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Resumo
A construção do Corpus Tycho Brahe do português histórico motivou a criação de ferramentas
automáticas para a etiquetagem moríb-sintática de palavras de um texto. Para esse fim,
selecionamos o método de etiquetagem de Brill por ser um dos que apresenta os melhores

resultados na anotação do inglês e por ser um método de aprendizagem automática que
representa o conhecimento explicitamente, sob a forma de regras claras e, portanto, de fácil
compreensão.

No entanto, mostramos teórica e experimentamenteque tal método não é apropriado para
línguas com a riqueza morfológicado português, que requerem um grande número de etiquetas
para codificaçãode tais informações. Para aumentar a eficiênciado aprendizadodas regras,
propomos uma extensão ao método de Brill que impõe uma estrutura ao conjunto de etiquetas
utilizado e adiciona uma fase de refinamento ao método original. Este refinamento pode ser feita
de forma eficientepor não utilizar aprendizado.
Apresentamos medidas e resultados obtidos com a versão anual do Corpus Tycho Brahe e
discutimos os diversos problemas encontrados no desenvolvimentode nossa abordagem. Além
disso, mostramos, através de uma série de experimentos, como um etiquetador morfosintático
pode ser uma importante ferramenta para o estudo de uma língua.

Abstract
The construction of the Tycho Brahe Corpus of Historical Portuguese motivated the development
of automatic tools for pare-of-speech tagging. For this purpose, the transíormation-based
error-driven learning method proposed by Eric Brill was chosen. This method was chosed due
to its good results in tagging English texts and its use of an explicit representationof linguistic
knowledgeby means rudesthat are easy to understand.
However. we have shown theoretically and experimentally that this method is not appropriate
number

for languagesthat are morphologicallyrich, like Portuguese, and thereíoreneeda large
of tags to capture this richness. To avoid such a problem, we proposed an extensionto Brill's
method that adds an inner structure to the tais used for annotating the texts and introduces a
new phase in the tagging process called refinement. We show that this refinement can be done
efHcientlywithout using any kind of automated learning technique.
We present the results obtained se far using the latest version of the corpus and discuss some
problems that have arisen during the development of the new method. We also discuss how a
pare-of-speechtagger can be used as a power pool for studying a language.
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Capítulo l

Introdução
1.1

Histórico da Lingüística Computacional Empírica

Os estudos lingüísticosbaseados em corpora, ou seja, o estudo da linguagemcom base em
exemplosde sua utilização na "vida real", têm se destacado nos últimos anos, após terem
sido praticamente esquecidos nas décadas de 50 e 60. Tal esquecimentoocorreu basicamente

devidoà publicaçãode uma série de livros e artigos por Noam Chomskyque, atravésde
críticas contundentesa tal abordagem, mudou os rumos da linguísticado empirismo para o
racionalismo. Em outras palavras, estudos que antigamentese baseavamem dados naturais,
tipicamente encontrados em textos, passaram a ser feitos com base em textos artificiais (teóricos)
e julgamentos introspectivos dos pesquisadores.

Um dos principais argumentosde Chomsky contra o uso de corpora enfatizavaque a
preocupação do lingüista deveria ser o estudo da competência no uso da linguagemem detrimento
da pe7:formante.Com isso, ele aârmou que o conhecimento interno (consciência) da linguagem

é mais significativodo que sua manifestaçãoexterna (utilização propriamentedita, através da
fala ou escrita), já que a última poderia ser afetada por favorescomo o consumo de bebidas e
esquecimentotemporário e portanto seria um péssimo "espelho" da performance. Para ele, um
lingüista não teria que se preocupar em descrever os aspectos morfológicos,sintáticos e léxicos
de uma língua particular, e sim investigar, por exemplo, o que é conhecido como gramática
universal, ou sela, as características comuns entre as diversas línguas. Além disso, Chomsky
alegou que não seria possível estudar as características da linguagem através de uma coleção de
textos, que consiste em um conjunto finito de sentenças, já que o número destas é sabidamente
infinito e, mesmo que esse não fosse o caso, grande parte da linguagem não poderia ser aprendida,

já que é inata aos seres humanos. Chomsky também criticou o fato de que grande parte dos
9
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textos seria composta por sentenças gramaticalmente incorretas, e que portanto não poderiam
ser utilizadascomo base para o estudos de sintaxe. Sendo assim, um texto poderialevar um
linguista a modelar características da linguagem não-gramaticais como gramaticais.

SegundoAbercrombie (ver j15]), outro fatos decisivo na época para que a metodologia
baseada em corpus fosse desprezada foi a falta de recursos que permitissem a manipulação
de grandesquantidades de dados. Dessa forma, todo o trabalho deveria ser feito manualmente,
o que resultava em grande consumo de tempo e em custos que geralmente inviabilizavam sua
execução, além de não oferecer grande confiabilidade.

De fato, não é possível estudarmos todas as características de uma língua com base apenas
nas informações contidas em um conjunto de textos, por mais abrangentes que essessoam. Não
seria possível, por exemplo, concluir que a sentença
'k Ele bHZÀa os livros de Mickey.

é incorrera, supondo que essa sentença (ou alguma similar) não ocorra nos corpora utilizados
nos estudos, já que poderíamos encontrar sentenças como
Ele empresta os livros de Mickey
Ele olha os livros de Mickey.
Ele can'egaos livros de Mickey.

Não há nada que possa sugerir que o complementodo verbo brilhar é diferentedos
complementos dos verbos emprestar, olhar e carregar, caso não tenhamos visto anteriormente tal
verbo. Nesse caso, teríamos que recorrer a um falante nativo da língua ou a estudos introspectivos
sobre a teoria gramatical de tal língua.

Contudo, com o passai do tempo e a evoluçãoda lingüística, alguns estudos foram feitos e
grande parte das antigas críticas foram se tornando insustentáveis. A utilização de corpora em
estudos de fonética e de aquisição de linguagem tornou-se a principal fonte de evidências para
essas áreas (não se pode esperar que uma criança de um ano e meio saiba se uma determinada
palavra que ela conheceé um substantivo ou um verbo). O fato dos textos abrangeremapenas
parte da linguagemjá não era mais considerado um grande problema, dado que as sentenças
mais utilizadas podiam ser encontradas e, além disso, estes eram a única fonte de informações
para o estudo das freqüências com que as palavras e construções eram aplicadas no cotidiano das
pessoas. Além disso, julgamentos introspectivos muitas vezes estudavam construções que Jamais
seriam utilizadas por um falante (dados artificiais x dados naturais). Outro ponto importante
a favor da utilização de corpora na lingüísticaé que, ao contrário do que aconteceno caso de
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estudos introspectivos, os dados estão disponíveis para quem queira observa-los. Labov, um
das sentenças
importante lingüista, mostrou, no final da década de 60, que a grande maioria
contidas nos textos eram gramaticalmente correias e que portanto poderiam ser utilizadas em
estudos de sintaxe. Por fim, anualmenteos computadores têm grande poder de processamento
e estão amplamente disponíveis nos mais diversos meios.
Além dessas razões, outra motivação muito importante para a utilização de textos no estudo
de fenómenos linguísticosé que, quando o objeto estudado se refere à utilização da linguagem
no passado, eles são as únicas fontes de informação. Isso acontece pelo fato de não encontrarmos

falantes destas épocas. Assim, os textos são de grande valor para a área conhecida como
lingüística diacrónica ou histórica.

Baseados em estudos de corpora, foram desenvolvidos, nos últimos anos, sistemas capazes

de fazer correçãode erros de grada que resultam em palavraspertencentesao léxico j14],
sistemas para tradução automática de textos j101,para resoluçãodo problema de ambigüidade
de sentenças l7, 91,análisesintática l2, 3, 5, 161e reconhecimentode fala j101,entre outros.

Outro problemaque foi abordado com sucesso a partir da utilizaçãode corpora íoi a
etiquetagemmorfnsintática das palavras de um texto ]6, 8, 9, 17],.ou s2a, a atribuição de
um rótulo a cada uma das palavrast que descreva sua classegramatical. Tais sistemas, como
pode ser visto em j101,são importantesferramentaspara o pré-processamento
de textos que
serão analisados sintaticamente de forma automática.

1.2

O Corpus Tycho Brahe

Segundoj13], a palavra corpus vem sendo utilizada recentementecom o sentido de descrever
um conjunto de textos naturais que têm como propósito servir como material para estudos de
linguística e que são armazenados eletronicamente, de tal forma que possam ser processados
por computa(fores. Além disso, tais textos devem apresentar máxima representatividadedo
tipo e estilo dos textos que fazem parte de tal corpus. Em outras palavras, um corpus deve
ser uma amostra que reproduza da forma mais fiel possível as características da população que
representa.

O primeiro passo ao se pensar em construir um corpus anotado é exatamente qual o tipo de
informação que esse corpus deve conter. Isso depende basicamentedo propósito para o.qual o
novo corpus será utilizado. Sendo assim, a escolha dos textos deve ser feita de forma detalhada e
criteriosa. Temos que ser cuidadosos para que o corpus possua a maior quantidade de contruções
iNa. realidade, a cada um dos itens léxicos do texto, que compreendem. além das palavras propriamente ditas,
os sinais de pontuação
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presentesno tipo de texto estudado, já que inevitavelmentealgumas não serão incluídas ou pelo
fato de serem raras, ou por não aparecerem na amostra escolhidaou simplesmentepelo fato do
corpus ser anito. Além de reproduzir as construções, é importante que elas apareçam na mesma
proporção em que realmente são utilizadas. Em seguida, devemos nos preocupar em determinar
uma maneira apropriadapara codificar essa informação. Como estamostratando o problema
de etiquetagemmorto-sintática de palavras de um texto, precisamos,em princípio, de6nir qual
será o conjunto de etiquetas a ser utilizado (em outras palavras, temos que determinar quais
são as classes gramaticais relevantes para os estudos nos quais o corpus será utilizado). De
acordo com j13], ao se projetar as etiquetas, devemoslevar em consideraçãoalguns íatores,

a seguir: a gmnuZaHdade
da marcaçãodo texto, ou seja, o grau de detalhamentoque será
utilizado em tal marcação. Isso inclui decisões de se fazer distinção entre gêneros, números,
pessoasverbais, etc. (obviamente, as características que devemser consideradasvariam de uma
línguapara outra). Outro fator que deve ser consideradoé a rep7'esenZaçâo
do corpus. Para isso,
é importante que sejam determinados quais são os favoresessenciais e que portanto devem
ser preservadosem relação ao texto original -- para se escolhercomo representar o texto. Por
exemplo, caso desejemosutilizar o corpus para estudos de morfologia e sintaxe, devemos nos
preocupar apenas com o texto propriamente dito, não considerandoaspectos tipográíicos como
tamanho e tipo da fonte utilizados no documento original. Finalmente, devemos considerar a
e#ciência computacional decorrente da escolha das etiquetas, isto é a viabilidade de se processar
tais informaçõescom a utilização de computadores.

Preocupando-secom essesaspectos,está sendo2criado o Corpus Tycho Brahe3, que

compreendealém de textos do português europeu dos séculos XVI, XVll, XVlll e XIX, uma
metodologia de marcação que visa basicamente codificar informações morfológicas e sintéticas
a respeito desses textos.

Esse corpus histórico compreende, anualmente, dois tipos de textos:

l
2

Textos originais, ortograficamente transcritos, com informações sobre as edições, autores,
datas e comentáriosdos editores.

Os mesmostextos, com cada palavra marcada moríosintaticamente(sem as informações
extra-lingüísticas mencionadas acima) .

No futuro, o corpus incluirá ainda esses textos com a estrutura sintática anotada
Ao se escolher os textos, foram utilizados os seguintes critérios filológicos:
zO corpus continua em processo de construção depois da conclusão desse trabalho
aTycho Brahe foi um astrónomo dinamarquês que viveu entre os anos 1546 e 1601, pioneiro na observação e

colete sistemática de dados astronómicos, que mais tarde foram utilizados pelo seu assistente Johannes Kepler
para o desenvolvimentodas famosas leis que levam seu nome. Detalhes a respeito de seu trabalho podem ser
obtidos na URL http://es . ride . edu/ES/humsoc/Galileo/People/tycho-brahe .html
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l As edições utilizadas foram revistas pelos próprios autores ou foram utilizadas edições
baseadas em manuscritos autógrafos.

