 0,00360 0,00360 0,00360 0,00360 

1112212 0,00360 0,00720 0,0 0,00720 0,00360 0,00360 

Total 0,01498 0,03342 0.01873 0,01901 0,00720 0,01152 

Valor ser 
usado 

0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,07 0,02 

Nova 

P(-) 

0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 

Figura 3.19 - HMM Apos a Segunda Iteracdo 

Se forem comparados os valores resultantes da primeira e da Ultima 

iteracao, pode-se observar que os mesmos nao se modificaram. Isto pode ser dito tanto 

em relacao a probabilidade da seqtiencia (0,2), quanto em relacao as probabilidades das 

transicoes (0,4; 0,3; 0,3; 0,5; 0,5). 0 algoritmo nao consegue mais aprimorar os 

parametros probabilisticos do modelo. Para resolver este problema uma solucao muito 

simples é a de adicionar um certo "ruido" (um valor qualquer) aos valores iniciais das 

transicaes, de tal forma que permita que o algoritmo saia do impasse e faca sua 

escolha. 

Outra questao que surge diz respeito aos valores globais. 0 algoritmo 

de Forward-Backward é executado na tentativa de encontrar os melhores valores para 

as probabilidades do modelo. No entanto, apesar deste algoritmo ter garantias de 
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achar os melhores valores locais, nao se pode garantir que ache os melhores valores 

globais. 

Para entender melhor este problema, considere, agora, o seu metodo de 

funcionamento. Este algoritmo realiza a sua execucao ate que ache o melhor valor 

possivel, ou seja, ate que chegue em urn ponto onde qualquer mudanca reduza a 

probabilidade dos parametros. Quando ele chega neste ponto, encerra a sua execucao. 

Contudo, este pode nao ser o melhor valor possivel, quando se considera todo o 

espaco de busca. Isto pode ser visto no seguinte grafico: 

Figura 3.20 - Grafico do Melhor Local x Melhor Global 

Da execucao do algoritmo ira resultar que o I4 ira se aprimorar 

apps o treinamento, atingindo urn ponto maxim, a partir de onde se encontra. 

Entretanto, este ponto que é atingido nao é o maximo global, mas apenas o maximo 

local. 0 maximo local, que sera atingido é o ponto que contem os melhores valores 

para as probabilidades naquela regiao. Contudo, na verdade, os melhores valores se 

encontram em outro ponto: no maximo global. 

Os fatores que determinam o ponto maximo encontrado pelo algoritmo, 

sao os valores iniciais aleatoriamente atribuidos. Devido a isto, encontrar o "maximo 

global", é basicamente uma questa() de sorte na escolha dos parametros iniciais. 
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3.6.3 Algoritmo de Viterbi 

Este algoritmo faz o "tagging" a nivel de sentenca. Quando se faz o 

"tagging" de uma sentenca, tenta-se descobrir qual a seqUencia mais provavel de 

rotulos para uma determinada sentenca. Em um 1M, isto equivale a descobrir a 

sequencia de estados percorridos para gerar aquela sentenca, ou seja, o caminho mais 

provavel. 

0 algoritmo de Viterbi é uma maneira muito simples e otimizada de 

fazer o calculo do caminho mais provavel. Tem-se uma sequencia de simbolos W13 e 

urn tempo t para realizar o reconhecimento. 0 algoritmo a executado analisando um 

simbolo da sequencia a cada espaco de tempo, comecando pelo simbolo inicial. Para o 

simbolo que esta sendo analisado, o algoritmo calcula o caminho mais provavel para 

chegar a cada urn dos estados existentes. Assim, somente se fara o calculo do melhor 

caminho resultante em cada um dos estados. 

Para o 1-1MM da figura 3.21, quer se descobrir qual a seqUencia de 

estados que tern maior probabilidade de ter gerado a sequencia "aab". Como resultado 

da aplicacao do algoritmo de Viterbi, se obteve os caminhos que aparecem na figura 

3.22. 

Figura 3.21 - MAIM Com Dois Estados 
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1,0 

1(1,0) 	2(0) 
a 

11(0,4) 12(0,3) 	21(0) 22(0) 
a 

111(0,16) 112(0,12) 121(0,06) 	122(0,06) 
b 

1111(0,032) 1112(0,016) 1121(0,012) 1122(0,06) 

Figura 3.22 - Arvore da Seqnencia "aab" usando o Algoritmo de Viterbi 

No primeiro espaco de tempo, é realizada a entrada no HMM corn o 

simbolo e, que tem probabilidade 1 para o estado 1 e 0 para o estado 2. A seguir, em 

t=2, vem o simbolo a corn a maior probabilidade de chegar ao estado 1 de 0,4 (11) e 

ao estado 2 de 0,3 (12). As ()Wes restantes sac) descartadas. Tern-se, novamente, o 

simbolo a, e o melhor caminho para se chegar a 1 é atraves da transicao para 1 mesmo 

(111), corn probabilidade de 0,16 e para 2 (112) corn 0,12. Somente estas opcOes sao 

consideradas. 0 Ultimo simbolo é b, e ao estado 1 se chega corn 0,032 (1111) e a 2 

corn 0,06 (1122). Destes doffs, o caminho que apresenta uma maior certeza é 1122 corn 

0,06. 

Observa-se aqui que, em cada uma das unidades de tempo, dado urn 

simbolo, nao basta armazenar somente o MELHOR dentre todo os caminhos, mas sim 

o melhor caminho que chegue a cada um dos estados corn aquele simbolo. Por 

exemplo, na figura 3.22, no terceiro nivel, o melhor caminho que acaba em 1 (111) tem 

uma probabilidade de 0,16, enquanto que aquele que acaba em 2 (112) tern 0,12. Se 

somente o caminho 111 fosse armazenado (e o 112 descartado), lido se chegaria ao 

melhor caminho para toda a sequencia (1122), que é uma ramificacao de 112. 

Este mesmo problema, da procura da sequencia de rinulos mais 

provavel para a sequencia "aab", solucionado sem o use do algoritmo de Viterbi 

resultou nos caminho da figura 3.23. 
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1,0 

1(1,0 	2(0,0) 
a 

11(0,4) 	 12(0,3) 
a 

111(0,16) 	112(0,12) 	121(0,06) 	122(0,06) 

1111(0,032) 1112(0,016)1121(0,012) 1122(0,06)1211(0,024)1212(0,006) 1221(0,006)1222(0,03) 

Figura 3.23 - Arvore da Seqiiencia "aab" 

Comparando-se corn o resultado das figura 3.22 e 3.23, ve-se que na 

figura 3.23 foram gerados 8 possiveis caminhos, enquanto que na 3.22, corn o uso do 

algoritmo de Viterbi, foram gerados apenas 4. 0 niimero de ramificacoes geradas 

diminuiu significativamente. Logo, foram feitos muito menos calculos. E chega-se ao 

mesmo resultado: o melhor caminho apresenta uma certeza de 6% (1122). 

A arvore apresentada tem somente duas sub-arvores em cada nivel, 

devido a existencia de apenas Bois estados neste HMM (que pode ser visto na figura 

3.2). Isto significa que a procura do melhor caminho, que era urn problema 

exponencial, se tornou linear corn o uso do algoritmo de Viterbi. 

Em uma definicao mais formal, o algoritmo de Viterbi pode ser descrito 

por: 

JO= s' 
Formula 3.22 

(t +1),  cri (t)os l , j = arg max P(o-k (t))P(sk  
k=1 

Formula 3.23 

onde c,(t) é uma sequencia de estados corn a maxima probabilidade de 

gerar a sequencia de simbolos w i ,t. i  (de tamanho t-1) e que acaba no estado 

A primeira equacao, formula 3.22, pode ser lida como: o melhor 

caminho para se gerar uma sequencia de simbolos de tamanho 1 e se chegar no estado 

s' é o proprio estado s'. Ja a segunda equacao, formula 3.23, define que o melhor 
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caminho a que se pode chegar no tempo t+1 é simplesmente uma continuacao do 

melhor caminho obtido no tempo t, para cada urn dos estados. 

3.6.4 Esparcidade dos Dados 

Este problema, que ocorre corn ambos os algoritmos, o de FreqUencia 

Relativa (FR) e o de "Forward-Backward" (FB), diz respeito a escolha de um "corpus" 

de treinamento que represente bem a realidade. Isto é necessario, uma vez que o HMM 

se ajustard a este "corpus" refletindo a ocorrencia das estruturas gramaticais do 

mesmo. Se este "corpus" de treinamento for bem representativo, o HMM podera 

reconhecer estruturas similares em outros "corpora". 

No entanto, quando se trabalha com volumes de dados muito grandes, 

certas construcaes gramaticais mais raras costumam aparecer. Caso estas estruturas 

raras nao tenham sido encontradas no "corpus" de treinamento, a probabilidade que o 

modelo atribuird a elas sera igual a zero. Este fato gera uma serie de problemas, pois, 

dada uma seqUencia de palavras que contenha esta estrutura, o modelo atribuira as 

mesmas uma probabilidade de zero. Apesar da freqUencia corn que uma Unica destas 

estruturas raras ocorre nao ser muito significativa, quando se leva em conta a 

ocorrencia de todas as estruturas raras em um "corpus", se tell urn valor bastante alto. 

E o que nos afirma a lei de Zipf [SCA92]: "Muitos poucos fenomenos ocorrem 

freqUentemente. A maioria dos fenomenos ocorrem muito infrequentemente. Deve 

sempre ser avaliado se uma dada quantificacao estatistica faz sentido". Neste caso, o 

resultado sera urn modelo inatil que nao consegue reconhecer certas sentencas. 

Tome-se como exemplo o HMM da figura 3.13, a seqUencia "de 

treinamento "aabab" e a Tabela 3.6. Apos a primeira iteracao, a transicao 2—>2 fica 

corn valor zero, porque nao ocorre nenhuma vez naquela seqtiencia de treinamento. 

Isto leva o HMM a "supor" que tal transicao nao deva ser utilizada e desta forma a 

desabilita. Considere agora, que o HMM deva reconhecer a seqUencia "aabbab". Tem-

se os seguintes caminhos: 1111111,1111112, 1111211, 1111212, 1112211,1112212, 

onde alguns deles utilizam aquela transicao. Contudo, como esta transicao tem valor 
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zero, e o HIvIM a desabilitou, ele nem mesmo leva em consideracao a possibilidade dos 

caminhos 1112211 e 1112212 terem sido utilizados. 

3.6.4.1 Refinamento 

Para resolver este problema, sao usadas tecnicas para fazer o 

refinamento dos valores. Uma tecnica bastante simples para resolver este problema é 

definir um limite inferior para os valores dos parametros. Se algum parametro tiver 

valor inferior ao limite definido, o valor do parametro sera trocado por este limite a 

cada iteracao. Ap6s, os parametros sao recalculados, para que incorporem estes 

ajustes. Isto evita que se tenha seqiiencias consideradas impossiveis [BRIS94]. 

Outra possibilidade é definir que os parametros que tenham valor 

inferior ao limite definido, recebam o valor zero. Esta Ultima abordagem se constitui 

numa forma de aprendizado gramatical, porque o numero de transicOes é reduzido a 

cada iteracao, resultando num modelo mais enxuto, mais restrito [BRIS94]. 

Uma boa descricao dos metodos de refinamento como o "Metodo de 

Good-Turing" e o "Metodo de Deleted Interpolation", usados por [CUT92], [CHU88] 

entre outros, pode ser encontrada em [CHU91]. 

3.7 Treinamento corn Corpus Marcado X 
Treinamento corn Corpus nao Marcado 

Os rotuladores estocisticos podem ser classificados em dois tipos, 

dependendo do modo corn que sao treinados. Todavia, independentemente do tipo de 

treinamento, o modelo basic° utilizado para construir o sistema rotulador é o mesmo. 

0 treinamento de urn HM1VI difere quanto ao tipo de "corpus" utilizado: 

pode se usar tanto um "corpus" marcado quanto urn "corpus" nao marcado. A escolha 

do tipo de treinamento dependera da disponibilidade ou nao de urn "corpus" marcado 

para a lingua em questao. 

No primeiro tipo de treinamento, quando se dispae de um "corpus" 

marcado, o treinamento e relativamente facil. Se pode facilmente obter as freqnencias 

com que os padrOes da linguagem ocorrem, usando o algoritmo de FR. Como ja foi 
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visto na secao 3.6.1, a partir do "corpus" marcado, se pode facilmente estimar as 

freqiiencias das palavras (probabilidades lexicais) e dos n-gramas (probabilidades 

contextuais). 

Relembrando, probabilidades lexicais sao definidas como P(wIt): a 

probabilidade de uma palavra dado o seu rotulo. 

Probabilidades contextuais sao calculadas como P(tE lt,.1,...,t,.,) com o 

valor do "ri" dependendo do tamanho da janela contextual que esti sendo usada 

(P(0,_1) no caso de bigramas ou P(t,lt,_,,t,_2) no caso de trigramas). 

Este tipo de treinamento se procede da seguinte maneira: primeiramente 

urn "corpus" marcado é usado para treinar (estimar os parametros) o modelo. A seguir, 

o modelo treinado é usado para marcar urn outro "corpus" qualquer, que entao é 

manualmente corrigido e, ap6s, usado para retreinar o modelo. Feito isto, o sistema 

rotulador pode ser usado para rotular outros "corpora". 

Quando sr! usa este tipo de treinamento, é aconselhavel que se tenha urn 

"corpus" marcado bastante grande, para que as estimativas dos parametros sejam 

confiaveis e assim se evite o problema da esparcidade dos dados, secao 3.6.4. Church 

[CHU88] usa o "Brown Corpus" marcado, corn 1.100.000 palavras e consegue uma 

precisao que varia de 95-99%. Ja. em [CHA93] sao usadas apenas 12.284 palavras para 

o treinamento, com a precisAo variando entre 76,4% e 96,83%. 

Merialdo [MER94] realizou algumas experiencias comparando a 

performance dos algoritmos de Frequencia Relativa e o de "Forward-Backward" para 

fazer o treinamento de um tagger, chegando a seguinte constatacao: 

• a estimativa de parametros feita mediante a contagem das frequencias (usando 

o FR), a partir de urn "corpus" marcado, resulta em uma maior precisao, 

posteriormente, quando se faz o "tagging"; 

• quanto mais texto marcado for usado para o treinamento, melhores serAo os 

resultados obtidos. 
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No segundo tipo de treinamento de rotuladores estocasticos, nab se 

necessita de texto marcado. Isto se constitui numa possibilidade para a maioria das 

linguas, uma vez que sao poucas que possuem urn "corpus" marcado. Entretanto, 

apesar disto, necessita-se de urn grande dicionario para determinar os possiveis rotulos 

para as palavras e de um grande "corpus" de treinamento (nao marcado), a partir do 

qual os padraes linguisticos sera° automaticamente inferidos. 