2. Foram incluídos preferencialmentetextos de autores cuja biografiaindica poucos e curtos
períodos fora de Portugal.
3. Foram selecionados textos com aproximadamente 50.000 palavras cada um.

A lista de autores e textos que foram selecionados para fazerem parte do Clorpus Tycho
Brahe está disponível na IJRL http : //\mw . i.me . usp .br/'tycho/what/i.ndex .html.
Ressaltamos, ainda, que a construção do Corpus Tycho Brahe faz parte do projeto RytÀimic
Patten"7}s,
Parameter Selling and Language Ohange, que tem comopropósito estudar a evolução
do português europeu durante os séculos XVI, XVll, XVll e XIX. Em particular, esse projeto
pretende investigar a variação da frequência do uso de próclises, mesóclises e ênclises no período

mencionado. Para isso, além do corpus escrito, será criado tambémum corpus com gravações
para estudos de fonética, que auxiliará na investigação das razões pelas quais as mudanças (se
é que existiram) se processaram.

A confecção de um corpus como o Tycho Brahe motiva uma série de atividades. Dentre elas,
destacamos a construção de etiquetadores para o português, ferramentas indispensáveis quando
se desde anotar grandes quantidades de textos.

1.3

Etiquetadores Morro-sintáticos Baseados em Regras

Etiquetadores moríosintáticos são sistemas que basicamente recebem um texto sem marcação
como entrada e marcam cada palavra com uma etiqueta que descreve sua classe gramatical. Esse

processo de marcação pode ser feito de diversas maneiras, cada uma de acordo com os objetivos

a serem alcançados. Dentre as diversasformas de se etiquetasum texto, destacaremosa que

utiliza para tanto um conjunto de regras, também conhecidas na literatura como transformações,
que alteram os estados do texto até que um estado final seja atingido. Isso é feito da seguinte
forma: o texto, após receber uma marcação inicial (mais detalhes de como isso é feito podem
ser encontrados no Capítulo 2), é submetido a cada uma das transformaçõesaprendidas pelo
etiquetador, que são aplicadas sucessivamentena ordem em que aparecem na lista, conforme
mostra a Figura l.l.

Há duas fases distintaspara que um texto seja marcado: a fase de aprendizadodas

transformações e a etiquetagem propriamente dita. Note que a primeira etapa é genérica, ou
seja, vários textos podem ser etiquetados utilizando-se um mesmo conjunto de regras, enquanto
a segundaé particular a cada um dos textos.
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Figura 1.1: EtiquetagemBaseada em Regras ou por TransformaçõesSucessivas

1.4 Etiquetadores Baseados Em Regras vs. Etiquetadores
Estocásticos

Conforme dito anteriormente, a técnica de etiquetagem baseada em regras não foi a única
desenvolvidapara solucionar o problema que pretendemos investigar. Outra abordagem que íoi
desenvolvidafoi a estatística (também conhecida na literatura como estocástica ou markoviana),
onde o objetivo é basicamente associar as palavras do texto etiquetas que maximizem a função
Proa(paZat,ra l etiqueta) * Proa(etiqueta l n etiquetas ante,{«'es).
Diferentementedo que acontece no método que faz a marcação dos textos pela aplicação

sucessivade regras proposto por Eric Bri11l3, 81 (que iremos adorar como base para nosso
trabalho), os etiquetadores estocásticos produzem imensas tabelas de probabilidade como
resultado da fase de aprendizado. Dessa forma, a informação linguística é capturada
indiretamente, ao contrário do que acontece no método baseado em transformações, que produz
um pequeno número de regras bastante claras (saída simbólica), que exprimem as relações entre
as palavras de forma objetivo e explícita (mais detalhes sobre tais regras podem ser obtidos nos
Capítulos 2 e 4 deste texto).

Outro problema que encontramos em relação a tais tabelas é o espaço gasto para seu
armazenamento, que é muito grande devido à quantidade de dados que são gerados na fase
de aprendizado. A Figuram 1.2 mostra uma comparação entre o número de transformações e
o número de informações probabilísticas aprendidas por etiquetadores que implementam cada
um dos paradigmas, tendo-se corpora de treinamentoS de diferentes tamanhos. Note que, para
que a comparação mostrada nessa figura fosse significativa, o mesmo corpus de treinamento íoi
utilizado por ambos os sistemas, assim como o corpus de testes. Consequentemente,o conjunto
de etiquetas manipuladas por ambos os etiquetadores foi o mesmo.
Por fim, mais uma boa razão para adotarmos o paradigma de etiquetagem baseada em regras
é que a entrada do léxico para os etiquetadores que o implementam é muito mais simples do que
afigura

obtida

em l8j

ÕEntende-sepor corpus de treinamento o texto que será utilizado na fase de aprendizado
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a entrada para etiquetadores estocásticos. Por exemplo, para a palavra Aaiy. teríamos a seguinte
entradas para um etiquetador baseado em transformações:

half:CD DTJJNN

PDT RB VB

A lista acima tem 7 possibilidadesde etiquetas para a palavra Aa6 Tais etiquetas foram
obtidasa partir do corpus de treinamentoZ,e NN está marcada na lista por ter sido a etiqueta
mais freqüente, ou sela, a etiqueta que aparece maior número de vezes associada à palavra
em questão. Abaixo, mostramos como seria a entrada para mesma palavra no caso de um
etiquetador estocástico:
P(haZ/
P(haZ/

(7.D) = 0.000066
l .DT) = 0.000757

P(haZ/ l JJ) = 0.000092
P(haZ/ l N.M) = 0.000702

p(h.z/ l pnl')

P(haZ/ l R.B) = 0.000443
P(haZ/ l V'.B) = 0.000027

Além de o método baseado em transformações apresentar essas vantagens em relação ao
método markoviano, os resultadosobtidos por este são tão bons ou eventualmentemelhores do
que os obtidos pelo segundo, conforme ilustra a Figura 1.2.
Mais informações sobre métodos estatísticos utilizados no processamento de linguagem

natural podem ser obtidas em jlll e j17j.

Outro critério que pode ser utilizado para se fazer a distinção entre etiquetadoresé fato

de utilizaremou não textosetiquetadosno aprendizadodas regras. Os primeiros,ou seja,
que utilizam tais textos, são chamados de etiquetadores supemisáonados,enquanto os que
não utilizam são conhecidos como etiquetadores não-supemísionados. Embora esses últimos
apresentem a vantagem de utilizarem apenas o conjunto de etiquetas, um dicionário (arquivo
semelhanteao léxico utilizado por um etiquetador baseado em regras supevisionado) e textos
não-etiquetados para o aprendizado das regras, os resultados apresentados por esses ainda não
são tão bons quanto os obtidos pelos etiquetadores supervisionados (o etiquetador
nã(»supervisionado implementado por Brill foi treinado com aproximadamente 120.000palavras
e obteve um percentual de acerto de 95,1%, enquanto o supervisionado lexicalizado foi treinado
6Dados obtidos em l81
Testes resultados foram obtidos de experimentas feitos por Brill utilizando-se como base o Penn 'lYeebank Wall
Street Journai Corpus, versão 0.5
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Método
Estocástico
Estocástico
Baseado em Regras,
Lexicalizado
Baseado em Regras,
Lexicalizado
Baseado em Regras,
Não Lexicalizado

# dê palavras

# de regras ou

Percentual
de Acerto

6.170

lO.ooo

96.3
96.7

64K

215

96.7

600 K

447

97.2

600 K

378

97.0

p/ treinamento
64K

inform. probab.

IM

Figura 1.2: Comparação dos Diferentes Métodos na Etiquetagem sem Palavras Desconhecidas

com apenas aproximadamente 64.000 palavras e obteve 96,7% de acerto8), embora estejam
muito próximos, sendo bastante satisfatórios e encorajadores. Além disso, o dicionário utilizado
pelos etiquetadores não..supervisionados deve ser feito manualmente ou gerado automaticamente

a partir de um texto etiquetado. Brill mostra em jll um etiquetadosbaseadoem regras
não..supervisionado, apresentando maneiras de se combinar o aprendizado supervisionado com o
aprendizado não-supervisionado, além de comparar o algoritmo de aprendizado por ele proposto
com o algoritmo Baum-Welsh, utilizado por etiquetadores estocásticos não-supervisionadas.

No próximo capítulo, explicaremos em detalhes como a paradigma de aprendizado de

transformações dirigido por erros é utilizado na construção de etiquetadores baseados em regras,
que apresentam as vantagens mencionadas acima.

8Noteque a observaçãofoi feita com bme nos resultadosobtidos pelos etiquetadoresbaseadosem regras
implementados
por Eric Brill, que foram obtidosa partir de experimentos
feitoscom Pena 7}eebank}yall Street

Joumal Corpus. Isso significa dizer que, para outros corpora, etiquetadoresnão-supervisionadas podem superar os
supervisionadas. Além disso, não foram incluídos na comparação etiquetadores estocásticos não supervisionadas,
já que optamos, pelas razões mencionadas anteriormente, utilizar os etiquetadores baseados em transformações
nesse trabalho.

Capítulo 2

.A. Etiquetagem Baseada em Regras
Conforme mencionado no capítulo anterior, a etiquetagem baseada em regras proposta por Eric
Brill apresenta duas fases distintas bem definidas: a de aprendizado das regras e a da etiquetagem
propriamente dita.
Nesse capítulo, além de discutir em detalhes como este aprendizado ocorre, mostraremos os
algoritmos envolvidos no processo, assim como a complexidadede cada um deles, apresentando

a razão pela qual concluímosque o método não se mostra suficientementeeficiente quando
um grande número de etiquetas é utilizado.

Por fim, ilustraremos o processo de etiquetagem

propriamente dito, apresentando o algoritmo e um exemplode sua utilização.

2.1 As Regras
As regras (ou transformações) nada mais são do que uma maneira de se codificar as informações
lingüísticas que são aprendidas pelo etiquetador. Tais regras, que são geradas a partir de moldes
(descritoscom detalhesnas Seções2.1.1 e 2.1.2), são compostaspor duas partes: as anõese as
P.,,.H;P';pe

As primeiras são regras que efetivamenteatribuem ou alteram a etiqueta de uma palavra,
como mostra o exemplo abaixo:

Mude a etiqueta de VERBO para SUBSTANTIVO
As condições são regras que basicamente descrevem quando uma ação deve ser aplicada (em
17
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outras palavras, elas descrevem condições que devem ser satisfeitas para o acionamento das
regras de reescrita a elas associadas). Alguns exemplos são:
A palavra tem inicial maiúscula.
A palavra anterior é um ARTIGO
Segundo o paradigma de etiquetagem baseado em transformações,há aprendizado de regras
em dois contextos. Inicialmente, são aprendidas regras para etiquetagem de palavras

desconhecidas,ou seja, de palavras que não pertencemao léxicoi que será utilizado pelo

etiquetador. Há também o aprendizado de regras contextuais, que fazem as alterações nas
etiquetas atribuídas pelo etiquetador inicial com o intuito de minimizar o número de erros de
marcação.

As seções seguintesvão explicar com mais detalhes o que são estas regras e como elas são
geradas.

2.1.1

As Regras para Etiquetagem de Palavras Desconhecidas

Conforme dito anteriormente, são regras que têm como propósito determinar etiquetas para as
palavras que não aparecem no léxico utilizado na marcação do texto. A aplicação dessas regras
é feita na fase de etiquetageminicial, que é a primeira anotação que o texto recebepara que as
regras contextuais, descritas na próxima seção, possam ser aplicadas.
A única maneira de se tentar determinar a etiqueta correra para uma palavra desconhecida
é extrair informa('' ' - x;;,.li3,vra
propriamente dita. Sendo assim, são investigadostraços na
sua morro!..}L..,cün .) .11t:!itode se obter alguma informação que possa determinar sua classe
morfnsnitát-ca e cons3c'ilc11ieinente
a etiqueta apropriada para marca-la. Além disso, pode-se
tentar obter pistas a partir da posição relativa da palavra em relaçãoa outras palavras do texto.

Dessa forma, são aprendidas regras que manipulam prefixos e sufixos das palavras, que
verificam se um determinadocaractere aparece ou não na sua estrutura e que verificam se a
palavra aparece com freqüênciado lado direito/esquerdode unia outra palavra. São também
aprendidas regras que verificam se a palavra foi gerada pelos mecanismos de derivação prefixal
ou sufixal a partir de alguma palavra conhecida. Um exemplo de regra para etiquetagem de
palavras desconhecidas é:
Altere a etiqueta da palavra corrente para NUM se ela contém o caractere 0
iO léxico é um arquivo com as palavras e suas possíveis etiquetas, conforme mostrado no Capítulo l
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Observe que a regra acima faz referência à palavra corrente, que nada mais é do que a
palavra que está sendo examinada pelo sistema. Analogamente, a etiqueta corrente é a etiqueta
da palavra corrente.

As instâncias de tais regras são geradas a partir de combinaçõesde instâncias dos moldes
1-2 (ações) com os moldes3-9 (condições) apresentados abaixo, da seguintemaneira:
jmoZdei l moZde21se jmoZde3

l moldegl

1. altere a etiqueta corrente para etíq;
2. altere a etiqueta corrente de etÍqi para etdq2;

3. removend(Fse um prefixo pre/ de comprimento2 1/2/3/4/5 temos uma palavra conhecida;
4. removendo-se um sufixo su/ de comprimento 1/2/3/4/5 temos uma palavra conhecida;
5. a palavra corrente aparece à esquerda da palavra paJ;

6. a palavracorrenteapareceà direita da palavra paJ;
7. a palavra em questão contém o caractere c;

8. a palavra contém o prefixo pre/ de comprimento 1/2/3/4/5;
9. a palavra contém o sufixo su/ de comprimento 1/2/3/4/5,
onde etíq, etáqi e etíq2 são variáveis sobre o conjunto de etiquetas utilizado na marcação, pai
é uma variável sobre o léxico da linguagem considerada, c é uma variável sobre o alfabeto da
linguagemconsideradae pre/ e su/ são cadeias de caracteresdessealfabeto.
Os moldes exibidos acima são apenas exemplos. Dependendo da língua que se deseja anotar,

novos moldespodem ser criados, enquanto outros podem ser alterados ou simplesmentenão
utilizados. Há línguas onde os sufixos são muito mais significativos do os prefixos no que se
refereà determinaçãodas classesmorfosintáticas de suas palavras. Nesse caso, é natural que
os moldes utilizados para a geração de regras para etiquetagem da palavras desconhecidas dessa
língua explorem muito mais seus sufixos do que seus prefixos.

Observe que a eficiência da utilização de regras para etiquetagem de palavras desconhecidas

dependeda língua que está sendo investigada. Presumivelmente,em línguas onde há
regularidade na flexão e formação das palavras, melhores resultados são obtidos. No Capítulo
6 podem ser encontrados os resultados da aplicação de tais regras na etiquetagem de palavras
desconhecidas do português europeu dos séculos XVI. XVll, XVll e XIX
2Número de letras.
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2.1.2 As Regras Contextuais
Ao contráriodas regras para etiquetagemde palavrasdesconhecidas,essasregras verificama
posiçãoda palavra no texto com relação às palavras vizinhas e suas etiquetas. Em outras
palavras, inspecionam o contexto (ou ambiente) onde a palavra ocorre. As regras que se referem
apenas a etiquetas são chamadas de regras não-ZezicaZÍzadas.As demais, ou seja, que se referem
a palavras (ou palavras e etiquetas), são conhecidas como regras lezicalizadas.

As instâncias das regras não-lexicalizadas são geradas a partir de combinações dos moldes 1-2
(ações) com os moldes 3-8 (condições não-lexicalizadas), enquanto as lexicalizadas são geradas
a partir de combinações dos moldes 1-2 (ações) com os moldes 9-15 (condições lexicalizadas) da
seguinte forma:
l7no!(íel l 7noZde21 se jmoZde3
1. altere a etiqueta

corrente

2. altere a etiqueta corrente

moldeiS

para etãq;
de etíqi para etáq2;

3.

a próxima palavra tem etiqueta etiq;

4.

a palavra anterior tem etiqueta etíqi e a palavra posterior tem etiqueta etiq2;

5.

as duas palavras anteriores têm etiquetas etÍqt e etãq2;

6.

uma das duas palavras posteriores tem etiqueta etiq;

7.

uma das três palavras posteriores tem etiqueta etiq;

8.

a palavra a duas posições antes da posição corrente tem etiqueta etdq;

9.

a palavra anterior é paZ;

10.

uma das duas palavras anteriores é paZ;

11

a palavra anterior é pari e a posterioré paZ2;

12. a palavra posterior é Dali e duas posições depois encontra-se a palavra paZ2
13.

a palavra corrente é naZI e a anterior tem etiqueta etiq;

14.

a palavra correnteé pal e a palavra anterior é marcada com a etiqueta etáq;

15

a palavra corrente é paZ e a próxima palavra é marcada com a etiqueta etiq,
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onde etiq, etiqi , e etiq2 são variáveis sobre o conjunto de etiquetas utilizado na marcação e paZ,
poli e paZ2 são variáveis sobre o léxico da linguagem considerada.

Mais exemplosde moldessão mostrados no Capítulo 4, quando discutimos a implementação
do "aprendedor" de regras contextuais.
Ao se projetar um conjunto de moldes para geração das regras, alguns parâmetros
importantes devem ser levados em consideração. Por exemplo, o tamanho da .faReJa que será
utilizada, ou seja, o número de palavras/etiquetas que a regra vai analisar. Os moldes acima

trabalhamcomjanelascujostamanhosvariamde l a 3 (ou seja, analisamde l a 3

palavras/etiquetas para cada lado da palavra/etiqueta corrente). Como pode ser visto na Seção
2.2.2, o tamanho escolhidopara a janela tem influênciadireta na complexidadedo algoritmo
de aprendizado de regras. Brill e Mangu mostram em j141como diferentes tamanhos de janelas
podem aíetar os resultados obtidos por um sistema de correção de erros de grafia que resultam em
palavras corretas (ou seja, não introduzem um erro léxico), mas que comprometem o significado
d nc cnn+nnpn e

2.2

O Aprendizado de Regras Contextuais

Até então, apresentamos os moldes a partir dos quais as regras são geradas, sem mencionar nada
sobre como esse processo ocorre. A seguir, descreveremos como as regras são aprendidas pelo
sistema. Contudo, antes de descrever o processo em si, vamos explicar quais são os parâmetros
que devem ser ajustados para que se possa proceder o aprendizado propriament.edito.

Para definir uma aplicação específica de aprendizado baseado em transformações, deve-se
inicialmente especificar os seguintes itens:
e O etiquetador inicial.

8 O conjunto de tipos de transformações que são permitidas (ou seja, os moldes para as
açõese para as condições).

e A função objetivo que possibilitará que a eficiênciade uma transformaçãoseja medida

atravésda comparação
do textoa ela submetidocoma referência;,de tal maneiraa
determinar se ta! transformação deve ou não ser incluída na lista de transformações.

O processo de aprendizado das regras contextuais, ilustrado na Figuram 2.1, é feito da seguinte
forma: um texto, inicialmente não anotado, é processado pelo etiquetador inicial, que associa
3Entende-sepor re/erêncía uma cópia do corpus que foi anotada manualmente, e portanto, livre de erros
afigura obtida em l81,com pequenas alterações
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Textos p/ Treinamenco

Etiquetados

liCi81

Referência

Corpus Corrente

Derivação e Avaliação dBS Regras Candidatas

Seleção das Regras

Aplicação da Regras
Figura 2.1: Aprendizado de lYansformações Dirigido por Erros

a cada uma das palavras t tna etiqueta segundo uma determinada estratégia. Tais estratégias
podem variar em complexidade, podendo ser bastante simples, como na marcação das palavras
com etiquetas aleatórias ou razoavelmentesofisticadas, como a atribuição da etiqueta mais
provável a cada uma das palavras do texto. Outra possibilidade é a utilização de um etiquetador
estocástico como etiquetador inicial.

Uma vez que o corpus já tem uma marcação inicial, inicia-sea próximaetapa do processo
de aprendizado. Nessa etapa, uma série de transformações são aprendidas e aplicadas ao corpus
de treinamento, de tal forma que ele se torne o mais similar possívelà referência.
Cada iteração do "aprendedor"

l

consiste no seguinte

Geração das possíveis regras contextuais

2. Para cada uma das transformaçõesgeradas
(a) Aplicar a transformaçãoa uma cópia do corpus
(b) Aplicar

a função objetivo

transformação aplicada.

no corpus

resultante

para medir a e6ciência

da

3. Determinar qual a transformação que obteve o melhor resultado (maximizou ou minimizou
a função objetivo, dependendodo caso).

4. Acrescentar tal transformaçãono final da lista de transformações(observeque a ordem
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Corpus Anotado
Erros=33 10

orpua Anotad
Erroa=3145

Corpus Anotado
Erros= 1231

Figura 2.2: Um Exemplo do Método Brill de Aprendizado
das transformaçõesna lista é importante, já que o aprendizadode uma regra dependeda
aplicação das regras aprendidas anteriormente).

5. Aplicar tal transformação ao corpus para treinamento para atualizá-loS

6. Retornar ao passol
A Figuram 2.2 exemplifica a execução de tal processo no caso em que há somente 4
transformaçõese no qual a função objetivo (a ser minimizada) é o número total de erros na
marcação. Nesse caso, a lista de transformações aprendida é (T2; T3).
Há situações nas quais a aplicação de uma transformação num determinado ambiente pode
afetar a aplicação da mesma em outro ambiente. Nesse caso, deve ser especificada a ordem em
que as transformações são aplicadas e se uma transformação deve ser aplicada imediatamente
após sua avaliação ou apenas após a análise de todo o corpus em relação às regras condicionais.
Para exemplificar, considere a sequência:

e a transformação:

altere a efiqueÍa correria

de .4 para .B se a eÉÍqueta anterior é .4. Se o efeito

da aplicação da transformação não for escrito imediatamente após sua aplicação até que toda
sA cada iteração do processo de aprendizado é utilizada a cópia do corpus de treinamento que foi atualizada
mais recentemente, e que portanto é a mais correta com relação à referência

afigura obtida em l81
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a entrada seja processada, o resultado será ABBBBB, independentementeda ordem em que a
transformaçãofoi aplicada. Caso contrário, ou seja, se o resultadoda transformaçãofor escrito
imediatamente após a sua aplicação, o resultado será ABABAB, caso o processamento seja feito
da esquerdapara direita; ou ABBBBB, caso o processamentoseja feito da direita para esquerda.
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O Algoritmo de Aprendizado

'lYata-sede um algoritmo "guloso" que, a cada iteração, adiciona a transformaçãoque obteve o
melhor resultado (no caso a transformação que corrigiu o maior número de erros no corpus de
treinamento da iteração corrente) na lista de transformações. Dessa forma, temos um algoritmo
que busca por máximos locais.

Entrada: O corpus de treinamento (referência + texto marcado pelo etiquetador inicial),
conjunto de etiquetas, conjunto de moldes para as condições (a única ação é aZte7ea
efíquela corrente de etãqi para etáq2)e a função objetivo.

Saída: A lista de regras contextuais
O que faz: Constrói a lista de regras contextuais a partir da avaliação de cada uma das possíveis
candidatas segundo a função objetivo.

1. enquanto regras ainda podem ser aprendidas
2.
3.

4.
5.
6.

para

X +- eíáqi até etiqt

para

y +- etiqi até etÍqt

para

pos c

para

l até n

Â'f <-- moldei

até moldam

para cada COND7deM

7.

avaliar sua performance

8.

se esta é a regra com melhor resultado até agora então

9.
10.

armazena-la como tal

se a melhorregra obteveresultadomaior ou igual a MINIMO8então

11

adiciona-laao final da lista de regras

12

atualizar o corpus de treinamento

13

senão encerrar o aprendizado
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Observe que não há backtracking, ou seja, uma vez que uma transformação é escolhida,
ela é aplicada ao corpus de treinamento e seus efeitos não são desfeitos (podem ser alterados
por transformaçõesaprendidas posteroiormente). Além disso, o algoritmo retorna uma lista de
regras cuja ordem é importante, já que o aprendizado da i-ésima transformação depende das
i -- l regras aprendidas anteriormente.