Se urn dicionario "on-line" nao esta disponivel para a lingua do "corpus" 

sendo marcado ou se os rotulos existentes no dicionario nao podem ser mapeados nos 

rotulos desejados, entao muito trabalho manual é necessario para prover este material 

de treinamento, que é indispensavel. 

0 sistema rotulador descrito por [CUT92] é deste tipo. Ele utiliza o 

algoritmo de "Forward-Backward" para fazer o treinamento do modelo. Este 

treinamento se realiza com a estimativa dos parametros de urn HMM, a partir de um 

"corpus" nao marcado. Ap6s, este modelo treinado é usado para fazer o "tagging" de 

outros "corpora" quaisquer. Para o treinamento, forr.m usadas 500.000 palavras do 

"Brown Corpus" nao marcadas, sendo que as 500.000 restantes foram usadas para 

verificar a performance obtida, que é superior a 96%. 

A vantagem do use desta abordagem é que nao a necessario que se 

disponha de urn "corpus" marcado, o que d o caso da maioria das linguas. Alem disto, 

se assume que o modelo correto é aquele no qual os rotulos sao usados para melhor 

refletir a sequencia de palavras. Contudo, apesar desta performance bastante elevada, 

ainda nao esta claro se o treinamento com "corpora" nao marcados prove urn metodo 

efetivo e portavel de "tagging". Por exemplo, em [CUT92], para se obter tao alta 

precisao, foi necessario urn grande dicionario corn informacOes sobre rotulos e as 

inflexoes das palavras. Alem disto, urn grande !lamer° de procedimentos de alto nivel 

foi manualmente construido, baseado na analise manual de erros. 

Para este tipo de treinamento, Merialdo [MER94] sugere que, se 

possivel, se utilize urn pequeno "corpus" manualmente marcado, apenas para construir 

e inicializar os parametros do modelo, antes de iniciar o treinamento. Para tanto, a 

partir deste "corpus" marcado, sao extraidas as frequencias usando o algoritmo de FR. 
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Com isto, se pode obter urn melhor modelo inicial e um aumento resultante de 3% no 

tratamento de palavras ambiguas [CHA93].  

Em ambos os tipos de treinamento, alem dos programas nao 

apresentarem quase nenhuma restricao aos textos a serem analisados, eles conseguem 

ter uma precisao bastante alta, em torno de 96%, usando apenas modestos recursos de 

tempo e espaco [CHU93]. No entanto, a maioria dos sistemas rotuladores encontrados 

na literatura segue a primeira estrategia, a do use de "corpus" marcado [CHU88, 

KEM94a, MER94]. 
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4. IMPLEMENTAcA0 DO SISTEMA 
ROTULADOR 

0 sistema rotulador, descrito neste trabalho, foi projetado, 

implementado e testado em conjunto corn o grupo de Processamento de Linguagem 

Natural da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Este trabalho faz parte do 

projeto de cooperacao internacional "Processamento de Lingua Natural" patrocinado 

pela JNICT e pelo CNPq. 

Este sistema realiza o tratamento de textos irrestritos, para a Lingua 

Portuguesa. 0 rotulador, tern como objetivo processar urn texto de entrada e obter 

como resultado os rotulos de categorias morfo-sintaticas correspondentes a cada uma 

das palavras deste texto. Para isto, ele deve resolver a ambiguidade lexical destas 

palavras, sendo capaz de lidar corn palavras desconhecidas, que nao estejam definidas 

no seu dicionario. 

Os metodos estatisticos se mostram perfeitamente adequados ao 

problema proposto, uma vez que se necessita de uma ferramenta que possa suportar a 

analise de textos irrestritos, sem apresentar maiores problemas, e corn urn custo 

relativamente baixo. Outro motivo para a escolha de metodos estatisticos, é o fato de o 

conhecimento do sistema ser inferido automaticamente, sem a necessidade de 

supervisão humana. 0 tempo de implementacao de tal sistema é linear, uma vez que é 

totalmente independente do tempo de modelagem do conhecimento que ele utiliza, que 

é realizado de modo automatic°. 

Urn sistema como o rotulador, que realiza uma "pre-analise" dos dados 

de entrada, facilita enormemente o trabalho de urn outro sistema cuja proposta seja 

realizar uma analise de mais alto nivel nestes dados, tal como urn analisador sintatico. 

Assim, este sistema, de mais alto nivel, ja nao precisa se preocupar em resolver 

questoes basicas, como ambiguidades a nivel lexical e tratamento de palavras 

desconhecidas. E, desta forma, pode tratar de textos irrestritos. 

Este sistema rotulador foi totalmente projetado para trabalhar corn a 

Lingua Portuguesa, para a qual, ate o momento, nao havia sido feito nenhum deste 
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tipo. Basicamente, este sistema é capaz de receber, como entrada, uma sentenca na 

Lingua Portuguesa, processa-la e gerar, como saida, os rotulos de categorias morfo-

sintaticas correspondentes is palavras que formam esta sentenca. 

Para ser capaz de executar tal tarefa, em uma etapa anterior é feito o 

treinamento do sistema. Durante o treinamento, é apresentado, ao sistema, urn 

"corpus" de treinamento manualmente marcado com os rotulos de categorias morfo-

sintaticas de cada palavra deste "corpus". Este sistema analisa os padrOes linguisticos 

presentes no "corpus" e incorpora este conhecimento atraves do use de HI Ms. Pode, 

entAo, usar o conhecimento adquirido para fazer a marcacao de outros "corpora" 

quaisquer que the forem apresentados. Este sistema utiliza metodos estatisticos para 

realizar a marcacao dos "corpora". 

Apesar de ter sido projetado para a Lingua Portuguesa, nada impede 

que o sistema rotulador seja treinado e usado para uma outra lingua qualquer. Isto 

podera facilmente ser feito, se houver um "corpus" de treinamento marcado a 

disposicAo . 

0 processo de construcAo do sistema rotulador sera explicado nas 

proximas secOes. 

4.1 Conjunto de Retulos 

A primeira tarefa a ser realizada é a definicao de urn conjunto de rotulos 

a ser usado na marcacao do Radiobras Corpus. Este conjunto deve ser capaz de conter 

os rotulos que formam as estruturas linguisticas que se deseja modelar. 

Para definir o conjunto de rotulos, primeiramente se fez urn breve 

estudo, baseado na analise de urn pequeno "corpus" marcado. Neste estudo, procurou-

se verificar quais as categorias que deveriam ser incluidas no conjunto de rotulos. 

Um criterio utilizado, para definir a inclusao ou nao de urn rotulo, foi o 

das limitacoes apresentadas pelo rotulador, urn HMM de primeira ordem. Como ja foi 

dito, por ser um HMM de primeira ordem (bigrama), o rotulador consegue usar como 
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contexto, no maxim um rotulo anterior ao que esta sendo analisado. Sendo assim, nao 

haveria nenhum sentido em modelar dependencias de longa distancia, que nao 

pudessem ser modeladas por um bigrama. Logo, os rotulos escolhidos, foram aqueles 

que apresentaram relacoes que podiam ser resolvidas dentro deste limite imposto por 

um HMM de primeira ordem. 

Outro criterio utilizado foi o do tamanho do conjunto de rotulos. Este é 

um criterio muito importante, uma vez que o tamanho do conjunto de rotulos tern 

influencia direta no numero de parametros do HMM. Quanto mais parametros houver, 

maior devera ser o "corpus" de treinamento, para que se possa obter estimativas 

confiaveis. No entanto, mesmo com esta limitacao, o tamanho dos conjuntos de rotulos 

citados na literatura varia muito. Para a Lingua Inglesa, este numero varia de 48 

rotulos usados no PennTrebank a 425 rotulos usados no SUSANNE. Para a Lingua 

Francesa, se tern 88 rotulos e para a Chinesa, 46 rotulos. 

Assim sendo, definiu-se, para a Lingua Portuguesa (do Brasil), um 

conjunto corn 33 rotulos e para a Lingua Portuguesa (de Portugal), urn conjunto corn 

45. Estes numeros diferem, devido as diferentes estruturas lingiiisticas usadas em cada 

urn destes paises. Mas, apesar deste trabalho estar sendo feito tanto para o Portugues 

do Brasil quanto para o Portugues de Portugal, somente o primeiro sera descrito aqui. 

Nesta primeira etapa do projeto, decidiu-se que os rotulos teriam 

somente informacOes sobre a categoria morfo-sintatica das palavras. Nao foram 

acrescentadas caracteristicas especificas como genero, numero, modo, tempo verbal, 

etc. 

0 conjunto de rotulos definido esta listado na tabela 4.1: 
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Tabela 4.1 - Conjunto de Rotulos Usado 

Mulos Significado Exemplos 
AF Afixo ex, sub 
ART Artigo o,a 
ADJ Adjetivo maravilhoso 
ADV Adverbio agora, ontem 
CH Caractere CC 13 	 1 

CONJ Conjuncao e, tambem 
CONT Contracao do, na 
DPTO Dois Pontos . 
INT Ponto 	de 	Interrogacao, 	Ponto 	de 

Exclamacao 
?,! 

N Substantivo revista, carro 
NC Numeral Cardinal dois, mil 
NCOL Numeral Coletivo centenas 
NO Numeral Ordinal primeiro 
NP Substantivo Proprio Portugal, Mario 

(,) PAR Parenteses 
PD Pronome Demonstrativo aquele, este 
PIND Pronome Indefinido alguma, ninguem 
PPOA Pronome Pessoal do Caso Obliquo lhe, me, a, o 
PPS Pronome Possessivo meu, vosso 
PR Pronome Relativo que, qual 
PPR Pronome Pessoal do caso Reto ele, nos 
PREP PreposicAo para, de 
PTO Ponto Final 
TRAY Hifen, Travessao -, 
UNKNOWN Palavra Desconhecida 
VAUX Verbo Auxiliar ficar, continuar 
VI Verbo Intransitivo correr 
VIRG Virgula , 
VPP Verbo no Participio sonhado, parado 
VSER Verbo Ser sou, sois 
VTD Verbo Transitivo Direto comprar 
VTER Verbo Ter tenho, tell° 
VTI Verbo Transitivo Indireto sonhar 

Como se pode observar, na tabela 4.1, as principais categorias 

morfologicas estao descritas no conjunto de rotulos: os artigos (ART), os adjetivos 

(ADJ), os adverbios (ADV), as conjuncties (CONJ), os substantivos (N, NP), os 
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numerais (NO, NC, NCOL), as preposicoes (PREP, CONT), os pronomes (PD, PIND, 

PPOA, PPS, PR, PPR), os verbos (VI, VTD, VTI, VAUX, VPP, VSER, VTER). 

Ha categorias gramaticais inteiras que sao representadas por urn Unico 

rotulo, como é o caso dos artigos, enquanto que outras podem ser descritas por mais 

de um rotulo, como os verbos. Estas subdivisoes, em uma mesma categoria gramatical, 

foram criadas quando se tornou necessario distinguir determinadas caracteristicas 

relevantes para a captura dos padthes linguisticos. No caso das preposicoes, definiu-se 

que estas seriam descritas por PREP. Ja, no caso das contraciies formadas por 

preposicao seguida de artigo, como por exemplo "do", ou ainda por preposicao 

seguida de pronome, como "daquela", decidiu-se definir urn rotulo especial (CONT). 

Isto ocorre por englobarem mais de uma categoria sintatica em uma Unica palavra. A 

seguir, serao brevemente descritos os rotulos e o dominio atingido por eles. Os verbos 

serao explicados corn maiores detalhes devido ao nivel de complexidade que 

apresentam. 

Cada uma das seguintes zategorias é descrita por um Unico rotulo: os 

artigos sao descritos por ART, os adjetivos por ADJ, os adverbios por ADV, as 

conjuncoes por CONJ. 

Alem destas, existem as categorias gramaticais que sao subdivididas, 

como é o caso de N, que descreve todos os substantivos, corn excecao dos 

substantivos proprios que sao descritos por NP. 

Ha tambem o caso dos numerais, onde o rotulo NO engloba os 

numerals ordinais, NC, os numerals cardinals e NCOL os numerals coletivos e 

demais numerais.  

Ja as preposicoes sao descritas por PREP. Contudo, como ja foi 

explicado acima, ha tambem o rotulo CONT, que engloba as contracoes de 

preposicoes e artigos e de preposicoes e pronomes. 

Os pronomes sao divididos em seis classes, cada uma descrita por urn 

rotulo: pronomes demonstrativos (PD), pronomes indefinidos (PIND), pronomes 
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pessoais obliquos (PPOA), pronomes pessoais do caso reto (PPR), pronomes 

possessivos (PPS), e pronomes relativos e interrogativos (PR) . 

Os verbos foram divididos em 7 classes. Estas classes foram delimitadas 

pelas observacoes dos principais padroes encontrados. 0 verbo ser e o verbo ter, 

devido a sua importancia, tern rotulos exclusivos (VSER e VTER). Contudo, com 

exceed() destes dois verbos, os demais sao englobados pelos outros 5 rotulos (VAUX, 

VPP, VI, VTD e VTI). ConstrueOes verbais simples sao classificadas de acordo corn a 

transitividade do verbo: verbos intransitivos (VI), transitivos diretos (VTD) e 

transitivos indiretos (VTI). 

Uma outra classe verbal definida é a de VAUX. Este rotulo foi definido 

tendo em vista construeOes simples, com urn verbo ou ainda construeOes mais 

complexas como as locuebes verbais, que necessitem de verbos auxiliares. Ha tambem 

a classe descrita pelo rotulo VPP, que é encontrado nas locueOes verbais. 

As sete classificaeoes serao descritas abaixo: 

1) verbo ser (VSER) - este verbo tern urn rotulo exclusivo para ele, por ser urn 

dos verbos mais frequentemente utilizados na Lingua Portuguesa. Ele esta 

presente em varias das estruturas verbais existentes. Pode ser usado tanto em 

construeOes verbais simples quanto em estruturas compostas. Por exemplo: era 

uma mop, havia sido, es chamado, fostes, etc. 

2) verbo ter (VTER) - este verbo tambem tem urn rotulo exclusivo. A exemplo do 

verbo ser, tambem aparece com freqiiencia nas construeOes verbais simples e 

compostas. Exemplo: tenho andado, haviamos tido, terieis, etc. 

3) verbo intransitivo (VI) - este rotulo é atribuido aos verbos intransitivos, como 

por exemplo: nadar, correr, etc. 