2.2.2

Análise do Algoritmo de Aprendizado

A seguir, apresentaremos a análise do algoritmo apresentado na Seção 2.2.1
mostra quantas vezes cada passagem do algoritmo é executada no pior caso:
Passagem
l

A tabela abaixo

# de ezeç.llgl111

i

2
3

i.t. t

4
5
6
7
8

9
10
11

á.t.t.n.r
ã.t.t

n r

i.t- t.7} r
Z

í-l

12

onde

e áé o número de iteraçõesdo algoritmo,
e t é o número de etiquetas que serão utilizadas,
e m é o número de moldes,
'Condição.
8MÍNIMO é uma constante que deve ser definida para interromper o aprendizado. Valores altos para esta

constante impedem que um determinado número de regras seja aprendido, diminuindo o tempo gasto pela fase
de aprendizado. Nlaiores detalhes podem ser encontrados nos Capítulos 4 e 6
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Considere a referênciae o corpus de treinamento abaixo

Referência:
Os/D-M-P

navegantes/N-P

dos/P+D-P

Reis/NRP-P

já/ADV

sabem/VB-P

./.

O/D-M

fim/N

de/P ano/N e/CONJ o/D-M verão/Nacontecem/VB-Pem/P Angra/NPR
./.

Corpus de Tteinamento:

Os/D-M-P navegantes/NPR -- P' já/ADV

sabem/VB-P ./ .O/D-M fim/N

de/P ano/N e/CONJ o/D-M verão/N acontecem/VB-P em/P Angra/NPR
dos/P+D-P

Reis/NPR-P

./.

Considere ainda a seguinte ação e o conjunto de condições

Ação:

Altere a etiqueta corrente para N-P

Condição:

1. Se a palavra anterior tem etiqueta D-M-P
2. Se a próxima palavra tem etiqueta VB-P.
Como se pode observar, o corpus de treinamento possui apenas uma etiqueta

errada, marcada com "'k". Após a avaliação das condições,temos que a
primeira corrige o erro, enquanto a segunda introduz 2 novos erros no corpus

de treinamento. Nesse caso, a regra que será acrescida na lista é altere a
etiqueta con'elite para /V-P se a paZaura antepor tem etiqzteta Z)-JI/-P.

Observação: as etiquetas utilizadas seguem o padrão adotado pelo Corpus

Tycho Brahe. As condições foram criadas apenas para este exemplo e podem

não corresponderas que seriam geradas pelo etiquetador que descreveremos.
A função objetivo considerada é a que, dado um texto etiquetadoe a
respectiva referência, determina o número de erros de tal texto em relação
à referência dada. Outra observação importante é que o exemplo mostra
o aprendizado em apenas um passo, utilizando as etiquetas completas,
diferentementedo que ocorre no nosso sistema.

Figura 2.3: Um Exemplo do Processo de Aprendizado de 'ltansformações
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e r é o número de condições, dado por }l,Zi mi, onde mi é o número de condições que
podem ser geradas a partir de moldei e
© n é o tamarlho do corpus de treinamento

Dessa forma, a complexidadedo algoritmoé

0(Í t' - r . n)
Se chamarmos de op as operações de troca de etiquetas, dada pelas possíveis instâncias
da regra de reescrita a/lera a etigzzetacorrente de X para y, representadaspelos passos l e 2
do algoritmo, e de enu os ambientes gerados pelas possíveis instâncias das regras condicionais,
temos que a complexidade do algoritmo de aprendizado é:

O({ . l W 1 1en«l n)
Note que o número de iterações do algoritmo não pode ser previsto, já que depende da
anotação inicial, das regras que vão sendo aprendidas durante o processo e da constante MÍNIMO

que é utilizadano aprendizado. Contudo,como em cada iteraçãoé aprendidauma regra
que corrige pelo menos um erro no corpus de treinamento, o número máximo de iterações do
algoritmo é n (número de palavras da referência). Entretanto, na prática, o número de iterações
do processo de aprendizado é muito menor do que esse limitante teórico devido a otimizações
feitas na implementação. Maiores detalhes podem ser obtidos no Capítulo 4, onde discutimos
detalhesda implementaçãodo "aprendedor" de regras contextuais. O Capítulo 6 mostra o
número de regras aprendidas em alguns experimentos.

Considere, então, um caso prático onde a função objetivo a ser minimizada é a função que,
dado um corpus etiquetado e a respectiva referência, retorna o número de etiquetas erradas nesse
corpus com relação à referência dada, o único molde para as ações é altere a etiqueta corrente
de etiqt para etiq2 e os moldes para as condições são os seguintes:

1. a palavra anterior tem etiqueta etíq;
2. a próxima palavra tem etiqueta etÍq;
3. a palavra anterior tem etiqueta etíqi e a palavra posterior tem etiqueta etÍq2;

CAPITtü0 2. A ZTTQuz7xczJWBAszAnA ZÀÍRXCRAS

29

4 as duas palavras anteriores têm etiquetas etáqi e etãq2,respectivamente;
5.

as duas palavras posteriores têm etiquetas etiql e etiq2, respectivamente;

6.

uma das duas palavras anteriores tem etiqueta etÍq;

7.

uma das duas palavras posteriores tem etiqueta etáq;

8

uma das três palavras anteriores tem etiqueta etdq;

9

uma das três palavras posteriores tem etiqueta etiq;

10

a palavra a duas posições antes da posição corrente tem etiqueta etiq,

onde etiq, etÍqi e etÍq2 são variáveis sobre o conjunto de etiquetas utilizado.
Desse modo, o número de ambientes de condições (em função do número de etiquetas a serem

utilizadas) para cada um dos moldesacima é dado por:
RRa

# de ambientes

l

Í
t

2
3

4
5
6

t

7

t

8

f

9

[

10

t

Logo, o número total de ambientes para as regras condicionais é

t+t+t.t+t.t+t.t+t+t+t+t+t
3 t2 +7.t
Conseqüentemente,a complexidadede cada iteração do algoritmo de aprendizado para esse
conjunto de moldes em função do número de etiquetas que serão utilizadas é:
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0(t2 - (3 . t2 + 7 . t) - n),
ou seja, depende da quarta potência do número de etiquetas
Em geral, a complexidadede cada iteração de um algoritmo baseado em regras como o
mostrado acima é O(t2+t . n), onde k é o número máximo de posições analisadas nos moldes das
regras condicionais.

A seguir, faremos um comparativo entre a eficiência do algoritmo de aprendizado de
transformações no caso acima (a medida será feita considerando-seo tempo de processamento
do programa que o implemente) para diferentes conjuntos de etiquetas. Mais precisamente,
consideraremos o conjunto de etiquetas do Penn 'lteebank Wall Street Journal Corpus
(PTWSJC) e do Corpus Tycho Brahe (CTB)
l3j e j181,respectivamente).

(tais conjuntos de etiquetas podem ser obtidos em

Para o Penn 'lteebank Watt Street Clorpus9,com 36io etiquetas, temos:

l W 1. 1en« 1 - n

362. (3 36z
1.296. 4.140
5.365.440. n
Já para o Corpus Tycho Brahe, com 176etiquetasii etiquetas, temos

@ 1. 1en« l n
1762 . (3 . 1762 + 7 176)

30.976 . 94.160 . n
2.916.700.160 .n
ONão estamos nos referindo ao corpus propriamente dito e sim ao conjunto das etiquetas utilizadas em sua
marcação
roesse é o número de etiquetas do corpus sem considerar os sinais de pontuação. Uma lista com essas etiquetas
pode ser obtida

em l31.

nesse é o número de etiquetas atualmente, sem considerarmos as etiquetas formadas pelas aglutinações dos
clínicos, utilizado apenas como ilustração. O número total ultrapassa 250 etiquetas. Tal conjunto ainda não está
'fechado", podendo ser alterado no decorrer do processo de construção do corpus
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Comparando, o tempo gasto na fase de aprendizado utilizando-seos conjuntos de etiquetas
citados acima, temos que:
Tempo(T-B)

Tempo(PTWSJ)

2.916.700.160 . n . 543.
5.365.440

.n

'

ou sqa, para corpora de mesmos tamanhos, o aprendizado regras contextuais, utilizando-se o
conjunto de etiquetas do CTB, é aproximadamente 543 vezes mais lento do que o aprendizado
utilizando-se o conjunto de etiquetas do PTWSJC.
Segundo Bril1 l41, a fase de aprendizado de regras contextuais, utilizando-se o conjunto de
etiquetas do PTWSJC e um corpus de treinamento com 500.000 palavras leva aproximadamente
l dia quando é utilizado o valor 15 para a constante MÍNIMO em uma máquina SUN Sparc-10.
Sendo assim, utilizando-seum corpus com o mesmo tamanho e uma máquina similar, teríamos,
no pior caso, um tempo de treinamento de 543 dias (ou quase l ano e meio 111)ao usar o conjunto
de etiquetas do CTB.
Note, mais uma vez, que estamos fazendo apenas uma estimativa dos tempos gastos para o
aprendizado das regras, sem considerar a redução do tempo de aprendizado que é proporcionada
por otimizações feitas na implementaçãodo algoritmo. Mesmo assim, podemos concluir que
utilizar o método Brill "puro" para construir um etiquetador para textos do português baseado
nas etiquetas do CTB é computacionalmente inviável.

2.3

A Etiquetagem

Mostraremos, a seguir, como um texto é etiquetado tendo-sedisponível um conjunto de regras
contextuais. Observeque, uma vez que um conjunto de transformaçõesé aprendido,a ordem
em que essas transformaçõessão aplicadas é bem definida. Ao contrário, os etiquetadores

estocásticosutilizam programaçãodinâmica para determinar melhor caminho (de maior
probabilidade) através de um conjunto de estados, o que dificulta a compreensão do processo de
etiquetagem.

2.3.1

O Algoritmo de Etiquetagem

Entrada: Lista de regras contextuais, lista de regras para etiquetagem de palavras
desconhecidas,etiquetador inicial e texto a ser etíquetado.
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O texto anotado segundo as regras da lista.

O que faz: Aplica cada uma das regras contextuais da lista ao texto para etiqueta-lo.
1. Submeter o texto ao etiquetador inicial
2. para

3.

4

{ +' l até c

para

pos {-- l até n

Aplicar regraji] a textobos]

A Figura 2.4 ilustra o processode etiquetagem de um texto.
O(d

Quanto à complexidade,podemos facilmenteperceber que o algoritmo leva tempo
n) + O(c

n) = O(maztc,d}

n) para etiquetar um texto, onde d é o número de regras

para etiquetagem de palavras desconhecidas, c é o número de regras contextuais utilizadas e n
é o tamanho do texto a ser etiquetado.
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Considere o corpus com a etiquetagem inicial abaixo
Paixão/N pelo/P+D-M

mar/N ./. Este/D é/SR-P o/D sentimento/N-S
que/WPRO a/D-F Johnson/AT' gosta/VP-P de/PRO' compartilhar/VB
com/P

você/PRO

./.

Por/P

isso/PRO

fabrica/VB-.P.

motores/N-P

de/P popa/N especialmente/ADV desenvolvidos/VB AN. para/PRO'

enfrentar/VB as/D-F-P condições/N' mais/ADV-R-F-P adversas/A-F-P

àelP walW .l.

Considere ainda o seguinte conjunto de regras de etiquetagem

1. altere a etiqueta corrente para P se a próxima palavra tiver etiqueta VB.
2. altere a etiqueta corrente para N-P se a palavra anterior tem etiqueta

D-F-P ou D-P

3. altere a etiqueta corrente para NPR se a palavra anterior tem etiqueta D
ou D-F e a palavra corrente tem inicial maiúscula.

O corpus acima, após ser submetido ao etiquetador, que o altera segundo

o conjuntode regrasmostrado as regrassão aplicadasna ordemem
que aparecemna lista
tem a seguintemarcação (as etiquetasque serão
alteradas estão marcadas com "*"):
Paixão/N pelo/P+D-M

mar/N ./.

Este/D é/SR-P o/D sentimento/N-S

que/WPRO a/D-F Johnson/NPR gosta/VP-P de/P compartilhar/VB
com/P

você/PRO

./.

Por/P

isso/PRO

fabrica/N

motores/N-P

de/P popa/N especialmente/ADV desenvolvidos/VB-AN para/P

enfrentar/VB as/D-F-P condições/N-Pmais/ADV-R-F-P adversas/A-F-P
õ..I'p u:olw .l.

Observação: a etiquetageminicial acima foi feita com o intuito de
exemplificar o método, não seguindo nenhuma estratégia específica. O mesmo

acontececom a lista de regras, que foi criada apenas comoexemplo.