4) verbo transitivo direto (VTD) - é o rotulo que esti relacionado corn os verbos 

transitivos diretos. Exemplos deste tipo de verbo sao: amar (alguem), saber 

(alguma coisa), etc. 
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5) verbo transitivo indireto (VTI) - nesta categoria se incluem os verbos 

transitivos indiretos como: comprar (de alguem), vender (a alguem), etc. 

6) verbos auxiliares (VAUX) - este rotulo representa os verbos auxiliares e os 

verbos de ligacao (exceto os verbos ser e ter, que tem rotulos exclusivos): estar, 

andar, achar-se, ficar, fazer-se, haver, continuar, permanecer, parecer, etc. 

Podem ser utilizados tanto em construcoes simples quanto em compostas. As 

construcoes compostas, conhecidas como locucifies verbais, sAo formadas por 

um verbo auxiliar (VAUX, VSER ou VTER) seguido por urn verbo principal 

(VPP, VSER ou VTER). Exemplo: Ele parecia doente (construcao simples), 

fiqueifazendo a licao de casa (construe -do composta). 

7) verbos no participio (VPP) - este rotulo é atribuido a verbos que facam parte 

de locucOes verbais. Este rotulo foi criado para representar construcoes 

lingifisticas formadas por um verbo auxiliar seguido de urn verbo indicativo da 

acao. Este segundo verbo pode estar no infinitivo, no participio ou no gerimdio, 

tal como: tinha corrido, haviam voltado, estavamos comprando, saberiam 

comprar, etc. 

Como se pode observar, os verbos transitivos, tanto diretos como 

indiretos, estao definidos no conjunto de rotulos. Resolveu-se descrever estes rotulos 

porque o complemento verbal (objeto direto ou objeto indireto) geralmente ocorre em 

uma distancia que pode ser abrangida pelo modelo de bigramas. 

Sentenca 4.1: 0 pintor expoe  os seus quadros. 

Sentenca 4.2: Maria ji agradeceu  ao Paulo. 

Na sentenca 4.1 acima, os seus quadros é o objeto direto do verbo 

expor, enquanto que na sentenca 4.2, ao Paulo é o objeto indireto do verbo 

agradecer. 

Entretanto, apesar dos verbos transitivos diretos e dos transitivos 

indiretos estarem sendo tratados, o mesmo nao ocorre corn os verbos que apresentam 

ambas as transitividades: os verbos transitivos diretos e indiretos. Isto ocorre porque 

a distancia necessaria para que se possa capturar ambos os complementos (o objeto 
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direto e o indireto) supera em muito a distincia permitida pelos bigramas, que é de 

apenas urn rotulos alem do que esti sendo analisado. 

Sentenca 4.3: Eu ganhei urn foga° dos meus tios no mes 

passado. 

Na sentenca 4.3, o verbo ganhar tern, como objeto direto, um foga() e, 

como objeto indireto, dos meus tios. 

Para solucionar este problema, decidiu-se tratar apenas o complemento 

que seja imediatamente vizinho ao verbo. Assim, o verbo tera a transitividade definida 

de acordo corn o complemento mais proximo a ele. No caso da sentenca 4.3, o verbo 

ganhar é definido pelo rotulador como urn verbo transitivo direto, pois o 

complemento um foga° é urn objeto direto. Ja no caso de: 

Sentenca 4.4: Eu ganhei dos meus tios  um fogdo. 

ganhar é definido como verbo transitivo indireto, pois o complemento 

dos meus tios é urn objeto indireto. E uma solucao bastante simples mas eficiente que 

foi encontrada para solucionar tal problema. 

Os sinais grificos possuem tambem um papel muito importante a 

cumprir: sari eles que delimitam as fronteiras de uma sentenca. Por este motivo, para 

eles tambem foram definidos os respectivos rotulos (CH, DPTO, INT, PAR, PTO, 

TRAY, VIRG). Porem, pode-se pensar que, uma vez que alem dos rotulos das 

palavras, se incluem os rotulos dos sinais graficos, o trabalho do sistema rotulador ira 

aumentar. Felizmente, na realidade, isto ndo acontece, porque os sinais graficos tern 

uma grande vantagem: a nivel sintatico, eles rfao apresentam nenhuma ambiguidade. 

Uma virgula é sempre uma virgula e o rotulador a rotulara como tal. 

Para as palavras que ndo estao definidas no dicionario, ha um rotulo 

especial: UNKNOWN. 
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4.2 Classes de Ambigiiidade 

0 "corpus" que esta sendo usado neste trabalho e o Radiobras Corpus, 

marcado corn os rotulos de categorias morfo-sintaticas, descritos na tabela 4.1. Devido 

ao seu tamanho relativamente pequeno, 21.000 palavras manualmente marcadas, 

resolveu-se utilizar o conceito de classes de ambiguidade. Como ja foi explicado na 

secao 2.3.1, o use de classes de ambiguidade diminui o problema da esparcidade dos 

dados. Desta forma, definiu-se que todas as palavras do "corpus" pertencem a alguma 

classe de ambiguidade. Assim, usando-se as classes de ambiguidade, espera-se que as 

estimativas feitas a partir deste pequeno "corpus" se tornem mais confiaveis. 

4.3 0 Radiobras Corpus 

A Editoria de Ciencia e Tecnologia da Agencia Brasil transmite o 

boletim "C&T Radiobras", corn noticias corn topicos de interesse geral, em fomato 

eletronico, atraves da Internet. Estes boletins serviram para construir o Radiobras 

Corpus. Para tanto foram coletados boletins, durar_te cerca de 18 meses, totalizando 

141.043 palavras. Uma parte de urn boletim da Radiobras sera apresentada, para que se 

possa visualizar o formato da mesma, figura 4.1: 
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***************************************************************** 

C & T RADIOBRAS 	Numero: 181 
29 de julho de 1994 	 Editora: Marta Crisostomo 
************* ***** ****** *************** ****** * ***** ************** 

INDICE: 
COLUNA DE CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 
SOJA/INVIABILIDADE 
PESQUISA/PARQUES 

SOJA/INVIABILIDADE 
Brasilia, 29 (Agencia Brasil - ABR) - Pesquisadores do Mato 

Grosso do Sul estao preocupados corn o cultivo da soja feito de 
forma indiscriminada. Eles estiveram reunidos na unidade de 
pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 
(EMBRAPA), em Dourados, este mes, e constataram que o nao 
cumprimento da rotacao de culturas que pode facilitar o aumento 
de doencas de dificil controle. Outra preocupacao eh corn a 
monocultura da soja, que tambem contribui para a proliferacao de 
pragas. 
MC/AM 

PESQUISA/PARQUES 
Rio de Janeiro, 29 (Agenda Brasil - ABR) - Para provar que 

os parques ecologicos sao um excelente local para o 
desenvolvimento de pesquisas, o Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) de Minas Gerais decidiu equipar o Parque Florestal do Rio 
Doce, no leste de Minas, corn facilidades para atrair cientistas 
de todo o pais. "Parque ecologico soh para turista ver eh coisa 
do passado. Temos que estimular a presenca de cientistas nos 
parques porque isso ajuda a conservacao e a troca de 
conhecimentos entre o pesquisador e os funcionarios", disse o 
zoologo Celio Valle, diretor do IEF, no 20' Congresso Brasileiro 
de Zoologia, realizado no Rio. No parque do Rio Doce, onde se 
encontra o maior conjunto lacustre do Brasil, corn 40 lagoas, 
foram montados alojamentos confortaveis para 80 cientistas. 
MC/TC 
NNNN 
****** ***** ****************************************************** 
Assinatura: envie mensagem para listserver@cr-df.rnp.br  corn o seguinteconteudo: 

subscribe ct-radiobras seu nome-sua instituicao(sigla) 

O C&T RADIOBRAS e urn servico da Editoria de Ciencia e Tecnologia da Agencia 
Brasil (Radiobras), especializado em divulgar, para jornais de todo o pais, a 
ciencia Brasileira. Precisamos que pesquisadores de todas as areas entrem em 
contato conosco, apresentando seus trabalhos, que serao pautados e transforma-
dos em material jornalistico para distribuicao via jornais e pela Internet. 
Eventos cientificos tambem sao divulgados , em forma de notas. 

Contribuicoes: enviar para: radiobr@cnpq.br  ou 
Marta Crisostomo 
Editoria de C&T - Agencia Brasil 
SRTVS quadra 701 conj, B lote 3 - Ed. Radio Nacional 
70.332-900 Brasilia - DF 
Fone: (061) 223-9878 e 322-1695 - Fax: (061) 226-1377 

Figura 4.1 - Boletim da Radiobras 
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0 boletim comeca com seus dados indicativos, sendo seguido por urn 

indice corn os assuntos tratados e, finalmente, comecam as noticias, cada uma corn o 

seu titulo. Apos o titulo, ha dados sobre local, data e agencia responsavel e a noticia 

propriamente dita. Para sinalizar o final da noticia, é colocado MC/ seguido de outros 

dois simbolos (TC, AM, MW, etc), figura 4.2. 

***************************************************************** 

C & T RADIOBRAS 	Numero: 181 
29 de julho de 1994 	 Editora: Marta Crisostomo 
***************************************************************** 

INDICE: 
COLUNA DE CIENCIA E TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 
SOJA/INVIABILIDADE 
PESQUISA/PARQUES 

SOJA/INVIABILIDADE 
Brasilia, 29 (Agencia Brasil - ABR) - Pesquisadores do Mato 

Grosso do Sul estao preocupados corn o cultivo da soja feito de 
forma indiscrirninada. Eles estiveram reunidos na unidade de 
pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 
(EMBRAPA), em Dourados, este mes, e constataram que o nao 
cumprimento da rotacao de culturas que pode facilitar o aumento 
de doenea: de dificil controle. Outra preocupacao eh corn a 
monocultura da soja, que tambem contribui para a proliferacao de 
pragas. 
MC/AM 

PESQUISA/PARQUES 
Rio de Janeiro, 29 (Agencia Brasil - ABR) - Para provar que 

os parques ecologicos sao um excelente local para o 
desenvolvimento de pesquisas. o Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) de Minas Gerais decidiu equipar o Parque Florestal do Rio 
Doce, no leste de Minas, com facilidades para atrair cientistas 
de todo o pais. "Parque ecologico soh para turista ver eh coisa 
do passado. Temos que estimular a presenca de cientistas nos 
parques porque isso ajuda a conservacao e a troca de 
conhecimentos entre o pesquisador e os funcionarios", disse o 
zoologo Celio Valle, dirctor do IEF, no 20' Congresso Brasileiro 
de Zoologia, realizado no Rio. No parque do Rio Doce, onde se 
encontra o maior conjunto lacustre do Brasil, com 40 lagoas, 
foram montados alojamentos confortaveis para 80 cientistas. 
MCI TC 
NNNN 

Figura 4.2 - Noticia da Radiobras 

0 final do boletim é sinalizado por NNNN. Seguem, apps, informacOes 

gerais sobre a Radiobras, figura 4.3. 
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***************************************************************** 

Assinatura: envie mensagem para listserver@cr-df. rnp.br  com o seguinteconteudo: 
subscribe ct-radiobras seu nome-sua instituicao(sigla) 

O C&T RADIOBRAS e um servico da Editoria de Ciencia e Tecnologia da Agencia 
Brasil (Radiobras), especializado em divulgar, para jornais de todo o pais, a 
ciencia Brasileira. Precisamos que pesquisadores de todas as areas entrem em 
contato conosco, apresentando seus trabalhos, que serao pautados e transforma-
dos em material jornalistico para distribuicao via jornais e pela Internet. 
Eventos cientificos tambem sao divulgados , em forma de notas. 

Contribuicoes: enviar para: radiobr@cnpq.br  ou 
Marta Crisostomo 
Editoria de C&T - Agencia Brasil 
SRTVS quadra 701 conj, B lote 3 - Ed. Radio Nacional 
70.332-900 Brasilia - DF 
Fone: (061) 223-9878 e 322-1695 - Fax: (061) 226-1377 

******************************************************** 

Figura 4.3- Final do Boletim da Radiobras 

Antes de iniciar qualquer tentativa de processamento, urn "corpus" deve 

ser pre-processado, como sera explicado a seguir. 

4.3.1 Preparacdo do corpus 

Para preparar o "corpus" para a analise, de acordo com esta ferramenta, 

ha tres tarefas que devem ser executadas. A primeira diz respeito a retirada de frases 

que nao apresentem estrutura sintatica, como titulos e figuras. A segunda, trata da 

transformacao de todos os caracteres maiusculos em minasculos. E a terceira, da 

utilizacao exclusiva do ponto final para delimitacao da extensao da sentenca. 

Como se quer modelar, no rotulador, os paddies linguisticos de 

sentencas escritas na Lingua Portuguesa, nao ha sentido em analisar titulos, figuras, 

tabelas, graficos, cabecalhos, caracteres de controle, etc. Para tanto, resolveu-se fazer 

um pre-processamento do "corpus" e retirar todas estas informacaes que nao se deseja 

utilizar na analise. 

Este mesmo procedimento deve ser repetido para a marcacao de outros 

"corpora". Desta forma, antes do sistema rotulador fazer a marcacao de urn outro 

"corpus" qualquer, este devera ser pre-processado. 

Do boletim mostrado acima, somente o seguinte trecho sera analisado: 
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Pesquisadores do Mato 
Grosso do Sul estao preocupados corn o cultivo da soja feito de 
forma indiscrirninada. Eles estiveram reunidos na unidade de 
pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 
(EMBRAPA), em Dourados, este mes, e constataram que o nao 
cumprimento da rotacao de culturas que pode facilitar o aumento 
de doencas de dificil controle. Outra preocupacao eh corn a 
monocultura da soja, que tambem contribui para a proliferacao de 
pragas. 

Para provar que 
os parques ecologicos sao urn excelente local para o 
desenvolvimento de pesquisas, o Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) de Minas Gerais decidiu equipar o Parque Florestal do Rio 
Doce, no leste de Minas, corn facilidades para atrair cientistas 
de todo o pais. "Parque ecologico soh para turista ver eh coisa 
do passado. Temos que estimular a presenca de cientistas nos 
parques porque isso ajuda a conservacao e a troca de 
conhecimentos entre o pesquisador e os funcionarios", disse o 
zoologo Celio Valle, diretor do IEF, no 20' Congresso Brasileiro 
de Zoologia, realizado no Rio. No parque do Rio Doce, onde se 
encontra o maior conjunto lacustre do Brasil, corn 40 lagoas, 
foram montados alojamentos confortaveis para 80 cientistas. 