Figura 2.4: Um Exemplo de Etiquetagem de um Corpus

Capítulo

3

A. Etiquetagem em Fases
3.1 Introdução
Mostraremos, nessecapítulo, como construir um etiquetador baseado em regras que utiliza um
grande número de etiquetas, sem que para isso o tempo de processamento da íàse de aprendizado
das regras se torne demasiadamente grande.

3.2

O Refinamento das Etiquetas

Analisando os favores que influenciam na complexidade do algoritmo de aprendizado, poderia-se,
para tentar tornar esse algoritmo mais eficiente, pensar em alguma das seguinteshipóteses:
l Diminuir o número de moldes utilizados para a geração das regras e/ou diminuir a janela
utilizada nesses moldes.

Essa solução não é boa, já que diminuindo o número de moldes utilizados provavelmente
estaríamos perdendo na diversidade de informação linguística que o sistema seria capaz
de capturar. Em outras palavras, existiriam construções que seriam "identificadas" pelas
regras geradas a partir dos moldes removidos e não identificadaspelas regras geradas a

partir dos restantes(lembre-seque as regras são padrõesreconhecidosnos textos). O
mesmoaconteceriase a janela utilizada por esses moldesfossediminuída. Por exemplo,
relaçõesde longa distância entre as palavras não seriam mais detectadas pelo sistema.
2. Diminuir o número de etiquetas utilizadas
34
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Essa solução também não é boa. Haveria um aumento na granularidade da marcação, o
equivale a uma perda do conhecimento lingüístico codificado nos textos.
3.

Utilizar menores textos para o aprendizado das regras.
Quanto maior for o tamanho dos textos utilizados, maior será a possibilidadede sistema
aprender regras mais genéricas, ou seja, que representam construções mais frequentes na
língua estudada (mais uma vez, lembre que regras nada mais são do que a representação de
padrões reconhecidos no texto). Sendo assim, o objetivo é utilizar cada vez textos maiores,
e nao menores.

Portanto, para resolver o problema apresentadono capítulo anterior, ou seja, diminuir o
tempo gasto pelo etiquetador na fase de aprendizado quando o número de etiquetas utilizadas
é grande, estendemoso método original para que a nova versão apresentassemaior eficiência
l
computacional
A solução encontrada foi a seguinte: em vez de utilizarmos etiquetas monolíticas (ou seja,
compostas por apenas uma parte), decidimos utilizar etiquetas compostas, onde a classe
gramatical seria representada pelo núcleo da etiqueta e os demais traços morto-sintáticos
como número, tempo verbal, gênero, etc. seriam representados por um refinamento deste núcleo.
Por exemplo,em vez de termos a etiqueta

DUMFP,
que é uma etiqueta que representa um artigo indefinido, feminino, no plural (ex.: umas), temos
a etiqueta composta

D-UM-F-P
Essa alteração na estrutura das etiquetas nos induziu a acrescentar uma fase no processo de
etiquetagem dos textos, já que, em vez de utilizarmos a etiqueta completa na fase de aprendizado,
utilizaremos apenas os núcleos, diminuindo a quantidade de etiquetas envolvidas no processo
de aprendizado de 176 para 36 (observe que esse é o número de etiquetas do Pena 7yeebank

PralJ Street JournaZ Corptzs sem os sinais de pontuação, utilizado por Brill em parte de seus
experimentos. Como o número de etiquetas do PTWSJC é próximo ao número de núcleos das
etiquetasdo CTB, esperamosque o tempo que gasto no aprendizadode regras utilizando-se
iO método apresentado a seguir texto não altera a complexidade computacional do algoritmo de aprendizado.
Contudo, o tempo de processamento esperado é menor do que seria se utilizássemos o método sem modificações
Os resultados das experiências realizadas podem ser observados no Capítulo 6
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cada um dos corpus será bastante próximo. Assim sendo, poderemos comparar o tempo gasto
pelo método que estamos propondo com os resultados obtidos por Brill e com uma estimativa
do tempo que seria gasto caso não alterássemoso método.). Note que o número de etiquetas
utilizadas na marcação não foi reduzido e que portanto não houve perda de informaçãoPortanto, após a aplicação das regras aprendidas, haverá uma nova fase na etiquetagemque
terá como objetivo exatamente fazer o refinamento dos núcleos para que o texto resultante esteja
marcado com as etiquetas completas.
Dessa forma, a etiquetagem de um texto apresentará 3 fases
Fase 1. 0 texto recebe uma marcação inicial na qual apenas os núcleos das etiquetas serão
utilizados. O processo de etiquetageminicial é o mesmo que o proposto por Brill.
Fase 11. Através da aplicação das regras contextuais aprendidas anteriormente, a marcação
inicial é alterada para que melhores resultados soam obtidos (observe que, assim como
ocorre na fase anterior, apenas os núcleos das etiquetas serão utilizados) . Esta fase também
é idênticaà proposta por Bríll.
Fase 111. É feito um refinamento da marcaçãode cada uma das palavras (quando for o caso, já
que algumas etiquetas não podem ser refinadas) para completar as etiquetas. Como será
mostrado a seguir, esse processo não envolve aprendizagem.
As Figuras 3.1 e 3.2 apresentam algumas etiquetas do CTB e do PTWSJC, respectivamente.
Note a diferençaestrutural no formato das etiquetas de cada um dos corpora.
A seguir, mostraremos como esse refinamento pode ser feito de forma eficiente, isto é, sem
comprometer a performance dos processosde aprendizado e etiquetagem.
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ÉiiÚúéilã l Classe Gramlt+cal

cc
CD

DT
EX
FW
IN

JJ
JJR
JJS

MD

Conjunção Coordenativa
Número Cardina]
Determinante
"tÀere" existencial
Palavra Estrangeira
Preposição ou Clonjunção Subordinativa
Adjetivo
Jeuvo

Adjetivo, Comparativo
Adjetivo, Superlativo
Modal

Figura 3.1: Algumas Etiquetas do Corpus WSJ Penn 'l.Yeebank

ÊiiãúÉlia l Classe Gramatical
SR
HV

ET
TR
VB-PP

NPR-P
PRO$-F-P

ADJ-R
ADV-S
Q

CONJ
P

NUM

FW

Verbo Ser, Infinitivo
Verbo Haver, Infinitivo
Verbo Estar, Infinitivo
Verbo Ter, Infinitivo
Verbo, Particípio Passado
Nome Próprio, Plural
Pronome Possessivo, Feminino, Plural
Adjetivo Comparativo/Consecutivode Grau
Advérbio Superlativo
Quantificadores
Conjunções Coordenativas
Completava Interrogativa Indireta
Preposição
Numeral Cardinal
Palavras Estrangeiras

Figura 3.2: Algumas Etiquetas do Corpus Tycho Brahe
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O Algoritmo de Refinamento

A seguir, apresentaremos, em pseud(»código, o algoritmo de refinamento das etiquetas. Vale
ressaltar que a utilização desse método só tem sentido caso as etiquetas tenham sido projetadas
para serem re6nadas.

Entrada:

IJm texto marcado com os núcleos das etiquetas utilizadas

Saída: O texto de entrada com a etiquetagem completa

O que faz: Para cada palavra do texto de entrada, verifica se a etiqueta corrente pode ou
não ser refinada. Em caso aÊrmativo, investiga se há alguma característica na palavra que
permita a determinação do complemento da etiqueta.
Caso não seja
encontrada nenhuma tal característica, utiliza um complemento padrão (caso esta etiqueta

deva ser necessariamenterefinada, pois pode haver casos onde o refinamentonão
obrigatório). Se a etiqueta correntenão admitir refinamento,nada é feito.

1. para cada palavradotextofaça
2.

determine a etiqueta corrente

3.

se a etiqueta pode ser refinada então

4

determine qual o refinamento a ser utilizado

5

etiqueta corrente +- etiqueta corrente + complemento

6.
7.

3.4

senão
.ã,l

flirt

nnHn

Análise do Algoritmo de Refinamento

Vamos, então, analisar a complexidadedo algoritmo mostrado na Seção 3.3. Para tanto,
calcularemoso número de iterações de cada uma das passagensdo algoritmo no pior caso:
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Passagem
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l # de execuções
n

5

n
n
ki
k]

6

k2

7

k2

2
3
4

onde

e n é o número de palavras do texto a ser etiquetado,
e

À;l +

k2 =

7Z)

e ki é o número de vezes que o teste da linha 3 do algoritmo sucede, ou sda, o número de
palavras cujas etiquetas devem ser refinadas,

e k2 é o númerode vezes que o teste da linha 3 do algoritmofalha, ou seja, o número de
palavras cujas etiquetas não podem ser refinadas.
Sendo assim, a complexidade do algoritmo de refinamento é dada por

0(n),
ou seja, é linear no número de palavras do texto a ser etiquetado

Observação: as etiquetas, diferentementedo que ocorre com o algoritmode aprendizadodas

regras, não fazem parte da entrada do algoritmo de refinamento, já que as regras de refinamento
estão codificadas no sistema (ou seja, para cada etiqueta que pode ser refinada, há uma lista com
os critérios para que tal refinamento possa der feito). Dessa forma, passo 3 do algoritmo pode
ser feito em tempo constante (O(1)) pois, dada uma etiqueta, basta verificar se ela se encontra
na lista de etiquetas que podem ser refinadas, composta por um número finito e constante de
etiquetas. Similarmente, para cada um dos núcleos que podem ser refinados, há um número
também finito e constante de possibilidades de refinamento. Logo, o passo 4 do algoritmo acima
é feito em tempo constante. O detalhamento de como esse passo é feito no caso das etiquetas
do corpus Tycho Brahe é apresentado no Capítulo 5.

Capítulo 4

O Sistema
4.1

A Arquitetura do Sistema

Sob o ponto de vista da arquitetura, o sistema que desenvolvemosi pode ser dividido em três
partes principais: o "aprendedor" , que compreende os módulos responsáveispelo aprendizado
de regras para etiquetagem de palavras desconhecidas (Seção 4.2.1) e regras contextuais (Seção
4.3), o etiquetador, que compreende o etiquetador inicial (Seção 4.4.1) e o etiquetados final
(Seção 4.4.2), e o refinador (Seção 4.5). As diferenças entre as arquiteturas de nossoetiquetados
e do etiquetador de Eric Brill podem ser observadas nas Figuras 4.1 e 4.2. Nesse capítulo, além
de detalhar o funcionamento de cada um desses módulos, discutiremos alguns detalhesde suas
implementações.

tNa realidade, algumas partes do sistema foram apenas alteradas em relação ao etiquetadororiginal

implementado por Eric Brill, cujo código é público

40

CAPITtn0

O SISTEMA

4

41

0

ã.a

0
S
0

m
0

>

0

a
>

Q.

0

cn

''a

0
Q.
0

3
'3

a)

P

a'
d
S

Q.

d

0

E
0

0

''a

'a

d

H

d
=

a)

3
0'

a'
=

<

<

d

d

P

=

.

8

2

g:

E

8
E

'g E 0
:õ
g' g
'Q 0
.=

ã

1

3

d

b n.

d
'a

0-

0
E

Q
<

<

>

E E

S

3

0
0

n

CAPÍTULO 4. O SISTEMA

4.2

42

O "Aprendedor"

Nessa seção, descreveremosa parte do sistema responsávelpelo aprendizadodas regras para
etiquetagem de palavras desconhecidas e regras contextuais.

4.2.1 0 "Aprendedor" de Regras para Etiquetagem de Palavras Desconhecidas
Trata-se do componente do sistema responsável por aprender as regras descritas na Seção 2.1 1
A seguir, descreveremos como o sistema implemente tal aprendizado:

Entrada: arquivosWORDLIST,BIGRAMS, WTC e constante
n
Saída: arquivoLEXRULEOUTFILE
Mais detalhes sobre os argumentos de entrada desse sistema e sobre a saída podem ser obtidos
no Apêndice B desse texto.