Figura 4.4 - Boletim Apos o Processo de Retirada de Frases que nao Apresentem 
Estrutura Sintatica 

Selecionado o texto a ser analisado, o proximo passo a transforms-lo 

em urn texto so corn caracteres minasculos. Isto deve ser feito porque os caracteres 

maiusculos estao sendo usados exclusivamente pelos renulos. Assim, ap6s o processo 

de troca, o texto da figura 4.4 fica conforme indicado na figura 4.5. 
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pesquisadores do mato 
grosso do sul estao preocupados corn o cultivo da soja feito de 
forma indiscriminada. eles estiveram reunidos na unidade de 
pesquisa da empresa brasileira de pesquisa agropecuaria 
(embrapa), em dourados, este mes, e constataram que o nao 
cumprimento da rotacao de culturas que pode facilitar o aumento 
de doencas de dificil controle. outra preocupacao eh corn a 
monocultura da soja, que tambem contribui para a proliferacao de 
pragas. 

para provar que 
os parques ecologicos sao urn excelente local para o 
desenvolvimento de pesquisas, o instituto estadual de florestas 
(ief) de minas gerais decidiu equipar o parque florestal do rio 
doce, no leste de minas, corn facilidades para atrair cientistas 
de todo o pais. "parque ecologico soh para turista ver eh coisa 
do passado. temos que estimular a presenca de cientistas nos 
parques porque isso ajuda a conservacao e a troca de 
conhecimentos entre o pesquisador e os funcionarios", disse o 
zoologo celio valle, diretor do ief, no 20' congresso brasileiro 
de zoologia, realizado no rio. no parque do rio doce, onde se 
encontra o maior conjunto lacustre do brasil, corn 40 lagoas, 
foram montados alojamentos confortaveis para 80 cientistas. 

Figura 4.5 - Boletim ApOs o Processo de Troca 

A Ultima tarefa a garantir a utilizacao do ponto final (".") apenas para 

sinalizar o final das sentencas. Uma situacao que deve ser tratada é a aplicacao do 

ponto final para a separacao de digitos dos numerais cardinais. Costuma-se usar tanto 

o ponto final quanto a virgula. Para solucionar esta situacao, o namero "12.000", por 

exemplo, sera transformado em "12000". 

Outro caso a ser tratado é o dos pronomes de tratamento, que 

costumam ser abreviados usando o ponto final. Desta forma, "Sr." sera transformado 

em "Senhor", "V. Erna" ern "Vossa Erninencia" e assim por diante. 

Este procedimento se torna necessario, uma vez que o sistema rotulador 

considera que, a extensao de cada sentenca do "corpus", é delimitada pelo ponto final. 

Entao, todas as palavras que estiverem situadas entre urn ponto final e outro, serao 

consideradas componentes de uma mesma sentenca. 
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4.3.2 Marcando o Radiobras Corpus 

Ap6s este pre-processamento, foram separadas 20.982 palavras, que 

foram manualmente marcadas. Para realizar esta marcacao, foram usados os rotulos 

descritos em 4.1. 

Para facilitar o trabalho de marcacao manual, o "corpus" foi processado 

pelo modulo classificador do sistema rotulador, que sera explicado na serao 4.5.1. 

Deste processamento, resultaram as classes de ambiguidade de cada uma das palavras 

do "corpus". 

em PREP cada PIND cruzamento N serao N_VSER instalados 
VPP lacos N sensores N ( PAR fins N detectores N para 
CONJ PREP VI veiculos N colocados ADJ nas CONT vias N 
) PAR , VIRG oito NC por PREP cruzamento N , VIRG ateh 
ADV PREP o ART_PD_PPOA final N de N_PREP convenio 
N de N PREP pesquisa N . PTO 

Figura 4.6 - Classes de Ambigiiidade das Palavras 

A partir do resultado gerado pelo modulo classificador, escolhe-se o 

rotulo correto para cada palavra. Ao lado de cada palavra do "corpus", foi marcado o 

rotulo de categoria morfo-sintatica correspondente, totalmente escrito em 

0 rotulo foi mantido separado da palavra por apenas um espaco em branco, de acordo 

corn a figura 4.7. 

em PREP cada PIND cruzamento N serao VSER instalados 
VPP lacos N sensores N ( PAR fins N detectores N para 
PREP veiculos N colocados ADJ nas CONT vias N ) PAR , 
VIRG oito NC por PREP cruzamento N , VIRG ateh PREP o 
ART final N de PREP convenio N de PREP pesquisa N . PTO 

Figura 4.7 - Marcacao das Palavras 

Mesmo utilizando este recurso, foram gastas 44 horas de trabalho de 

uma pessoa, para realizar a marcacao manual destas 20.982 palavras. 

Realizada a marcacao, este "corpus" foi dividido em duas panes: 

• a primeira parte, corn 20.000 palavras, é denominada de "corpus" de 

treinamento; 

• a segunda parte, corn as restantes 982 é denominada de "corpus" de teste. 
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Como resultado da execticAo destas etapas, obtem-se um "corpus" de 

treinamento e urn "corpus" de teste marcados. 

4.3.3 Corpus de Treinamento e Corpus de Teste 

0 "corpus" de treinamento tem um papel vital no desenvolvimento do 

sistema rotulador. E o conhecimento contido neste "corpus" que sera modelado no 

rotulador: ele tera os seus parametros estimados a partir deste "corpus". E assim que 

sell() incorporadas as estruturas lingiiisticas. 

O "corpus" de teste servird para medir a precisdo do sistema rotulador 

depois de treinado. A partir dos resultados obtidos na marcacdo deste "corpus" é que 

serAo feitos os ajustes e retreinamento do sistema rotulador. 

4.4 0 Dicionario 

O dicionario usado pelo sistema rotulador contem informaeOes das 

classes de ambiguidade relativas a cada uma das palavras nele des( ritas. Ele é gerado a 

partir do "corpus" marcado manualmente. Analisa-se todo o "corpus" marcado e 

descobrem-se todos os reitulos que foram usados para marcar cada uma das palavras. 

Convem relembrar que, todos estes rOtulos possiveis, para uma mesma palavra, 

formam a sua classe de ambiguidade. 

0 metodo usado para construir este dicionario é bastante simples. 0 

"corpus" esta marcado com um reitulo para cada palavra, conforme figura 4.8. 

o ART primeiro NO semaforo N CH CH 
inteligente ADJ CH CH desenvolvido ADJ no 
CONT brasil NP terah VTER , VIRG no CONT 
proximo ADJ semestre N , VIRG urn ART software 
N de PREP operacao N automatica ADJ que PR , 
VIRG entre PREP outras PIND vantagens N , 
VIRG permitirah VTD a elaboracao N diaria ADJ 
de PREP pianos N de PREP trafego N diferentes 
ADJ a PREP cada PIND minuto N , para PREP 
estabelecer VTD o ART fluxo N ideal ADJ de 
PREP veiculos N . PTO 

Figura 4.8 - Palavras no Corpus Marcado 
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De posse deste "corpus", faz-se a sua ordenacao por palavras. Desta 

forma, todas as ocorrencias de uma mesma palavra ficarao dispostas sequencialmente e 

se podera saber todos os rotulos que, em algum momento, foram atribuidos a ela, 

como foi demonstrado na figura 4.9. 

	

a 
	ART 

	

a 
	

CONT 

	

a 
	

PPOA 

	

a 
	

PREP 

Figura 4.9 - Corpus Ordenado 

A seguir, é so agrupar todos os rotulos possiveis, para uma palavra em 

uma classe de ambiguidade. Entao, de posse disto, o dicionario é construido, contendo 

as palavras e suas repectivas classes de ambigOidade. 0 resultado pode ser visto na 

seguinte figura: 

a 	 ART_CONT_PPOA_PREP 

	

abacate 	N 

Figura 4.10 - Duas Entradas do Dicionario 

4.5 Arquitetura do Sistema Rotulador 

0 sistema rotulador realiza a analise de urn "corpus" de treinamento e 

modela os padroes linguisticos nele presentes. Alp& ter modelado este conhecimento, o 

rotulador pode usi-lo para fazer a marcacao automatica das palavras de urn outro 

"corpus" qualquer. 

Este sistema é composto de tres modulos principais: o modulo 

construtor de HMlvIs, o modulo classificador e o modulo de Viterbi. Sua arquitetura é 

apresentada na figura 4.11, onde sao destacadas as etapas de treinamento e de 

marcacao. 



Corpus de 
Teste 

HMM 

Corpus de 
Treinamento 

Classes de 
Ambiguidad 
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Construtor 
de HMM 

Treinamento 

Tagging 
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Ambiguidade 

Rotulos 

lassificador 
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Figura 4.11 - A Arquitetura do Sistema Rotulador 

Nas proximas seciies, estes modulos sdo explicados em detalhes. 

4.5.1 MOdulo Classificador 

0 primeiro modulo do sistema rotulador, o classificador, recebe urn 

"corpus" como entrada. Ele le todas as sentencas do "corpus", decompoe cada uma 

delas em palavras e atribui, para cada uma das palavras, uma classe de ambiguidade, 

conforme definido no dicionario. 

Tendo sido feita a sua decomposicao, a sentenca ainda deve manter sua 

estrutura. Para tanto, definiu-se que uma sentenca se estende ate a ocorrencia do 

proximo ponto final. Assim, o seu dominio ira abranger todas as palavras que estiverem 

entre urn ponto final e outro. 

Sentenca 4.5: A mansao foi construida em 1879. Ela ja pertenceu a um 

presidente. 

Acima tem-se duas sentencas: a primeira - "A mansao foi construida em 

1879" - e a segunda - "Ela ja pertenceu a um presidente". 

Posteriormente, o classificador atribui para cada palavra, a classe de 

ambiguidade correspondente, atraves de uma procura no dicionario (figuras 4.12 e 

4.13). 

UFR GS 
iNSTITUTO DE INFORMATICA 

BIBLIOTFCA 
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Corpus de 
Teste 

Classes 	de 
--oilassificador—o- Ambiguidade 

 

Dicionario 

Figura 4.12 - 0 Modulo Classificador 

a 	 ART_ CONT_PPOA_PREP 

menina 	N ADJ 

corria 	VI 

rapidamente ADV 

PTO 

Figura 4.13 - Palavras Analisadas pelo Classificador 

Uma caracteristica que deve ser mencionada, é o fato de que cada 

palavra, no "corpus", é tratada individualmente. Deste modo, estruturas formadas por 

mais de uma palavra, como as locucties, terao seus elementos tratados individualmente. 

Sentenca 4.6 - Logo title  chegamos, estava escuro. 

Nesta sentenca, "logo que" é uma locucao conjuntiva, mas é tratada 

como: 

Logo ADV que CONJ chegamos VI , VIRG estava VAUX escuro 

ADJ . PTO 

Substantivos proprios tambem receberao o mesmo tratamento: "Joseh 

da Silva" equivale a Joseh NP da CONT Silva NP e "Organizacao Mundial de Saude" 

é Organizacao N Mundial ADJ de PREP Saude N. Outro caso é o de palavras como 

"d'agua" que é tratada como d/PREP `/CH agualN. Da mesma forma, tambem as 

palavras compostas ou que tenham afixos separados por hifen, tett.° tratamento 

semelhante. Por exemplo, "ex-reitor" equivale a ex AF - TRAV reitor N; "guarda-sol" 

é tratado como guarda N - TRAV sol N. 
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Quando o sistema rotulador estiver na fase de treinamento, necessita-

se de dados sobre os rotulos e as classes de ambiguidade relacionadas a cada palavra. 

Estes dados sac,  obtidos usando a versao do "corpus" de treinamento marcado e a 

versa° original (nao marcada). 0 "corpus" de treinamento nao marcado é usado como 

entrada para o modulo classificador que devolve, como saida, as classes de 

ambiguidade correspondentes a cada palavra. E o "corpus" de treinamento marcado é 

usado para obter o rOtulo de cada palavra. Juntam-se estas duas versifies do "corpus" 

de treinamento, e se obtem a entrada deste modulo, que é urn "corpus" composto de 

classes de ambiguidade e rotulos de categorias morfo-sintaticas. 

Na fase de marcarao, apps ser pre-processado, qualquer "corpus" 

devera passar por este modulo, antes de ser analisado pelo rotulador. Recebera, entao, 

as classes de ambiguidade correspondentes as suas palavras, que servirao de entrada 

para o modulo de Viterbi. Logo, o trabalho do rotulador sera decidir qual o rotulo 

correto, dada a classe de ambiguidade, para a palavra em questao. 

4.5.2 MOdulo Construtor de HMMs 

0 segundo modulo é o construtor de HMMs. Ele é o responsavel por 

construir o Hv1M a partir do "corpus" de treinamento marcado com rotulos e classes 

de ambiguidade. Atraves de uma analise dos padreies linguisticos que ocorrem no 

"corpus de treinamento", o construtor ira produzir, como resultado, urn HP%4M. 



102 
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Figura 4.14 - A Arquitetura do Construtor 

Para modelar as probabilidades contextuais, se utilizou o modelo de n-

gramas, mais especificamente, o de bigramas. Para fazer o calculo das estimativas 

destas probabilidades, esta-se usando o algoritmo de Frequencia Relativa, que faz esta 

estimativa a partir do Radiobras Corpus marcado, formula 4.1. E como utiliza-se 

classes de ambiguidade, o modelo da linguagem tell a seguinte forma, corn Ci 

correspondendo a classe de ambigtiidade da palavra w1: 

P(W,T)= Hp(t, w, I 	= HP(ti I t,_1). 

Formula 4.1 

Como se pode ver pela formula acima, substituiu-se o uso das palavras, 

wi, pelo uso das classes de ambigiiidade, C. Isto nao apenas reduz o ntimero de 

parametros a serem estimados no modelo, como tambem reduz o problema de 
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esparcidade dos dados. Alem disto, é acid de ser implementado usando HIVIMs. A 

fOrmula da probabilidade contextual é descrita da seguinte forma: 

f (t i _h t ,Ci ) 

f(ti_i) 

Formula 4.2 

Depois de feitas as estimativas das probabilidades, faz-se o refinamento 

destas. Este refinamento serve para evitar que se use probabilidades que tenham sido 

estimadas a partir de freqUencia muito baixas. Para o refinamento, usa-se o algoritmo 

de "Deleted Interpolation"[MER94]. 

f (ti_b t iC) 	1  
P( 1 	6 	e) 

NTNC 
Formula 4.3 

onde NT corresponde ao niimero de rotulos e Arc ao nUmero de classes 

de ambiguidade. Este algoritmo especifica que, antes de aplicar o algoritmo de 

FreqUencia Relativa, urn pedaco do texto de treinamento marcado seja separado. 0 

restante do "corpus" é, entdo, usado para estimar as freqUencias. Escolhe-se urn 

coeficiente E, corn valor entre 0 e I, que maximize a probabilidade de emissao do texto 

que foi separado, no modelo interpolado (refinado). Este coeficiente é usado para 

ajustar as probabilidades, atraves da formula 4.3. Para maiores explicacoes, sobre o 

funcionamento do algoritmo, consultar [JEL80]. 