1. Leitura do arquivo WORDLIST (com o formato @aZ>),que contémpalavras em ordem
decrescente de suas ocorrências no corpus de treinamento não-etiquetado, para
determinação das n palavras mais freqüentes, ou seja, que aparecem mais vezes em tal
corpus. Essas palavras serão utilizadas para seleção dos bigramas2. Serão considerados
apenas aqueles'que tiverem pelo menos uma palavra na lista das n mais freqüentes.
Caso seja utilizado um grande valor para n, o número de regras que potencialmente
serão aprendidas será maior. Por outro lado, pequenos valores para n fazem com que
o aprendizado seja mais rápido.
2. Baseado nas palavras de WORDLIST, são determinados os possíveis prefixos e suâxos,
com comprimentos3 que variam de l a 5. Por exemplo, no caso da palavra abacazi, seriam
gerados os prefixos a, ab, aba, abac e abafa, e os sufixos i, zí, azi, cazt e acazl.
3. Leitura do arquivo WTC (com o formato @aZ><etdq>(/req>,
onde /req é o número de vezes
que a palavra paZ aparece no corpus de treinamento etiquetado marcada com a etiqueta
etdq) para determinar quais são as etiquetas mais freqüentemente associadas a palavras,
a (quantidadede vezes que uma palavra ocorre no corpus de treinamentoetiquetado e o
número de vezes que uma palavra aparece marcada com uma determinada etiqueta. Para
isso, são criadas as tabelas de hashing Freq, indexada pelas palavras, cujas entradas são
2Bigramassão pares de palavras pi p2 tais que pi aparece à esquerdade p2 no corpus de treinamento.
SNúmero de letras
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da forma }l:/req(paZ), a tabela PEF, indexada por sfHngs do tipo <paZ>U 4<etiq>,cujas
entradas indicam a frequência com que a palavra paZ aparece no corpus de treinamento
com a etiqueta etiq e a tabela Etiq, indexada pelas etiquetas que ocorrem no corpus de
treinamento,cujas entradas são da forma )ll:/req(etiq). O exemploabaixo ilustra esse
processo.

4. Leitura do arquivo BIGRAMS,

para seleção e armazenamento dos bigramas

5. O algoritmode etiquetageminicial é aplicadono texto. No caso do programaque
desenvolvemos,as palavras com iniciais maiúsculas são marcadas com NPR (nome próprio,
singular) e as demaisScom N (nome comum, singular).

6 O potencialV de cada etiquetaé calculadoda seguinteforma: para cada entrada
(<paZ> U <etdq>, </req))

etiquetas sortedtags,

da tabela

de hashing

PEF, V(etiq)

= )ll: ii;ÉâBiií'

E criada

a lista de

onde as etiquetas apaarecem em ordem deãescente de potenciais.

Exemplo:
Tabela PEF
PEF(de U P) = 5
PEF(a U P) = lO
PEF(a U DEM) = 20
7

Etiq(P)

=

Ktiq(DEM

Inicia-se, então, o laço de aprendizado das regras. O próximo passo é calcular, para cada
uma das etiquetas da lista, a vantagem de se trocar a etiqueta da palavra corrente (palavras
de Freq) por tal etiqueta. Dessa forma, em cada iteração são geradas regras para todos
os moldes e a melhor delas é escolhida. Cada iteração para geração e avaliação das regras
é feita conforme o trecho de código abaixo:
l

bestscore

+-

0;

2

# Armazena o resultado (score) da melhor transformação
bestguy +- '''';
# Armazena a melhor transformação

3

para

(i

+- O; i S; #el(sortedtags);

++i)

{

# sortedtags é umali.sta comas etiquetas que

# aparecem em PEFem ordemdecrescentede
# potencial
#

# #el(x) é umafunção que retorna o número de
# elementos

da estrutura

x

' Espaço em branco.
amais uma vez, estamos nos referindo aos itens léxicos
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4
5
6
7
8

9
10
11

tagkey +"- sortedtagsti.];
tagval +- tagli.stEtagkeyl;
se

(tagval

>

bestscore)

então

{

para cadapar (vordkey, wordval)de Freq) {
currenttag +- taglwordkeyl;
se

(currenttag

#

tagkey)

então

{

letters +- split(//, wordkey);

# Armazenatodas as letras que compõem
a palavra.
tenpscore +- WTC]vordkeyUtagkey] - WTCEwordkeyUcurrenttag]
# WTCé umatabela de hashing coma seguinte estrutura:
#

- chaves.

#
#
#

:

@aZ>U <etáq>

- valores: a freqüência relativa comque a etiqueta
etiq aparece associada à palavra paZ, ca]cu].ada
da seguinte forma:

#

WTC]key]

#

=

T;

uai

,

onde val é dado por WTC]key].

#

12

para

13

(l

se

14
15
16
17

O;

l

$ #el(letters);

++l)

(! seen]etters]]ettersE]]])

{

então

{

seenlettersElettersllll++;
fcharlcurrenttagUletterslll] + +- tempscore;
charlletterslll] + F tenpscore;

}

18

}

19

se

20

+-

(#el(letters)
se

>

1)

então

(WORDLISTl].etters]O.

{
.#e](]etters)

-

]]])

então

{

# Verifica se a palavra resultante da eliminação da última
# letra da palavra corrente é umapalavra conhecida

21

fdeleteonesuflcurrenttagUlettersl#el(letters)]]

22

deleteonesufllettersl#e].(]etters)]]

+

23

}

24

hasonesuf

25

fhasonesuflcurrenttagUlettersE#el(letters)]]

26

se

[letters

+

[#el(].etters)]]

+

C

{--

tempscore

.#e].(]etters)]])

então

tempscore

;

;
+ {-

# Análise do sufixo da palavra.
(WORDL[ST[[etters[[.

tempscore

+-

tempscore

{

;

# Verifica se a palavra resultante da eliminaçãoda primeira
# letra da palavra corrente é umapalavra conhecida.

;
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27

fdeleteonepref

28

deleteonepref

[currenttagUletters
[letters

[0J]

29

}

30

fhasonepreftcurrenttagUlettersE01]

31

hasonepref

32

}

[lettersE01]

[0]]
+ +-

tempscore

+ ++ e

tempscore

# Análise do prefixo da palavra.

33

+ +-

tempscore

;

;

tempscore

;

;

}

34

# Determinação da melhor transformação

35.

# Atualização

da lista

de

regras

(ax-quivo

LEXRULEOUTFILE)

.

# Atualização das etiquetas das palavras utilizadas no aprendizado

36.

1)
8

A melhor transformação

gerada é escolhida (linha 34)

9. Atualização da lista de regras (linha 35).
10. As etiquetas do corpus de treinamento. e lista de regras são atualizadas (linha 36)
11. Retorna ao passo 7
A avaliaçãode uma regra do tipo altere a etiqueta c07rentede etíqi para etiq2 se a condição
CO.NZ) é verdadeira para a palavra pai é feita segundo a função objetivo:

}-'-

pal = palavras

do corpus
anotado

onde

x aO]VO(p'Z) x 'tãquet.d'(p'Z, 'tiqi),
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"-«.', -{ i:

se COND é verdadeirapara a palavrapaZ
caso contrário.

e

.".«.*.'«ü.',.",o

-{ ài

se a palavra paZestá anotada com a etiqueta etiq/
caso contrário

Note que, para o aprendizado das regras para etiquetagemde palavras desconhecidas, não
é utilizado um corpus. São utilizadas apenas palavras etiquetadas,já que são utilizadas apenas
informações intrínsecas as palavras e não informações contextuais que são oferecidas pelos textos.
Os moldes para aprendizado

de regras para etiquetagem de palavras

desconhecidas

implementadosno nosso etiquetador são os seguintes:
1. altere a etiqueta corrente de etdqi para etdq2;

2. altere a etiquetacorrentepara etiq;
3. removendo-seum prefixo pre.f de comprimento 1/2/3/4/5 temos uma palavra conhecidas
4. removendo-seum sufixo su/ de comprimento 1/2/3/4/5 temos uma palavra conhecidas
5. a palavra corrente aparece à esquerda da palavra pa/;
6. a palavra corrente aparece à direita da palavra paZ;
7. a palavra em questão contém o caractere c;

8. a palavra contém o prefixo pre/ de comprimento 1/2/3/4/5;
9. a palavra contém o sufixo su/ de comprimento 1/2/3/4/5,
onde etiq, etiqt e etÍq2 são variáveis sobre o conjunto de etiquetas utilizado na marcação, paZ
é uma variável sobre o léxico da linguagem considerada, c é uma variável sobre o alfabeto da
linguagem considerada e preJ e su/ são cadeias de caracteres desse alfabeto.
Observe que, pala cada uma das regras geradas pelos moldesacima, há duas variantes: uma
que considera a etiqueta corrente e outra que não. As primeiras são regras que combinam um
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dos moldesde 3 a 9 e o molde 1. Um exemplode regra desse tipo é: aZlerea etiqueta corrente
de N-P para NUÀ/ se a palavra contém o caractere0. A versãodesta regra que não considera
a etiquetacorrenteé altere a etiqueta con'entepara ATUM/se a palavra contém o caractere0.
Regras deste último tipo são geradas por combinaçõesdos moldes 3 a 9 com o molde 2.

O arquivo com as regras de etiquetagemde palavras desconhecidaspode ser editado
manualmentecaso uma regra que se desejautilizar não esteja nele contida. Para tanto, basta
acrescentar no arquivo uma linha com a nova regra. A Figura 4.3 explica o significado de algumas

dessas regras. Note que o fato da informação linguística ser codificada no formato de regras
permite que o conhecimento seja armazenado de forma explícita e facilmente compreensível.
Mais uma vez, note a diferença entre haspref/fhaspref, goodright/fgoodright, etc. As regras
cujos identificadorescomeçam com "f' são restritas, ou seja, são aplicadas apenas quando a
etiqueta corrente é a mesma que a especificada na regra, enquanto as outras regras são aplicadas
independentemente desta.

4.3

O "Aprendedor'' de Regras (l;ontextuaís

'l.bata-sedo módulodo sistema que implementeo algoritmo proposto por Brill para o aprendizado
de regras contextuais, apresentado na Seção 2.1.2.
O processo de geração dessas regras é o seguinte

Entrada:

arquivos LEXICON,

inicial

e a referência e esse mesmo texto anotado pelo etiquetador

Saída: arquivos CONTEXTRULEFILE

e INFO

Mais detalhes sobre os argumentos de entrada desse sistema e sobre a saída podem ser obtidos
no Apêndice B desse texto.
l Leitura do arquivo com o léxico, com a criação e preenchimentode duas tabelas de

hashing: WORDSe SEENTAGGING.A primeira é utilizada para verificar se uma determinada
palavra pertence ou não ao léxico da linguagem no momento em que o efeito da aplicação
de uma regra é avaliado, conforme mostra o item 5a. A segunda armazenará os pares
palavra/etiqueta que ocorrerem na referência. Ela será utilizada posteriormentena
verificação se um par palavra/etiqueta é ou não válido no momento que se aplica uma
transformação (a transformação da etiqueta corrente de etiql para etíq2 só será avaliada
se o par palavra/etiq2 estiver em SEENTAGGING).
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pref haspref l etiq x se a palavra correntetem prefixopm.f (de
comprimento Z), marque-a como efig. Ex.: 0 haspref l NUM
X

etiqi pref fhaspref l etiq2 x se a palavra corrente tem prefixo pre/

(de comprimento
i) e tem como etiquetaetiqi, alterara sua
etiqueta para etáq2.Ex.: VBN un fhaspref 2 JJ x.

c char etiq x se o caractere c aparece na palavra corrente, marque-a
com etáq. Ex.: 2 char NUM x.

sufhassuf l etiq x se a palavra corrente

tem

sufixo

su/

(de

comprimento Z), marque-a com etiq. Ex. mos hassuf 3 VB x.

etiqt suf fhassuf l etiq2 x se a palavra correntetemsufixosu/ (de

comprimento Z) e tem como etiqueta etdqi, marque-a com etiq2.
Ex.: N da fhassuf 2 VB x.

o prefixo prof (de
comprimento 1) à palavra corrente e a palavra resultante

pref addpref l etiq x se adicionarmos

for conhecida,marque-acom etÍq. Ex. mente addsuf 5 ADV x.

suf addsuf l etiq x seadicionarmos
o sufixosu/ (decomprimento
Z)
à palavra corrente e a palavra resultante for conhecida, marque-a

com efíg. Ex.: d addpref l D x.

pal goodright etiq x se uma palavra aparecesempreà direitada
palavra paJ, marque-a com efiq. Ex.: tão goodright ADJ x.