Apos o modelo ter sido refinado, ele esti pronto para utilizar o seu 

conhecimento adquirido para fazer a marcacao de outros "corpora". 

4.5.3 MOdulo de Viterbi 

Depois de haver passado pelo modulo classificador e receber as classes 

de ambiguidade, o "corpus" é enviado ao modulo de Viterbi. Este modulo analisa as 

classes de ambigUidade encontradas em um "corpus". Atraves da aplicacao do 

algoritmo de Viterbi sobre o HIVIM treinado, descobre qual a seqUencia de rotulos mais 

provavel. 
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HMM 

Classes de 
Ambiguidade Rotulos 

Figura 4.15 - A Arquitetura do Classificador 

0 algoritmo de Viterbi, percorre o HMM treinado, tentando descobrir 

qual é a seqiiencia de estados que tem maior probabilidade de ter gerado a seqtiencia 

de simbolos de entrada. Como o rotulador é urn HMM, onde os estados equivalem aos 

rotulos e as classes de ambigindade aos simbolos das transicoes, o algoritmo de Viterbi 

percorrera o HMM para descobrir qual é a seqtiencia de rotulos mais provavel para a 

sentenca analisada. Pode haver mais de uma seqtiencia de rotulos (estados) possivel 

para uma mesma sentenca, mas o algoritmo ira selecionar o que apresenta maior 

probabilidade. Como esti explicado na sec -do 6.3.6, este algoritmo tern complexidade 

linear, significando que o namero de caminhos, que é urn problema exponencial, corn o 

use do algoritmo de Viterbi, torna-se urn problema linear. 

Este processo de selecao da seqtiencia mais provavel de rotulos para 

uma sentenca é denominado de resolucao de ambigtiidades. A ambiguidade existente 

no "corpus" é resolvida, quando o algoritmo de Viterbi escolhe o rotulo mais correto, 

dentre os permitidos pela classe de ambignidade. A sequencia de rotulos escolhida 

aquela que apresenta maior probabilidade. 

4.5.4 Testes de Funcionamento 

Para ter certeza de que o sistema rotulador esti fimcionando de acordo 

corn o desejado, existem alguns testes que podem ser feitos. 

0 primeiro deles, que serve para verificar a aquisicao do conhecimento 

feita pelo rotulador, pode ser feito usando-se o proprio "corpus" de treinamento. Usa-

se o sistema rotulador para marcar o "corpus" de treinamento nao marcado. A seguir, 

comparam-se os resultados corn os do "corpus" de treinamento manualmente marcado, 
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para ver como o sistema rotulador executou a sua tarefa. Teoricamente, o sistema 

rotulador devera apresentar urn resultado bastante alto, visto que o "corpus" que ele 

acabou de marcar é o mesmo que the transmitiu todo o seu conhecimento. Deve-se, 

porem, observar que os resultados deste teste nao podem ser usados para medir a 

precisao do sistema rotulador, pois os dados analisados ja eram previamente 

conhecidos. Eles servem apenas para comprovar se o rotulador incorporou 

corretamente o conhecimento a ele transmitido e esta funcionando corretamente. Caso 

estes valores nao sejam bons, o sistema rotulador devera ser revisado. 

0 segundo teste tern por finalidade medir a precisao do sistema 

rotulador. Para tanto, sera usado o "corpus" de teste para testar o sistema rotulador 

treinado. De que forma isto sera feito? 0 "corpus" de teste na versa° original (nao 

marcada) sera processado pelo modulo classificador, que gerard as classes de 

ambiguidade para ele. A seguir, o modulo de Viterbi sera aplicado, gerando como 

resultado, a seqiiencia de rOtulos mais provavel para o "corpus" de teste. Ap6s, a 

marcacao feita zutomaticamente pelo sistema rotulador sera comparada com a 

marcacao manual. Pode-se, entao, calcular a precisao que foi obtida pelo sistema 

rotulador. Akin de servirem para o calculo da precisao, as diferencas entre a marcacao 

manual e a automatica mostrarao as deficiencias do sistema rotulador. 

4.6 Marcacao 

Terminados os testes, o sistema rotulador pode ser usado para fazer a 

marcacao automatica de outros "corpora", demonstrado na figura 4.16. Os "corpora" 

sao, entao, processados pelo classificador, de onde sao obtidas as classes de 

ambiguidade. 

Todas as palavras tem suas classes de ambiguidade associadas, e 

algumas delas podem ser classificadas como UNKNOWN (desconhecidas). Como se 

utiliza a informacao contextual para resolver ambigiiidades, a ocorrencia de uma 

palavra desconhecida dificulta tanto a sua marcacao quanto a marcacao das palavras 

vizinhas. 
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Corpus 	 lassificador 

Dicionario 

Figura 4.16 - Marcacao de um Corpus 

A tarefa do sistema rotulador, entao, é descobrir qual é a seqtiencia de 

rotulos mais provavel para esta seqUencia de classes de ambignidade. Para tanto, ele 

tern que ser capaz de tratar as palavras ambiguas e as palavras desconhecidas. A 

existencia de mecanismos de tratamento de palavras ambiguas e de palavras 

desconhecidas, influenciard muito na precisao apresentada pelo sistema rotulador. 

Para fazer a marcacao destes "corpora", é aplicado o algoritmo de 

Viterbi. E, como resultado, sao determinados os rotulos correspondentes as palavras 

destes "corpora". 

4.6.1 Precisdo 

Para medir a precisao obtida pelo sistema rotulador construido, foi feito 

urn teste usando o Radiobas Corpus, corn 559 sentencas marcadas corn rotulos de 

categorias morfo-sintaticas. Este "corpus" foi dividido em urn "corpus" de treinamento 

corn 13.475 palavras e urn "corpus" de teste com 413 palavras. 0 "corpus" de 

treinamento foi usado para gerar um 1-IMM de primeira ordem. Usando este sistema 

rotulador para marcar o "corpus" de teste, foi obtida uma precisao de 84,5% [V1L95]. 
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Esta precisdo obtida é bastante promissora, pois é equivalente a obtida 

por outros sistemas rotuladores citados na literatura e que usaram "corpus" de 

treinamento desta magnitude [KEM94b]. 

No proximo capitulo, sera apresentada a avaliacdo feita sobre o 

rotulador. 0 objetivo desta avaliacdo é descobrir corn qual padrao de comportamento 

o rotulador pode obter a maior precisdo. 
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5. AVALIA00 DO SISTEMA ROTULADOR 

A marcacao automatica de categorias morfo-sintaticas usando metodos 

estatisticos ainda é algo muito recente. Portanto, ha muito trabalho ainda a ser feito e 

lacunas a serem preenchidas. 

Uma vez que os recursos e as ferramentas necessarios para realizar esta 

marcacao automatica ainda sao escassos na Lingua Portuguesa, deve-se tentar 

aproveitar, da melhor maneira possivel, aquilo que esta disponivel. Este problema, de 

escassez de recursos, esta sendo defrontado nao so nas pesquisas corn a Lingua 

Portuguesa, mas tambern corn muitas outras linguas. 

Tendo considerado estes aspectos, neste capitulo, é visto de que forma 

este trabalho pode contribuir para o esclarecimento de alguns pontos ainda obscuros, 

para aqueles que trabalham na area. Sao realizados tres experimentos: 

• "corpus" acentuado x "corpus" desacentuado - o primeiro aspecto a ser 

avaliado é a influencia do nUmero de palavras ambiguas na precisao do sistema 

rotulador; 

• tamanho do "corpus" de treinamento - o segundo aspecto se refere ao requisito 

do tamanho do "corpus" de treinamento necessario para obter uma boa 

precisao; 

• palavras desconhecidas - o Ultimo aspecto diz respeito a influencia das palavras 

desconhecidas na precisao do sistema rotulador. 

Nas proximas secoes, estes aspectos serao detalhadamente descritos. 

5.1 Treinamento com Corpus Acentuado 

Devido ao fato de se estar trabalhando com textos nao formatados, a 

representacao dos acentos graficos, quando existente, a bastante limitada. A maioria 

dos textos nao apresenta qualquer tipo de acentuacao. Devido a esta dificuldade de 

encontrar urn "corpus" acentuado, se quer verificar se realmente existe a necessidade 

de trabalhar corn tal "corpus". 
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No Radiobras Corpus, o "corpus" corn o qual se esta trabalhando, a 

representacao dos acentos graficos é urn tanto quanto limitada. Acentos no meio das 

palavras, por exemplo, nao sao representados, figura 5.1. 

Eh muito pouco se comparado corn o investimento que 
outros paises fazem em Ciencia e Tecnologia, mas segundo Daniel 
Ribeiro de Oliveira, da Secretaria de Planejamento do Governo 
Federal, esta realidade eh a mesma para os outros setores do 
Governo que disputam as verbas do orcamento da Uniao e que nao 
tern suas verbas vinculadas constitucionalmente as suas despesas, 
como eh o caso da Previdencia Social e da Educacao. 

Para Luis Antonio Barreto de Castro, secretario-executivo do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico 
(PADCT), a questao vai ser critica por mais tempo e por isso eh 
necessario ter ideias criativas que possam alavancar o 
desenvolvimento na area. Segundo Castro eh preciso obter recursos 
alem do que a Uniao pode oferecer, e a empresa privada eh urn 
parceiro natural para financiar pesquisas. No ambito do PADCT um 
grande numero de projetos jah estao sendo orientados pela relacao 
entre a universidade e a iniciativa privada. 

Figura 5.1 - Corpus Acentuado 

Os acentos graficos sac, representados da seguinte maneira: 

• acento agudo no final das palavras é representado pela adicao de "h" ao final 

destas palavras, por exemplo, "é" é representado por "eh"; 

• acento grave no final das palavras é representado pela adicao do "a", assim, "a" 

é representado por "aa" . 

Bem mais facil de ser encontrado, urn "corpus" desacentuado é 

totalmente escrito sem a representacao de acentos, figura 5.2. 
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o "seminario 
internacional de avaliacao e propostas para o desenvolvimento 
cientifico e tecnologico para o brasil", realizado em sao paulo, 
foi o palco de discussao da politica nacional de ciencia e 
tecnologia para o futuro. uma das conclusoes importantes tiradas 
durante o seminario e de que a pesquisa cientifica tem que se 
aproximar mais da sociedade e das necessidades do mercado 
gerando 
tecnologias que tornem mais competitiva a industria nacional. por 
outro lado o financiamento a ciencia e tecnologia deve vir de 
fontes alternativas ao governo. 

Figura 5.2 - Corpus Desacentuado 

Pelo que se pode observar no texto da figura acima, a ambiguidade 

lexical, que e um problema que ocorre muito frequentemente, aumenta ainda mais 

quando se trabalha corn urn "corpus" desacentuado. Por exemplo, considerando a 

palavra "e", que aparece ern duas sentencas extraidas do texto na figura 5.2. 

Sentenca 5.1 - "o "seminario internacional de avaliacao e 

propostas para o desenvolvimento ..." 

Sentenca 5.2 - "uma das conclusoes importantes tiradas 

durante o seminario e de que a pesquisa cientifica tern que se aproximar 

mais da sociedade" 

Quando se trabalha corn "corpus" desacentuado, estas duas palavras sao 

indistinguiveis, pois tern a mesma grafia: "e" pode ser tanto uma conjuncao (sentenca 

5.1) quanto urn verbo (verbo ser, terceira pessoa do singular do presente do 

indicativo), sentenca 5.2. Estas duas palavras, que normalmente nao seriam 

confundidas, tomam-se ambiguas, pois sao representadas da mesma maneira e nao ha 

como distingin-las, a nab ser pela analise do contexto. Uma situacao aparentemente 

nao ambigua, como a apresentada acima, torna-se ambigua em urn "corpus" nao 

acentuado. Assim, neste tipo de "corpus", alem das palavras que ja sao ambiguas 

normalmente, ha ainda aquelas que se tornam ambiguas pela ausencia de acentos. 

Intuitivamente, urn "corpus" acentuado apresenta urn ninnero bem 

menor de palavras ambiguas do que um "corpus" desacentuado. Porem, é bem mais 

dificil de ser encontrado. Mas sera que este maior numero de palavras ambiguas em um 
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"corpus" desacentuado vai influenciar a precisao do sistema? Este é o primeiro fato 

que se quer analisar - a influencia do nUmero de palavras ambiguas sobre a precisao do 

sistema rotulador. Para testar esta hipotese, é feita uma experiencia que compara os 

resultados de um sistema rotulador treinado corn dugs verseies de urn mesmo "corpus" 

de treinamento: o "corpus" de treinamento acentuado e o "corpus" de treinamento 

desacentuado. Os resultados obtidos serao apresentados na secao 5.4 

5.2 Tamanho do Corpus de Treinamento 

Quando se usam metodos estatisticos, recomenda-se que se use o maior 

"corpus" marcado possivel, para que se consiga obter uma boa precisao e nao se 

enfrente o problema de esparcidade dos dados. Mas qual e o tamanho de "corpus" 

necessario? Na literatura da area, a maioria dos trabaihos usa ou sugere que sejam 

usados "corpora" de treinamento marcados corn pelo menos 1.000.000 de palavras. 

No entanto, como, para a maioria das linguas, nao ha nem sequer 

"corp )ra" marcados disponiveis, este padrao de 1.000.000 de palavras se apresenta 

como uma barreira intransponivel. Isto ocorre porque a tarefa da marcacao de um 

"corpus" é extremamente dispendiosa e requer muito esforco e tempo de trabalho; nao 

é uma tarefa trivial. Necessita-se de uma pessoa que conheca bem a lingua em questao, 

de preferencia urn linguista, para realizar a marcacao manual do "corpus". Alem disto, 

esta é uma tarefa bastante cansativa. Considerando-se todos estes aspectos, este 

padrao de 1.000.000 de palavras apresenta-se excessivamente alto. Mas sera que é 

preciso mesmo um "corpus" marcado desta magnitude para conseguir boas 

estimativas? 

Este problema foi enfrentado no comeco deste trabalho, onde urn 

grande empecilho foi a falta de um "corpus" marcado para a Lingua Portuguesa. Como 

nao havia nenhum, a solucao foi comecar a marcar urn manualmente. Marcou-se, 

entao, 20.982 palavras do Radiobras Corpus, como explicado no capitulo 4. Porem, as 

seguintes questoes comecaram a se impor: "Que tamanho deve ter um "corpus" 

marcado? Ha alguma influencia do tamanho do "corpus" de treinamento sobre a 

precisao do sistema? Sera que corn um "corpus" de treinamento de 20.000 palavras é 
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possivel obter uma boa precisao?". Assim, esta segunda experiencia trata destas 

questoes, onde se tenta estabelecer, dentro dos recursos disponiveis, qual o padrao 

otimo para fazer o treinamento do sistema rotulador para a Lingua Portuguesa. 

5.3 Dicionario Fechado x Dicionario Aberto 

0 tratamento das palavras desconhecidas sempre foi um ponto critico 

para a performance dos sistemas rotuladores. Como se esta utilizando a informacao 

contextual, a marcacao de cada palavra depende da marcacao das que estao proximas a 

ela. Portanto, a ocorrencia de uma palavra desconhecida afeta nao somente a marcacao 

dela propria, como tambem a marcacao das palavras vizinhas (sentenca 5.3). 

Sentenca 5.3: Maria casa hoje. 

Supondo que a palavra "Maria" nao esteja definida no dicionario, o 

modulo classificador a rotula como uma palavra desconhecida - UNKNOWN: 

Maria UNKNOWN casa N_VI hoje ADV . PTO 

Potencialmente, esta palavra pode ser rotulada, pelo modulo de Viterbi, 

como qualquer urn dos rotulos abertos, secao 2.2: NP, N, ADJ, VAUX, VPP, VI, 

VTD, VTI. Este fato nao contribui em nada para a resolucao da ambignidade de 

"casa", que tanto pode ser rotulada como urn substantivo quanto como um verbo 

intransitivo. 

Mas qual é exatamente a influencia das palavras desconhecidas sobre o 

sistema rotulador? Para responder a esta pergunta, dois dicionarios diferentes sao 

utilizados: o dicionario aberto e o dicionario fechado. 0 dicionario aberto é definido 

tendo por base todas as palavras do "corpus" de treinamento e suas respectivas classes 

de ambignidade. Ja ao fechado, sao acrescentadas, ainda, as palavras e classes de 

ambiguidade do "corpus" de teste. Assim, ambos foram construidos com todas as 

palavras do "corpus" de treinamento, porem apenas urn deles, o dicionario fechado, 

tern tambem as palavras do "corpus" de teste. 

Estes dicionarios sao utilizados pelo modulo classificador. E este 

modulo que atribui a classe de ambignidade para as palavras, de acordo com a 
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definicao do dicionario. Quando o classificador utiliza o dicionario fechado para 

processar o "corpus" de teste, nao ha a possibilidade da ocorrencia de palavras 

desconhecidas, porque todas as palavras do "corpus" de teste estao definidas no 

dicionario fechado. Por outro lado, quando o classificador utilizar o dicionario aberto, 

este permitira a ocorrencia de palavras desconhecidas, que sao aquelas que nab estao 

definidas no dicionario. 

No primeiro passo desta experiencia, o "corpus" de teste nao marcado é 

processado pelo modulo classificador, que gera as classes de ambiguidade para as 

palavras deste "corpus", usando o dicionario aberto. No segundo passo, o mesmo 

"corpus" de teste é processado pelo classificador, so que, desta vez, utiliza-se o 

dicionario fechado. A seguir, estas duas versifies do "corpus" de teste sao processadas 

pelo modulo de Viterbi. A precisao obtida pelo sistema rotulador, em cada uma das 

versifies do "corpus" de teste, sera apresentada na proxima secao. 

5.4 Resultados 

Para realizar a avaliacao proposta por este trabalho, sao definidas tres 

variaveis, explicadas nas seciies 5.1, 5.2 e 5.3: 

1) o "corpus" de treinamento - sao utilizadas duas versoes do "corpus" de 

treinamento de 20.000 palavras: 

• o "corpus" acentuado e 

• o "corpus" desacentuado 

2) o tamanho do "corpus" de treinamento - o "corpus" de treinamento marcado 

é usado para gerar 5 subconjuntos: o primeiro corn 2.500 palavras, o segundo 

com 5.000 palavras, o terceiro corn 10.000 palavras, o quarto com 15.000 e o 

quinto corn 20.000. 

3) o dicionirio - sat) usadas duas versifies deste dicionario: o dicionario aberto e o 

dicionario fechado. 
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Estas variaveis sao combinadas, testadas e avaliadas, como mostra a 

tabela 5.1. Ao todo, sao realizados 20 testes e os resultados obtidos sao apresentados 

em detalhes nas proximas secoes. 

Tabela 5.1 - Testes Efetuados 

Teste Qualidade do 
Corpus 

Tamanho do Corpus Dicionarios 

A
centuad

o 

D
esacentuado 

2.500  

5.000  

10.000  

15.000  

20.000  

A
berto 

Fechad
o 

1 X X X 
2 X X X 
3 X X X 
4 X X X 
5 X X X 
6 X X X 
7 X X X 
8 X X X 
9 X X X 
10 X X X 
11 X X X 
12 X X X 
13 X X X 
14 X X X 
15 X X X 
16 X X X 
17 X X X 
18 X X X 
19 X X X 
20 X X X 

5.4.1 Corpus de Treinamento Acentuado 

Para este experiment°, é utilizado o "corpus" de treinamento 

acentuado, com 20.000 palavras marcadas, a partir do qual sao gerados cinco 

"corpora" de treinamento corn tamanhos diferentes. Cada urn é utilizado para treinar 

urn I-EVIM: 

• o HMM1 é treinado coin 2.500 palavras; 
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• o HMM2 é treinado utilizando 5.000 palavras; 

• o HMM3 treinado utilizando 10.000 palavras; 

• o HMM4 treinado corn 15.000 e 

• o HMM5 com 20.000. 

5.4.1.1 Usando o Dicionario Aberto 

A seguir, o "corpus" de teste nao marcado é processado pelo modulo 

classificador, usando o dicionario abet-to. Deste processamento, resultam as classes 

de ambigiiidade para o "corpus" de teste, que sao apresentadas na secao 5.4.1.1. 

Cada um dos cinco HMMs é usado para fazer a marcacao do "corpus" 

de teste acentuado, chegando aos resultados apresentados na tabela 5.2. 

Tabela 5.2 - Resultados no Corpus Acentuado, Dicionario Aberto 

1-1MM Corpus di: 
Treinamcnto 

Itotulos 
Corretos 

Itotulos 
Errados 

Total de 
Rotulos 

Precisdo 

HMM1 2.500 644 338 982 65,59% 

HMM2 5.000 672 310 982 68,43% 

HMM3 10.000 697 285 982 70,98% 

HMM4 15.000 731 251 982 74,44% 

HMM5 20.000 732 250 982 74,54% 

Se pode observar que, a medida que o tamanho do texto de treinamento 

aumenta, a precisao do sistema rotulador tambem aumenta. A diferenca entre a 

precisao do HMM1, 65,59%, e a do HMA45, 74,54%, representa urn aumento de 

8,95%, que é urn valor bastante significativo, figura 5.3. 
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Figura 5.3 - Dicionario Aberto: Tamanho do Corpus de Treinamento Acentuado x 
Precisao 

Outro aspecto bastante importante é a diferenca de precisao entre o 

HMM4 e o HMM5: apenas 0,1% (74,44% - 74,54% respectivamente). 

5.4.1.2 0 Corpus Acentuado corn o Dicionario Aberto 

0 "corpus" de teste acentuado usado tem 982 palavras marcadas. 

Quando a processado pelo classificador, usando o dicionario aberto, sao encontradas 

35 classes de ambiguidade, que estao listadas na tabela 5 3. Das 982 palavras, 264 sao 

ambiguas, apresentando mais de urn rotulo e 173 sao desconhecidas (figura 5.4). 

As palavras ambiguas e as desconhecidas representam, respectivamente, 

26,88% e 17,62% das palavras do "corpus", e equivalem juntas a quase metade das 

palavras, o que é urn valor bastante alto, figura 5.4. Entre as palavras ambiguas, 160 

tern apenas dois rotulos e 104 tem mais de dois rotulos, representando, repectivamente, 

16,29% e 10,59% do total de palavras do "corpus" de teste. Das 718 palavras 

restantes, 173 sao desconhecidas e 545 (55,50%) tern urn Wilco rotulo (figura 5.5). 
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Tabela 5.3 - Dicionario Aberto: Classes de Ambiguidade do Corpus Acentuado 

Classes de Ambiguidade Frequencia 
ADJ - NP 2 
ADJ - VPP 2 
ADJ -VTD 1 
ADJ -VTI 1 
ADV - ART - PREP 22 
ADV - CONJ 3 
ADV - CONJ - PREP 2 
ADV - N 3 
ADV - PREP 4 
ART-CARD 15 
ART - CONT 3 
ART - PD - PPOA 33 
CONJ - N - PPOA 2 
CONJ - PR - PREP 18 
CONJ - PREP 2 
CONJ - PREP - VTD 15 
CONT - PD 1 
CONT - VTD 9 
N - NP 14 
N - PREP 64 
N -VAUX 1 
N -VSER 1 
N - VTD - VTI 1 
N - VTI 1 
NP - VSER 7 
PD - VAUX - VTI 1 
VAUX - VPP - VSER 1 
VAUX - VTD 3 
VAUX - VTD - VTI 5 
VAUX - VTI 2 
VI - VTD 2 
VI - VTD - VTI 1 
VPP - VTI 1 
VTD - VTI 2 
VTD - VTI 1 
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■ Palavras 
Ambiguas 

❑ Palavras nao 
17 62% 
	

Ambiguas 

■ Palavras 
Desconhecidas 

6,88% 
55,50° 

Figura 5.4 - Dicionario Aberto: Palavras Ambiguas e Palavras Desconhecidas no 
Corpus Acentuado 

16 29% 	59% 

17,62% 

55,60% 

■ Desconhecidas 

O Um Rotulo 

■ Dois Rotulos 

■ Mais de Dois 
Rotulos 

 

Figura 5.5 - Dicionario Aberto: Rotulos por Palavra no Corpus de Teste Acentuado 
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Das 173 palavras desconhecidas, 8 sac) adverbios, 17 sao substantivos 

proprios, 23 sao adjetivos, 56 sao verbos e 69 sao substantivos, representando, 

respectivamente, 4,62%, 9,83%, 13,30%, 32,37%, 39,88% (figura 5.6). 

Figura 5.6 - Dicionario Aberto: Palavras Desconhecidas no Corpus Acentuado 

Os substantivos respondem pela maioria das palavras desconhecidas (86 

no total, com os substantivos prOprios). sao seguidos pelos verbos, sendo que, dos 56 

12 sao verbos no participio. Ha ainda os adjetivos e os adverbios. 

5.4.1.3 Usando o Dicionario Fechado 

Os mesmo 5 HMMs da experiencia anterior, sao usados nesta. So que, 

o "corpus" de teste nao marcado, é processado pelo modulo classificador, usando o 

dicionirio fechado. Cada urn dos HMMs e, entao, usado para fazer a marcacao deste 

"corpus" de teste (tabela 5.4). 
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Tabela 5.4 - Resultados no Corpus Acentuado, Dicionario Fechado 

HMM Corpus de 
Treinamento 

Rotulos 
Corretos 

Rotulos 
Errados 

Total Precisao 

1-IMM1 2.500 764 218 982 77,81% 

HM/vI2 5.000 798 184 982 81,26% 

WM3 10.000 827 155 982 84,22% 

HMM4 15.000 863 119 982 87,88% 

HMM5 20.000 864 118 982 87,98% 

Observando estes resultados, se pode verificar que a precisaio aumentou 

10,17%, de 77,81% do MIMI ate 87,98% do HMM5, figura 5.7. 

Figura 5.7 - Dicionario Fechado: Tamanho do Corpus de 	Treinamento 
Acentuado x Precisdo 

5.4.1.4 0 Corpus Acentuado corn o Dicionario Fechado 

No "corpus" de teste acentuado processado pelo classificador, usando o 

dicionario fechado, sao encontradas 267 palavras pertencentes a 37 classes de 

ambigiiidade (tabela 5.5). Estas palavras ambiguas representam 27,19% das palavras 

do "corpus" (figura 5.8), entre as quais 163 tem apenas dois rotulos e 106 tern mais de 

dois rótulos, representando, repectivamente, 16,60% e 10,59% do total de palavras do 

"corpus" de teste. As restantes 715 tern um Unico rotulo, 72,81% (figura 5.9). 
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Tabela 5.5 - Dicionario Fechado: Classes de Ambigilidade do Corpus Acentuado 

Classes de Ambigiiidade Frequencia 
ADJ - ADV - N 1 
ADJ - CONJ - N - ORD - PREP 2 
ADJ - N 17 
ADJ - NP 2 
ADJ - VPP 2 
ADJ -VTD 1 
ADJ -VTI 1 
ADV - ART - PREP 22 
ADV - CONJ 3 
ADV - CONJ - PREP 2 
ADV - N 3 
ADV - PREP 5 
ART-CARD 15 
ART - CONT 3 
ART - PD - PPOA 33 
CONJ - N - PPOA 2 
CONJ - PR - PREP 18 
CONJ-PREP 2 
CONJ - PREP - VTD 15 
CONT - PD 1 
N - NP 13 
N - PREP 64 
N - VAUX 1 
N - VSER 1 
N -VTD -VTI 1 
N - VTI 1 
NP - VSER 7 
VAUX -VPP - VSER 1 
VAUX - VSER 1 
VAUX - VTD 2 
VAUX - VTD - VTI 6 
VAUX - VTI 2 
VI - VTD 1 
VI - VTD - VTI 1 
VPP - VTD 1 
VPP - VTI 5 
VTD - VTI 10 
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■ Palavras 
Ambiguas 

72,81 0 Palavras no 
Ambiguas 

27,19% 

Figura 5.8 - Dicionario Fechado: Palavras Ambiguas e Palavras Desconhecidas no 
Corpus Acentuado 

16 ° 	 69% 

72,81% 

O Um R6tulo 

■ Dols Rotulos 

■ Mais de Dois 
Rotulos 

 

Figura 5.9 - Dicionario Fechado:Rotulos por Palavra no Corpus de Teste Acentuado 
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5.4.1.5 Dicionario Aberto x Dicionario Fechado 

Fazendo uma comparacao entre o "corpus" de teste processado com o 

dicionario aberto e o processado corn o dicionario fechado, pode-se ver que nao ha um 

aumento muito grande no ninnero de palavras ambiguas, que no primeiro é de 264 e no 

segundo de 267 - 3 palavras corn apenas dois rotulos. 0 aumento mais significativo 

ocorre nas palavras corn um unico rotulo: 545 com o dicionario aberto e 715 corn o 

dicionario fechado (tabela 5.6) - 170 palavras. Isto significa que a maioria das palavras 

desconhecidas do primeiro "corpus" se enquadram entre as palavras corn urn nnico 

rOtulo do segundo (figura 5.10). 