Observação: o z que aparece na estrutura das regras se refere ao
score destas medido no momento em que estas são aprendidas, não
sendo importante no momentoem que são utilizadas na etiquetagem.
Figura 4.3: Regras para Etiquetagem de Palavras Desconhecidas
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2. Leitura e armazenamento da referência, que é feito em dois vetores: correct.tag-corpus,
que armazena as etiquetas e word.corpus) que armazena as palavras propriamente ditas.
Tonto as palavras quanto as etiquetas da referência ficam na memória principal durante
todo o processo de aprendizado.
3

Leitura do corpus anotado pelo etiquetador inicial e armazenamentode suas etiquetas em
guess-tag-corpus. As etiquetas do corpus de treinamento também ficam armazenadas na
memória durante todo o aprendizado.

4. E verificadose o númerode etiquetasde correct.tagcorpus é o mesmode
guess-tag-corpus Obviamente, o aprendizado só faz sentido se o número de itens léxicos
em ambos os textos for o mesmo.
5 Início da iteração de aprendizado. O laço que controla o aprendizado das transformações
tem como condição de parada a comparação do número de erros que ainda podem ser
corrigidos com a constante MÍNIMO, que é definida pelo usuário. Caso não seja possível
obter alguma regra cuja aplicação resulte na correção de pelo pelo menos MÍNIMO erros,
o aprendizado deve ser interrompido. Cada iteração de aprendizado consiste no seguinte:

(a) é feita uma comparaçãoentre os vetores correct.tag-corpus e
guess-tag-corpus para se verificar quantos são os erros existentes na etiquetagem e
de gerar um arquivo com o seguinte formato:

(num><etiqietiq2
>,
onde num é o número de vezes que etáqt aparece no lugar de etiq2 (em outras palavras,
é o número de erros causados pela troca de etiq2por etÍqi no corpus de treinamento).
Para acelerar o processo de aprendizado, é utilizada uma heurística que tem como
principal objetivo reduzir o espaço de busca das regras, como explicamos a seguir.
Continuando o processo de aprendizado, é gerada a nzafr z de erros, que armazena os
elementosdo arquivo mencionado em ordem decrescentedo número de erros. Essa
ordenação é feita com o objetivo de diminuir o tempo de processamentodo sistema
de aprendizado de regras contextuais.
Considere uma iteração qualquer do laço de aprendizado. Será verificada, para cada

elementoda matriz de erros, qual é a melhor regra contextual (que corrige mais
erros) que pode ser gerada utilizando-seesse elementocomo ação. Devido ao fato da
lista ser ordenada, serão analisados prioritariamente os pares de palavras que podem
corrigir o maior número de erros. Sela <numi><etáqietiqj>
o i-ésimo elementoda
matriz de erros e num! número de correçõesda melhor regra gerada a partir de tal
elementoda matriz de erros nessa iteração e suponha que num; > num;, para todo

.j < i. Seja<numt><etiq:et
q > o k-ésimo
elemento
da matrizdeerros,k > {. Se
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numa < num;, então não serão geradas as regras que têm o k-ésimo elemento da
matriz como regra de reescrita, já que ela não pode corrigir mais do que numa erros.
Dessa forma, o espaço de busca de regras de reescrita é reduzido, acelerando o processo
de aprendizado. Outra otimizaçãoé feita quandoa matriz de erros é gerada, ja que
são selecionados apenas os pares de etiquetas que efetivamente aparecem trocados no
corpus de treinamento.

Observe que a aplicação de uma transformação etiqi -> etÍq2 pode resultar em 3
possibilidades: se etiqi é a etiqueta correta, o número de erros está sendo aumentado;
se etiq2 é a etiquetacorreta, o número de erros está sendo diminuído;se nem etiqi
nem etiq2 são a etiqueta correra, o número de errospermeneceo mesmo (observe que
necessariamente etiqi # etáq2). A seguir, descrevemos cada uma das possibilidades:

Clamo1: a transformaçãodiminui o número de erros: nessecaso, cada uma das
tabelas referentes às condições é incrementada na posição relativa à regra que
ela representa, conforme mostra o seguinte exemplo: considere uma iteração de
aprendizado que não seja a última (ou seja, ainda há uma palavra após a palavra
corrente). Nesse caso, a tabela que representa a condição se a próxima etiqueta ou
a etiqueta da paZauraduas posições depois da paZauracorrente será incrementada
nas posiçoes referentes

à guess-tag-corpusji

+ ll e guess-tag-corpusj{

+ 21,

onde í é a posição corrente. Isso é feito para todas as condições implementadas
no sistema.

Caso 2: a transformação aumenta o número de erros: nesse caso, cada uma das
tabelas referentes às condições é decrementada na posição relativa à regra que
ela representa, de forma análoga ao que acontece no caso anterior.
Caso 3: a transformaçãonão altera o número de erros. Nada é feito.
(b) A regra selecionadaé incluída na lista de regras, o corpus de treinamentoé atualizado
e uma nova iteração é iniciada.
A avaliação de uma regra do tipo a/fere a etiqueta con'ente de etÍqi para etiq2 se a condição

(;0.ÍVD é verdadera para a paZaurapai é feita segundo a funçãoobjetivo:

l#.Erros

corrigidos(etÍqi

--} etiq2) -- #.Erros introduzidos(etiqi
aO.V.D(p«Z) x etáqu tad«(paZ, 'tiqi),

-+ etiq2)l x

onde

"-',.', -{ â:

se COND é verdadeirapara a palavrapaZ
caso contrário.
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e

etiquetas.(p'z,'tiq:)

={

se a palavra paZ está anotada com a etiqueta etiq/
à' caso contrário

Estão implementadosno sistema os seguintesmoldes
r
Z
1. altere a etiqueta corrente de etdqi para etáq2;
Z

2. a palavra corrente

é paZ;

3. a palavraanterioré paZ;
4. a próximapalavra é paZ;
5. duas posições antes encontra-se a palavra paZ;
6. duas posições depois encontra-se a palavra paZ;

7. a palavraanterior ou a penúltima palavraé paZ;
8. a próxima palavra ou a palavra a duas posiçõesé paZ;
9. a palavracorrente é rali e a penúltimapalavra é paZ2;
10. a palavra corrente é rali e duas posições depois se encontra a palavra paZ2;
11. a palavra corrente é rali e aparece à esquerda da palavra paZ2;

12. a palavra corrente é Rali e aparece à direita da palavra paZ2

13. a última palavra é Rali e a penúltimaé paZ2;
14. a próxima palavra é pari e duas posições depois da palavra corrente se encontra a palavra
pala;

15. a palavra anterior tem etiqueta etiq;
16. a próxima palavra tem etiqueta etdq;
17. duas posições antes encontra-se uma palavra marcada com a etiqueta etiq;
e
r
avr
r
l
orr
r corrente
encontra-se
uma
palavra marcada com a etiqueta
18. duas p osiçoes depois da palavra
etzq;
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19.

a palavra anterior ou a penúltima palavra é marcada com a etiqueta etiq;

20

a próxima palavra ou a palavra duas posiçõesdepois da palavra correnteé marcada com
a etiquetaetÍq;

21

a palavra anterior, a penúltima ou a antepenúltima palavra é marcada com a etiqueta etíq;

22.

a próxima palavra, a palavra duas posiçõesou a palavra três posiçõesdepoisda palavra
corrente é marcada

com a etiqueta etáq;

23.

a palavra anterior é marcada com a etiqueta etiql e a posterior com a etiquetaetiq2;

24

a palavracorrenteé pa/ e a penúltimapalavra é marcada com a etiquetaetíq;

25

a palavra corrente é paZ e a palavra duas posiçõesdepois é marcada com a etiqueta etãq,

.r"'')
onde etíq, etiqt, e etiq2 são variáveis sobre o conjunto de etiquetas utilizado na marcação e paZ,
nazi e paZ2são variáveis sobre o léxico da linguagemconsiderada.
Esses moldessão os mesmo utilizados originalmentepor Eric Brill em seu etiquetador para
inglês. Eles podem ser modificados em função da linguagem que se deseja etiquetar.
Observe que há moldes para geração de regras que manipulam palavras além de etiquetas
(ex. 2 3, 4, 5, etc.), o que mostra que o etiquetador implementado é lexicalizado.

Assim como acontece em relação às regras para etiquetagem de palavras desconhecidas,
podemos acrescentar regras no arquivo das regras contextuais. Tais regras possuem o seguinte
formato geral:
<etãqi> <etáq2> regra j<ettq3> 1 <paZ>16

O significado de uma regra desse formato é o seguinte: caso uma palavra tenha como etiqueta
corrente etiqi e a condição descrita por regra seja satisfeita em relação a etiq3 (ou paZ), etiqueta-la
com etiq2. A Figura 4.4 mostra alguns exemplosde regras
Observe que, assim como o que ocorre em relação ao "aprendedor" de regras para etiquetagem
de palavras desconhecidas, a saída é simbólica, composta por regras com formato simples e fáceis
de serem compreendidas. Isso faz com que o conhecimento linguístico adquirido seja representado
de forma explícita, o que o torna acessívela qualquer pessoa que deseje analisa-lo.
cadente

]

: %i gllH1: :; 8 $
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nte de etiqi
para etÍq2caso a etiqueta anteriorseja etiqs- Ex: WPRO C
PREVTAG VB.

etiql etiq2 PREVIOR20R3TAG

etiqS altere

a

etiqueta
corrente de etdqi para etãq2caso uma das 3 etiquetas anteriores
seja atiça. Ex.: N VB PREVIOR20R3TAG
VB.

etiqi etiq2 WDAND2AFT

pari pala altere a etiqueta corrente

de etiqi para etÍq2 caso a palavra corrente seja rali e duas

palavrasdepoisaparecea palavrapaZ2. Ex: ADV ADJ
WDAND2AFT mais tudo.
etiqi etiq2 PREVIOR2WD

pal altere a etiqueta corrente de etiqi

para etiq2 caso uma das duas palavras anteriores seja a palavra
pa!. Ex.: P D PREVIOR2WD
mèzinhas.

etiqt etiq2NEX.TIOR2WD pal altere a etiquetacorrentede
etiqi para etiq2caso uma das duas palavrasposterioresseja a
palavra paZ. Ex.: NPR N NEXTIOR2WD

1624.

etiql etiq2 LBIGRAM

pari pala altere a etiqueta corrente de

etiql etiq2 RBIGRAM

pala pala altere a etiquetacorrente de

etáql para etíq2 caso a palavra corrente seja pala e a palavra
anterior Dali. Ex.: N VB LBIGRAM mais falta.
etáql para etÍq2 caso a palavra corrente seja pari e a próxima

paZ2. Ex.: N P RBIGRAM

correio com.

etiqt etiq2 PREVIOR2WD
pal altere a etiqueta corrente de
etáql para etiq2 caso a próxima palavra sqa a palavra paZ.
Ex.: CONJS CONJ NEXTWD

etiql etiq2 PREVTAG

necessário.

etiq3 altere a etiquetacorrentede etíqi

para etiq2 caso a palavra anterior esteja marcada com a etiqueta

etq3. Ex.: N VB PREVTAG CL.

Figura 4.4: Alguns Exemplos de Regras Contextuais
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O Etíquetador

Estamos chamando de etiquetador o conjunto formado pelos módulos responsáveispela
etiquetagem dos textos propriamente dita, ou seja, a atribuição de rótulos as palavras. Esse
processo, como foi mencionado anteriormente, compreende a etiquetagem inicial do texto e
a alteração das etiquetas devido à aplicação das regras contextuais aprendidas.
descreveremos cada uma dessas etapas.

4.4.1

A seguir,

O Etiquetador Inicial

E o módulo do sistema que recebe um texto sem anotação e marca cada uma de suas palavras
com uma etiqueta. No sistemaque implementamosisso é feito da seguinteforma: inicialmente,
todas as palavras são marcadas como nomes. As que têm inicial maiúscula são marcadas como
nomes próprios, singular (NPR), enquanto as demais são marcadas como nomes comuns, singular
(N). Em seguida, essas etiquetas serão alteradas segundo uma das duas alternativas a seguir:
caso a palavra seja conhecida, ou seja, pertence ao léxico que será utilizado pelo etiquetador,
ela recebe a etiqueta mais provável a ela associada. A etiqueta mais freqüente de uma palavra
é deteminadana construçãode léxicopela simples contagemdas freqüênciasde cada uma das
etiquetas que aparecem associadas a esta palavra no corpus de treinamento. Caso contrário,
isto é, a palavra é desconhecida, sua etiqueta pode ser alterada pela aplicação de alguma das
regras de etiquetagem de palavras desconhecidas aprendida. Observe que o fato da palavra ser
desconhecidanão garante que sua etiqueta será alterada por alguma regra. E exatamente por
isso que, inicialmente, todas as palavras devem ser etiquetadas de alguma maneira.
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O algoritmo de etiquetageminicial , em pseudo-código,é o seguinte

Entrada: Texto a ser etiquetado, conjunto de regras para etiquetagem de palavras
desconhecidas e o léxico.