Tabela 5.6 - Corpus Acentuado: Dicionario Aberto x Dicionario Fechado 

Dicionario Aberto Dicionario Fechado 

R
otulos 

C
orretos 

R
otulos 

E
rrados 

Precisdo 

R
otulos 

C
orretos 

R
otulos 

E
rrados 

Precisdo 

1-IMM1 644 338 65,59% 764 218 77,81% 

HMM2 672 310 68,43% 798 184 81,22% 

HMM3 697 285 70,98% 827 155 84,21% 

HMM4 731 251 74,44% 863 119 87,88% 

HMM5 732 250 74,54% 864 118 87,98% 

Palavras 
Desconhemdas 

173 - 

Palavras com 1 
Rotulo 

545 715 

Palavras 
Ambiguas 

264 267 

Palavras com 2 
Rotulos 

160 163 

Palavras corn 
mars de 2 
Rotulos 

104 104 

Total 982 982 

0 aumento na precisao corn o use do dicionario fechado tambem é 

bastante significativo, o que permite observar a influencia das palavras desconhecidas 

sobre a precisao obtida, como pode ser visto na figura 5.11. 
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Precisao 
90,00% 
80,00% 

70,00% 

60,00% 
50,00% 
40,00% 

30,00% 

20,00% 
10,00% 

0,00% 
HMM1 HMM2 HMM3 HMM4 HMM5 
2.500 5.000 10.000 15.000 20.000 

■ Dicionario 
Aberto 

■ Dicionario 
Fechado 

Figura 5.10 - Classes de Ambiguidade no "Corpus" Acentuado - Dicionario Aberto x 
Dicionario Fechado 

Figura 5.11 - Precisdo no Corpus Acentuado - Dicionario Aberto x Dicionario Fechado 
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5.4.2 Corpus de Treinamento Desacentuado 

Neste teste, usa-se o "corpus" de treinamento desacentuado, corn 

20.000 palavras marcadas, para gerar os cinco "corpora" de treinamento (2.500, 5.000, 

10.000, 15.000 e 20.000 palavras). Cada urn destes "corpora" é utilizado para treinar 

um 1-1MM: 

• o HMM6 é treinado corn 2.500 palavras; 

• o HMM7 é treinado corn 5.000 palavras, 

• o HMM8 é treinado utilizando 10.000 palavras; 

• o HMM9 15.000 palavras e 

• o HMMIO 20.000 . 

5.4.2.1 Usando o Dicionario Aberto 

0 modulo classificador utiliza o dicionirio aberto para processar o 

"corpus" de teste. 0 resultado deste processamento é enviado ao modulo de Viterbi, 

que utiliza cada urn dos HMIVIs para fazer a marcacao deste "corpus" de teste. Os 

resultados sao apresentados na tabela 5.7. 

Tabela 5.7 - Resultados no Corpus Desacentuado, Dicionario Aberto 

IIMM Corpus de 
Treinamento 

Rotulos 
Corretos 

Mulos 
Errados 

Total de 
Mulos 

Precisdo 

HMIM6 2.500 638 344 982 64,97% 

HMM7 5.000 667 315 982 67,92% 

HMM8 10.000 692 290 982 70,47% 

HMM9 15.000 727 255 982 74,03% 

HMMIO 20.000 729 253 982 74,24% 

A precisao obtida pelo HMM6, treinado com 2.500 palavras, tem uma 

diferenca de 9,27% corn a obtida pelo 1-11v1M10, treinado corn 20.000. A figura 5.12 

apresenta urn grafico no qual se pode ver como a precisao aumenta, a medida que se 

aumenta o tamanho do "corpus" de treinamento. 



Precisao 

74,00% 

72,00% 

70,00% 

68,00% 

66,00% 
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62,00% 
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2.500 5.000 10.000 15.000 20.000 
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Figura 5.12 - Dicionario Aberto: Tamanho do Corpus de Treinamento Desacentuado x 
Precisdo 

5.4.2.2 0 Corpus Desacentuado corn o Dicionario Aberto 

0 modulo classificador utiliza o diciondrio aberto para processar o 

"corpus" de teste desacentuado. Sao encontradas 298 palavras ambiguas (figura 5.13), 

pertencentes a 43 classes de ambiguidade (tabela 5.8). 

Tabela 5.8 - Dicionario Aberto: Classes de Ambigiiidade do Corpus Desacentuado 
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Classes de Ambigiiidade Freqiiencia 
ADJ - ADV - N 1 
ADJ - CONJ - N - ORD - PREP 2 
ADJ - N 16 
ADJ - NP 2 
ADJ - VPP 2 
ADJ - VTD 1 
ADJ -VTI 1 
ADV - ART - CONT - PREP 22 
ADV-CONJ 3 
ADV - CONJ - PREP 2 
ADV - N 3 
ADV - PREP 6 
AF - N 1 
ART-CARD 15 
ART-CONT 3 
ART - PD - PPOA 33 
ART - PPOA 4 
ART-PREP 3 
CONJ - N - PPOA 2 
CONJ - PREP 2 
CONJ - PREP - VTD 15 
CONJ - PR - PREP 18 
CONJ - VSER 22 
CONT-PD 1 
CONT - VTD 9 
NP - VSER 7 
N - NP 14 
N - PREP 64 
N - VAUX 2 
N - VSER 1 
N -VTD -VTI 1 
N - VTI 1 
PD - VAUX - VTI 1 
VAUX -VPP - VSER 1 
VAUX - VSER 1 
VAUX - VTD 2 
VAUX - VTD - VTI 5 
VAUX - VTI 2 
VI - VTD 2 
VI - VTD - VTI 1 
VPP - VTI 1 
VTD - VTER 1 
VTD - VTI 2 
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Das palavras do "corpus", 298 sao ambiguas e 173 sao desconhecidas, 

representando, respectivamente, 30,35% e 17,62% do total de palavras do "corpus". 

Sao 194 as palavras que tern dois rotulos (19,76%) e 104 as que tem mais de dois 

rotulos (10,59%), figura 5.14. Por se tratar do mesmo "corpus" de teste, as palavras 

desconhecidas sac) as mesmas, tanto no "corpus" acentuado quanto no desacentuado, 

como pode ser visto na secao 5.4.1.2. Assim, das 173 palavras desconhecidas, 8 sao 

adverbios (4,62%), 17 sao substantivos proprios (9,83%), 23 sao adjetivos (13,30%), 

56 sao verbos (32,37%) e 69 sao substantivos (39,88%), (figura 5.15). 



7,62% 
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■ Desconhecidas 

❑ Um Retulo 

■ Dois Rotulos 
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129 

30,35% 

52,03% 
17,62% 

■ Palavras 
Ambiguas 

O Palavras nao 
Ambiguas 

■ Palavras 
Desconhecidas 

 

Figura 5.13 - Dicionario Aberto:Palavras Ambiguas e Desconhecidas no Corpus 
Desacentuado 

Figura 5.14 - Dicionario Aberto: Rotulos por Palavra no Corpus de Teste 
Desacentuado 

Figura 5.15 - Dicionario Aberto: Palavras Desconhecidas no Corpus Desacentuado 
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5.4.2.3 Usando o Dicionario Fechado 

Apos o classificador utilizar o dicionirio fechado para processar o 

"corpus" de teste desacentuado, cada urn dos HMMs é usado para marca-lo. Os 

resultados obtidos podem ser vistos na tabela 5.9. 

Tabela 5.9 - Resultados no Corpus Desacentuado, Dicionario Fechado 

liMM Corpus de 
Treinamento 

ROMlos 
Corretos 

ROMlos 
Errados 

Total de 
Mulos 

Precisdo 

HMM6 2.500 768 214 982 78,21% 

HMM7 5.000 799 183 982 81,36% 

HMM8 10.000 834 148 982 84.93% 

HMM9 15.000 864 118 982 87,98% 

HMM10 20.000 866 116 982 88,19% 

A precisao obtida por cada urn dos HMMs pode ser vista no grafico da 

figura 5.16. 

Figura 5.16 - Dicionario Fechado:Tamanho do Corpus de Treinamento x Precisao 

Como se pode ver, ha urn aumento bastante significativo da precisdo, de 

9,98% - do HMM6 com 78,21% ao HMM10 corn 88,19%. 0 maior aumento da 

precisdo ocorre entre o HMM7 e o HMM8, onde o crescimento é de 3,57%. Este 

aumento apresenta uma tendencia para a estabilizacdo e entre o HMM9 e o HMM10 

ha um crescimento de apenas 0,21% na precisao. 
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5.4.2.4 0 Corpus Desacentuado corn o Dicionario Fechado 

0 mesmo "corpus" de teste desacentuado foi processado pelo 

classificador, so que desta vez foi utilizado o dicionario fechado. Ha 313 palavras 

ambiguas (figura 5.17) que pertencem a 44 classes de ambiguidade (tabela 5.10), 

representando 31,87 % das palavras do "corpus" (figura 5.17). Das 313 palavras 

ambiguas, 208 (21,18%) tern apenas dois rotulos e 105 (10,69%) tem mais de dois 

rotulos (figura 5.18). 
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Tabela 5.10 - Dicionario Fechado: Classes de Ambiguidade do Corpus Desacentuado 

Classes de Ambiguidade Frequencia 
ADJ - ADV - N 1 
ADJ - CONJ - N - ORD - PREP 2 
ADJ - N 17 
ADJ - NP 2 
ADJ - VPP 2 
ADJ - VTD 1 
ADJ - VTI 1 
ADV - ART - CONT - PREP 22 
ADV - CONJ 3 
ADV - CONJ - PREP 2 
ADV - N 3 
ADV - PREP 6 
AF - N 1 
ART-CARD 15 
ART - CONT 3 
ART - PD - PPOA 33 
ART - PPOA 4 
ART-PREP 3 
CONJ - N - PPOA 2 
CONJ-PREP 2 
CONJ - PREP - VTD 15 
CONJ - PR - PREP 18 
CONJ-VSER 22 
CONT - PD 1 
CONT - VTD 9 
NP - VSER 7 
N - NP 14 
N - PREP 64 
N - VAUX 2 
N - VSER 1 
N -VTD -VTI 1 
N - VTI 1 
PD - VAUX - VTI 1 
VAUX -VPP - VSER 1 
VAUX - VSER 1 
VAUX - VTD 2 
VAUX - VTD - VTI 6 
VAUX - VTI 2 
VI-VTD 2 
VI - VTD - VTI 1 
VPP - VTD 1 
VPP - VTI 5 
VTD - VTER 1 
VTD - VTI 10 
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■ Palavras 
Ambiguas 

0 Palavras nics 
67,31%____ 	 Ambiguas 

1,87% 

Figura 5.17 - Dicionario Fechado: Palavras Ambiguas no Corpus Desacentuado 

Figura 5.18 - Dicionario Fechado: Rotuicis por Palavra no Corpus de Teste 
Desacentuado 
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5.4.3 Dicionario Aberto x Dicionario Fechado 

Comparando-se os resultados obtidos corn o "corpus" de teste 

processado com o dicionario aberto e o processado com o dicionario fechado, a 

precisao do primeiro fica entre 64,97% (HMM6) e 74,24% (FIMM10) e a do segundo, 

entre 78,21% (HMM6) e 88,19% (H/v1M10), com uma diferenca de 13,24% no limite 

inferior (HM11■46) e 13,95% no superior (HMI■410) (figura 5.20). Com relacao as 

palavras ambiguas, pode-se ver que utilizando o dicionario fechado, ndo ha urn 

aumento muito grande no seu flamer° em relacdo ao dicionario aberto - 15 palavras. 

com  as palavras com um Unico rotulo que ocorre o maior aumento: 511 corn o 

dicionario aberto e 669 corn o dicionario fechado (tabela 5.11). Da mesma forma que 

corn o "corpus" acentuado, a maioria das palavras desconhecidas encontradas corn o 

dicionario aberto se enquadram entre as palavras corn urn unico rotulo do dicionario 

fechado (figura 5.19). 

Tabela 5.11 - Corpus Desacentuado: Dicionario Aberto x Dicionario Fechado 

Dicionario Aberto Dicionario Fechado 

R
otulos 

C
orretos 

R
otulos 

E
rrados 

Precisdo 

R
otulos 

C
orretos 

R
otulos 

E
rrados 

Precisdo 

FI1M6 638 344 64.97% 768 214 78,21% 
HMM7 667 315 67,92% 799 183 81,36% 
HMM8 692 290 70.47% 834 148 84,93% 
HMM9 727 255 74.03% 864 118 87,98% 
1-IMM10 729 253 74,24% 866 116 88,19% 
Palavras 
Desconhecidas 

173 - 

Palavras corn 1 
Rotulo 

511 669 

Palavras 
Ambiguas 

298 313 

Palavras com 2 
Rotulos 

194 208 

Palavras corn 
mais de 2 
ROtulos 

104 105 

Total 982 982 
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Figura 5.19 - Classes de Ambiguidade - Dicionario Aberto x Dicionario Fechado 

Figura 5.20 - Corpus Acentuado - Dicionario Aberto x Dicionario Fechado 



136 

5.4.4 Corpus Acentuado x Corpus Desacentuado 

Os resultados obtidos com urn "corpus" de treinamento acentuado e urn 

desacentuado podem ser vistos na tabela 5.12. 

Analisando-se a tabela com relacao a precisao, pode-se perceber que, a 

medida que o tamanho do "corpus" de treinamento vai aumentando, a variacao da 

precisao diminui (figura 5.21). Ha urn crescimento bastante grande no inicio, com o 

"corpus" de 2.500 palavras e que vai se estabilizando a medida que o tamanho do 

"corpus" atinge as 20.000 palavras (figura 5.22). Este comportamento é observado 

tanto com o use do "corpus" acentuado quanto corn o desacentuado. 

E, como é de se esperar, o numero de palavras ambiguas no "corpus" 

desacentuado é bem maior que no "corpus" acentuado, sendo que a maior parte se 

concentra nas palavras que tern apenas dois rotulos (figura 5.23). Todavia, apesar de 

haver menos palavras ambiguas no "corpus" acentuado, nao se observa nenhum 

aumento na precisao (tabela 5.12 e figura 5.21). Com isto pode-se con:luir que o 

namero de palavras ambiguas existentes nao influi na precisao do sistema rotulador, 

dado. 
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Tabela 5.12 - Corpus Acentuado x Corpus Desacentuado 

Corpus Acentuado Corpus Desacentuado 

M
M

 

D
icionario 
A

berto 

D
icionario 

F
echado 

M
M

  

D
icionario 
A

berto 

D
icionario 

F
echad

o 
1iMM1 65,59% 77,81% HMM6 64,97% 78,21% 

HIvIM2 68,43% 81,22% FIMM7 67,92% 81,36% 

HMM3 70,98% 84,21% HIvIM8 70,47% 84,93% 

HMM4 74,44% 87,88% HIvIM9 74,03% 87,98% 

1-1M5 74,54% 87,98% MMIO 74,24% 88,19% 

Palavras 
Desconhecidas 

173 - 173 - 

Palavras com I 
Rotulo 

545 715 511 669 

Classes de 
Ambigiiidade 

35 37 43 44 

Palavras 
Ambiguas 

264 267 298 313 

Palavras com 2 
R itulos 

160 163 194 208 

Palavras corn 
mais de 2 
Reotulos 

104 104 104 105 

Total 982 982 982 982 
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Figura 5.21 - Precisdo Corpus Acentuado x Corpus Desacentuado 

Figura 5.22 - Variacao da Precisdo 
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Figura 5.23 - Classes de Ambigiiidade: Corpus Acentuado x Corpus Desacentuado 
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5.4.5 ConclusOes a Respeito dos Resultados 

Como ja foi visto no capitulo 4, o "corpus" de treinamento disponivel 

para este trabalho tem apenas 20.000 palavras marcadas. Diante de um "corpus" tao 

pequeno quando comparado ao "Brown Corpus" ou ao "PennTrebank", corn seus 

milhOes de palavras, surgem diversas questOes como: "Sera que corn um "corpus" de 

treinamento de apenas 20.000 palavras é possivel obter uma boa precisao? Qual é a 

relacao entre o tamanho do "corpus" de treinamento e a precisao?". Procurando na 

literatura, nenhuma resposta concreta foi encontrada. 

Analisando-se os testes realizados pode-se ver que realmente o tamanho 

do "corpus" de treinamento tem influencia sobre a precisao obtida. Quanto maior o 

"corpus" utilizado maior a precisao. Assim, neste experimento, a maior precisao é 

obtida usando os "corpora" de treinamento corn 20.000 palavras. Todavia, pode-se 

notar tambem, que, apesar do grande crescimento inicial, esta precisao comeca a se 

estabilizar, figura 5.22, e entre os "corpora" de 15.000 palavras e os de 20.000 nao ha 

urn aumento tao grande na precisao. Isto ocorre apesar de se utilizar 5.000 palavras a 

mais, corn um aumento de 33% no tamanho do "corpus" de 15.000 palavras. 

Apesar de se utilizar um "corpus" corn apenas 20.000 palavras, obtem-

se resultados bastante satisfatOrios, corn a precisao do HMM5 e do HMM10 variando 

entre 74,24% e 88,19%. Estes resultados sugerem que se esta bastante proximo do 

tamanho ideal, onde mesmo utilizando um "corpus" maior, a precisao nao se altera 

muito. Este e um resultado bastante animador, pois, certamente, urn "corpus" marcado 

delta magnitude é bem mais acessivel para a maioria das linguas do que um corn 

1.000.000 de palavras. 

Comparando-se, agora, os testes realizados corn um "corpus" acentuado 

e um desacentuado pode-se perceber que, ao contrario do que se poderia imaginar, o 

numero de palavras ambiguas nao influi na precisao do sistema rotulador, figura 5.21. 

A diferenca do numero de palavras ambiguas no "corpus" acentuado fechado e no 

"corpus" desacentuado fechado é de 46 palavras. Ou seja, a falta de uma representacao 

para os acentos resulta ern um aumento no numero de palavras ambiguas. No entanto, 

apesar deste aumento no numero de palavras ambiguas, a diferenca de precisao 
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observada é tao pequena que nao representa uma variacao significativa. Deste 

resultado, conclui-se que o tratamento dado pelo sistema as palavras ambiguas é 

bastante eficiente e, que a ambigiiidade existente, pode ser resolvida corn informaciies 

sobre o contexto mais proximo. Porem, observa-se que os resultados obtidos se devem 

em parte ao fato de o "corpus" acentuado utilizado ter somente acentuacao parcial. 

Talvez, corn urn "corpus" totalmente acentuado os resultados possam ser diferentes. 

Portanto, o use de um "corpus" desacentuado, para realizar o 

treinamento deste sistema, nao compromete os resultados obtidos, visto que nao 

acarreta variacoes significativas na sua precisao, dado o nivel de acentuacao do 

"corpus" acentuado. 

Maior cuidado deve ser dispensado as palavras desconhecidas. Como se 

pode observar pelos resultados obtidos, elas representam um fator muito forte na 

precisao total obtida pelo rotulador. Em consequencia, deve-se tentar construir 

mecanismos que possam tratar deste tipo de palavras, pois, do contrario, pode-se obter 

uma precisao bastante baixa. A existencia de uma palavra desconhecida nab apenas 

dificulta a sua marcacao, mas tambem a marcacao das palavras vizinhas, o que afeta 

significativamente a precisao do sistema. 

A existencia de urn tratamento eficiente para estas palavras é 

fundamental para que se obtenha uma boa precisao. Neste trabalho, esta-se usando urn 

metodo bastante simples para o seu tratamento, que especifica que uma palavra 

desconhecida sera rotulada corn uma das possiveis categorias, de acordo corn o 

contexto no qual esta inserida. Porem, como se pode ver, a diferenca entre a precis -do 

obtida corn o dicionario aberto e a obtida corn o dicionario fechado é bastante grande. 

Isto indica a necessidade de urn metodo mais elaborado para o tratamento das palavras 

desconhecidas. 

Alguns mecanismos foram propostos na literatura, como o usado em 

Cutting [CUT92], que é dividido em tres estagios: 

• no primeiro estagio, pesquisa-se por radicais/temas e categorias morfo-

sintaticas associadas, em um dicionario manualmente construido; 
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• o segundo estagio realiza a analise dos sufixos das palavras que nao foram 

encontradas neste dicionario; 

• se a palavra nao esta no dicionario manualmente construido e o seu sufixo nao 

foi reconhecido, usa-se, entAo, uma classe de ambigindade "default", que 

contem todas as categorias abertas da lingua. 

Schmid [SCH94a] utiliza um metodo semelhante ao de Cutting, com os 

tres estagios, onde, no segundo, utiliza-se um dicionario de sufixos construido 

automaticamente a partir do "corpus" marcado. 

Brill [BRI92b], na primeira versa() de seu sistema, atribui, para as 

palavras desconhecidas, o rotulo de substantivo pr6prio se comecarem por uma letra 

mainscula e de substantivo no restante dos casos. Ja na segunda versa() do sistema, faz 

uma compilacao das terminacOes mais comuns para cada categoria morfo-sintatica e 

atribui o rotulo correspondente para a palavra desconhecida. 

Corn base nos experimentos realizados, pod e-se afirmar que, o 

comportamento que resultou na maior precisao foi corn a utilizacao do "corpus" de 

treinamento de 20.000 palavras e corn o dicionario fechado. Assim, apos a analise 

destes aspectos, pode-se ver que, apesar de nao se dispor de um "corpus" marcado 

com 1.000.000 de palavras, se pode obter bons resultados usando urn "corpus" com 

apenas 20.000. Por fim, reforca-se, ainda, a necessidade da existencia, no sistema 

rotulador, de mecanismos para o tratamento de palavras desconhecidas. 
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6. CONCLUSOES E TRABALHOS FUTUROS 

0 mundo inteiro vem presenciando a expansao da era tecnologica. 

Nesta era, a informacao, escrita e falada, trafega livremente, atraves de meios como o 

computador. Devido a esta abundancia de informacoes, surge a necessidade de 

ferramentas que possam lidar corn elas. Para trabalhar corn a informacao na forma 

escrita, estas ferramentas devem apresentar uma caracteristica indispensavel: a 

capacidade de trabalhar corn textos de dominio irrestrito. Para incorporar esta 

caracteristica, utilizam-se metodos estatisticos. A aplicacao destes metodos, ao 

Processamento de Linguagem Natural, tern obtido resultados bastante impressionantes. 

Varias areas tem sido beneficiadas corn isto, como a da traducao automatica e a da 

psicolingiiistica. Uma area que tern se destacado bastante é a da aplicacao de metodos 

estatisticos na marcacao automatica de textos usando categorias morfo-sintaticas. Para 

executar esta tarefa, sao construidos sistemas conhecidos como Rotuladores de 

Categorias Morfo-Sintiticas (do ingles: "Part-of-Speech Taggers"). 

Neste trabalho, foi apresentado urn rotulador de categorias morfo-

sintaticas para a Lingua Portuguesa. Este sistema é capaz de fazer a analise de textos 

irrestritos, utilizando metodos estatisticos. Apresenta uma caracteristica muito 

importante que e a capacidade da aquisicao automatica do conhecimento, a partir de 

urn "corpus": o sistema analisa urn "corpus", descobre quais sao os padrOes 

linguisticos que ocorrem nele e os modela automaticamente ern urn "Hidden Markov 

Model". Alp& ter sido feita a aquisicao do conhecimento, este sistema esta apto a 

analisar outros "corpora" e reconhecer neles os padroes linguisticos adquiridos. Ele 

tambem a capaz de tratar de palavras desconhecidas e de palavras ambiguas. A entrada 

deste rotulador sao as palavras de um "corpus". Retornando, como saida, os rotulos 

correspondentes a cada uma das palavras. 

Urn sistema assim pode ser utilizado nas mais diversas aplicacoes. Entre 

elas, uma aplicacao que tem se mostrado bastante importante é no processo de analise 

sintatica (parsing): o rotulador é usado como um pre-analisador. Ele é usado para 

eliminar, ou pelo menos reduzir substancialmente, a ambiguidade das palavras, antes de 
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se fazer a analise sintatica propriamente dita. Assim, pode-se aliviar parte do trabalho 

do analisador sintatico. 

A principal contribuicao deste trabalho foi realizar a avaliacao de 

aspectos importantes do sistema rotulador, de forma a encontrar um padrao de 

comportamento, no qual a precisao seja maxima. Para tanto, foram definidas algumas 

variaveis, sobre as quais se centrou esta avaliacao. A primeira variavel definida foi a 

influencia das palavras ambiguas. Para testar este ponto se verificou se a precisao do 

sistema aumentava ou nao com o use de um "corpus" acentuado, onde ha urn menor 

numero de palavras ambiguas. A segunda variavel diz respeito ao tamanho ideal do 

"corpus" de treinamento: ate que ponto o aumento do tamanho do "corpus" de 

treinamento implica urn aumento da precisao? E a terceira variavel foi a influencia das 

palavras desconhecidas na precisao do sistema rotulador. 

A precisao maxima do sistema foi obtida utilizando urn "corpus" de 

treinamento com 20.000 palavras e o dicionario fechado. Estes resultados a que se 

chegou corn esta avaliacao indicam que nao é necessario dispor de um "corpus" 

marcado corn 1.000.000 de palavras para obter bons resultados. Corn urn "corpus" de 

20.000 palavras ja se pode obter uma precisao bastante satisfat6ria (a precisao varia de 

64,97% a 88,19%). Alem disto, determinou-se que o sistema é bastante eficiente no 

tratamento de palavras ambiguas. Portanto, a utilizacao de urn "corpus" de treinamento 

acentuado nao esta relacionada corn a precisao do sistema, sendo considerada como 

ponto superfluo. Os resultados tambem apontam a necessidade da construcao de 

mecanismos mais elaborados de tratamento de palavras desconhecidas para a obtencao 

de melhores resultados. 

Outra contribuicao importante deste trabalho, foi a construcao de um 

"corpus" marcado para o Portugues. Sao poucas as linguas, alem do Ingle's, que 

possuem este tipo de "corpus". E, como ja mencionado no capitulo 2, sao innmeras as 

aplicacOes existentes para semelhante recurso. Alem de ser necessario para a realizacao 

de estudos nesta area, um "corpus" marcado pode ser aplicado, por exemplo, para 

facilitar o ensino da morfologia de uma lingua [GIAT94]. Outra aplicacao é o estudo da 

associacao existente entre as palavras. Estas associacoes podem ocorrer por varios 
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motivos, como, por exemplo, devido as restricoes lexico-sintaticas ou ainda, a nivel de 

relacOes semanticas [CHU90]. 

Este foi um trabalho pioneiro para a Lingua Portuguesa, visto que, ate o 

momento nenhum estudo deste tipo havia sido feito. Pretende-se que, corn os estudos 

feitos, se possa ter contribuido para o desenvolvimento e aprimoramento dos trabalhos 

nesta area, que, apesar de serem recentes, tern apresentado resultados bastante 

promissores. 

6.1 Trabalhos Futuros 

Este foi apenas o primeiro passo de urn estudo ao qual se pretende 

adicionar, futuramente, resultados de novas avaliaceies, de diferentes aspectos dos 

sistemas rotuladores. 0 proximo passo a ser feito é a adicao de mais informacoes aos 

rotulos morfo-§intaticos, tais como Oiler° e nnmero. Corn isto, se quer testar se um 

aumento na qualidade das informacOes contribui para melhorar a precisao e o 

desempenho do sistema rotulador. 

Alem disto, pretende-se, gradativamente, ampliar o tamanho do 

Radiobras Corpus. Assim, corn urn "corpus" maior a disposicao, novos estudos 

poderao ser implementados. 

Ha, ainda, urn sistema rotulador de categorias morfo-sintaticas baseado 

em arvores de decisao [SCH94b], que esta sendo treinado para o Portugues. Se 

pretende realizar estudos comparativos entre este rotulador e o rotulador estatistico, 

de forma a descobrir as vantagens de cada urn frente a Lingua Portuguesa. 

Pretende-se, ainda, utilizar os resultados obtidos por este trabalho e 

amplia-los, de modo a construir uma gramatica probabilistica para o Portugues. Este 

trabalho dara prosseguimento a trabalhos como o de [JOS94], [BOD93], [BLA93] e 

[STK94b], onde urn "corpus" é utilizado como uma gramatica estocastica e, associada 

a cada palavra deste "corpus", se tem uma estrutura sintatica. 
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