Saída: O texto de entrada anotado
O que faz: Marca o texto de entrada de acordo com os critérios descritos acima.
1. para cada palavra paZ do texto

2.
3.
4.
5.

se a palavra corrente tem inicial maiúscula então
marcar paZ com NPR
senão
marcar paZ com N

6. para i +- l até d
para cada palavrapardo texto

7

8.

aplicar REPDjãl à pal

9. para cada palavrapaZdotexto
10.
11

se pal C LÉXICO então
marca-la

com EtiquetaMaisProvável

aZI

Note que esse algoritmo leva tempo O(d n) para fazer a marcação inicial do texto de entrada.
Esse módulo do sistema sofreu as seguintes alterações em relação ao original escrito por Brill

l Foram adicionadas as versões que manipulam sufixos e prefixos de comprimento 5 dos

moldes 1, 2, 5 e 6, apresentados na Seção 4.2.1. Tais moldes foram adicionados com o
intuito de se capturar palavras resultantes da derivação sufixal com base em su6xos como
o sufixo adverbial mente, que forma advébios a partir de adjetivos.

2

Conforme dito acima, foi alterado o algoritmo de etiquetageminicial de tal forma que
as palavras são etiquetadas inicialmente como substantivocomum no singular (N) se têm
inicial minúscula, e substantivo próprio no singular (NPR) se têm inicial maiúscula.
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O Etiquetador Final

'lYata-sedo módulo do sistema que implementao algoritmo de etiquetagem de Brill mostrado
na Seção 2.3.1, responsável por aplicar as regras contextuais aprendidas pelo sistema de forma
a alterar as etiquetas do texto marcado inicialmente. Não foram feitas alterações significantes
nesse componente do sistema.

4.5 0 Refinador
E o módulo do sistema responsável por completar os núcleos das etiquetas quando este for o
caso. Os detalhesdos critérios utilizadosno refinamentodas etiquetas do corpus Tycho Brahe são
mostradosem detalhes no próximo capítulo. Ressaltamos, mais uma vez, que esse componente
não existe no sistema proposto por Eric Brill.

4.6

Ferramentas Auxiliares

Além do sistema propriamente dito, alguns programas auxiliares foram construídos basicamente
para que pudéssemos preparar os textos de entrada para serem processadospelo etiquetador.
São ferramentas que têm como propósito automatizar tarefas que seriam inviáveis manualmente
devido ao tamanho dos textos, como verificaçãode alguns erros de digitação, formatação, etc.

Tais ferramentasforam implementadasnas linguagensde programaçãoC, padrão ANSI
(enter. c) e PERL (todas as demais).
A seguir, descreveremosas funçõese as formas de utilização de tais ferramentas.

4.6.1 checker.prl
O que faz: Recebe um arquivo com um texto etiquetado formatado e procura os seguintes
prof)q'

e palavras sem etiqueta;
e etiqueta sem palavra (ou sela, o caractere / seguido de alguma string e precedido por
um espaço);

e caracteresnão permitidos.
Entrada:

Um arquivo com um texto em português anotado
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Saída: Um arquivo com os erros encontrados, indicando a linha e a posição onde eles acontecem.

IJtilização: perl checker.prl <alqt><arq2>,ondearqt é o arquivode entradae arq2é o
arquivo de saída.

4.6.2 format.prl
O que faz: Formaraum corpusetiquetado
de acordocom as normaspropostasno Pena
llyeebankjaZZ Street JournaJ Carpzis,ou seja, com uma sentençapor linha e com todos
os itens léxicos (incluindo sinais de pontuação) "tokenizados". Elimina os comentários
(tudo o que estiver entre as marcas <comment . . .> e </comment>, incluindo as marcas),
as marcas de início e fim de texto (<text> e </texto, respectivamente),as marcas de
início e fim de título (<heading> e </heading>, respectivamente),as informaçõessobre
ediçãodo texto (tudo o que estiver entre as marcas cedi.tion> e </edi.tion>, incluindo as
marcas), as informações originais do texto que não puderam ser codificadas7(tudo o que
estiverentre as marcas <ori.ginal> e </origi.nal>, incluindoas marcas), as marcas de
fim-de-linha(<nl>), além das marcas de início de página (<P.xx>, onde xx é um número
de página).

Entrada: Um corpus etiquetado com comentários, informações sobre a edição do texto, marcas
de início e fim de texto, marcas de início de página, etc.

Saída: O corpus de entrada formatado

Utilização: pera format.prl <arqt><arq2>,onde arqt é o arquivode entradae arq2 é o
arquivo de saída.

4.6.3 guessabbrev.prl
Assim como os textos anotados, os que não são marcados devem estar no formato de uma
sentençapor linha para que possam ser processadaspelo sistema. Contudo, há o seguinte
problema: não há como diferenciar, em princípio, se um ponto (.) encontrado no texto é um
ponto final ou um ponto indicador de uma abreviação. Caso não seja feita distinção entre esses
casos, o seguinte problema pode acontecer: um ponto indicador de uma abreviação pode ser
considerado um terminador de linha e portanto pode ser que uma mesma sentença sqa dividida
em mais de uma linha. Para resolver este problema, foi criado uma ferramenta que determina
quais são as potenciais abreviações para que estas sejam substituídas pelas correspondentes
formas completas. Com o objetivo de manter as características do texto original, as abreviações
apor problemasde alfabeto, por exemplo
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são desmembradas, mas não são removidas do texto. Para que se possa fazer a distinção entre o

que é original e o que foi inserido, utilizamosas marcas <original> e </original>, conforme
mostra o exemploabaixo:
"...Temos bem claro exemplo no cuidado e protecção paternal com que a Divina Majestade
olhou sempre a Igreja de Braga desd'o dia que foi servido funda-la com a pregação e doutrina do
Glorioso Apóstolo e patrão de Espinha, Santiago, e rega-la com o sangue de seu primeiro prelado,
São <oHgínaZ> S. </oHginaJ> Pedro de Rates (sobrenome do lugar do martírio), companheiro
e discípulo dos mais amados do mesmo Apóstolo, dand(»Ihe por todas as idades esclarecidose
valerosos prelados, que com sua virtude e santidade estabeleceram aquela cadeira e primacia de
Espinha, muitos dos quais estão hoje honrados por Santos poça Santa Madre Igreja de Romã,

e<P.10>

provendo-a em nossos tempos de um Arcebispo de tal valor que, não só foi poderoso pera
reformar

..."

O que faz: Gera uma lista com as possíveisabreviaçõesem um texto. Uma palavraaé

considerada uma possível abreviação se é composta por 1, 2 ou 3 letras e termina com
o caractere "." (este programa foi escrito de forma que palavras que tenham sub-palavras
com as características mencionadas soja consideradas potenciais abreviações. Por exemplo,
a palavra "100.000"é uma potencialabreviação nessecontexto).

Entrada:

Um texto não etiquetado.

Saída: Uma lista com as potenciais abreviações (esta lista inclui todas as ocorrências de cada
uma destas potenciais abreviações, podendo então conter repetições).
Utilização: perl guessabbrev.prl
o arquivo de saída.

<arql> <arq2>, onde arqt é o arquivo de entrada e al'q2 é

4.6.4 filter.c
O que faz: Recebe uma lista de abreviaçõese a filtro, gerando uma nova lista onde não há
repetições.

Entrada: Uma lista de abreviações
Saída: Uma nova lista de abreviações sem repetições

Utilização: filter <arqt><arq2>,ondearqt é o arquivodeentradae arq2é o arquivode
saída.

8Novamente,estamosnos referindoa um item léxico
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4.6.5 generator.prl
O que faz: Gera um programa em PERL que faz a substituição das abreviações no arquivo de
entrada pelas respectivas versões não abreviadas
Entrada: Uma lista com possíveisabreviações sem repetiçõese, para cada uma das abreviações,
a expressãocorrespondentepor extenso.
Saída: Um programa que substitui as abreviações pelas correspondentes expressões por extenso.

Utilização: perl generator.prl <arqt><arq2>,ondearqÍ é o arquivode entradae arq2é o
arquivo de saída.

4.6.6 tokenizer.prl
O que faz: Formara um texto não etiquetado de forma que este possa ser utilizado no
aprendizado de regras de etiquetagem de palavras desconhecidas (removendo inclusive
as marcas e as informações extra-lingüísticas mostradas em 4.6.2).

Entrada:

Um texto não etiquetado sem abreviações

Saída: O texto de entrada formatado
Utilização: perl tokenizer.prl
arquivo de saída.

<arql> <arq2>,onde arql é o arquivo de entrada e arq2 é o

Este programa manipula "tokens" com o seguinte formato (além dos usuais): (token) . . .,

(token) .,(token) ,,(token) ;,(token)!,(token)?,(token), token) .. ., token) ., token),,
token);, token)!, token)?, (token, token), ''token''., ''token'',, ''token'':,
''token'';, ''token'', ''itoken, ''&token, ''token, token''., token'',, token'':,
token'

' ;, token'

'!,

token'

'?, token'

', token.,

token,,

token?, 2.tokene itoken, onde token é um item léxico.

token:,

token;,

token..

., token!

,

4.6.7 extractcompl.prl
O que faz: Remove os complementos das etiquetas de um texto anotado com as etiquetas
completas(núcleo + complemento).
Entrada:

Um texto anotado com as etiquetas completas
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Saída: O mesmo texto da entrada, só que anotado apenas com os núcleosdas etiquetas.
Utilização: pera extractcompl.prl
o arquivo de saída.

<arqt> <arq2>, onde arqt é o arquivo de entrada e arq2 é

4.6.8 statistics.prl
O que faz: Gera estatísticas sobre a etiquetagem de um texto. Apresenta os seguintes dados:

e o número de palavras do texto que são conhecidas;
e os percentuais de acerto/erro na etiquetagem de palavras conhecidas;
e o número de palavras do texto que são desconhecidas;
e os percentuais de acerto/erro na etiquetagem de palavras desconhecidas;

e o número total de palavras do texto;
e os percentuais de acerto/erro na etiquetagem de todas as palavras;
e uma lista com as palavras etiquetadas corretamente, com o formato (palas;ra>
(etdqueta><num>, onde num é o número de acertos;

e uma lista com as palavras mal etiquetadas,com o formato (palavra)
<etiqueta

correta>

esse erro ocorrem

<etiqueta

errada>

<num>,

onde num

é o número

de vezes

que

e uma lista com os erros de etiquetagem, com o formato <etiqueta correta>

<etÍqueta erradas <num>, onde num é o número de vezes que esse erro ocorre;
e uma lista de verbos com etiquetas múltiplas etiquetados corretamente (ou seja, o
reânamento correto é uma das possibilidades apresentadas na etiqueta múltipla) ;
e os percentuais de acerto/erro na etiquetagem de todas as palavras, incluindo os verbos
com etiquetas múltiplas etiquetados corretamente.

Entrada: A referência (texto etiquetado manualmente),

o mesmo texto etiquetado

automaticamente e o léxico utilizado na etiquetagem.

Saída: Um relatório com as informações mencionadas acima.
Utilização:

perl

statistics.prl

<arqt>

<arq2 > <arq3> <azq4> j--verbose],

onde

arqt

é o

arquivo com a referência, arq2 é o arquivo com o texto marcado pelo etiquetador, arq3
opção
é o arquivo com o léxico utilizado na etiquetagem e arq4 é o arquivo de saída. A
verbose faz com que as listas mencionadasacima sejam incluídas no relatório com as
estatísticas.

Capítulo 5

ReH.nando as Etiquetas do Corpus
Tycho Brahe
5.1

O Refinamento

Nesse capítulo apresentaremos os critérios utilizados para fazer o refinamento das etiquetas do
Corpus Tycho Brahe. Mostraremos, ainda, os problemas que surgiram no decorrer do processo
de de6nição de tais critérios e quais foram as soluções adotadas para resolvê-los (ou contorna-los,
quando uma solução definitiva não foi encontrada).

5.1.1

Comentários Sobre a Notação Utilizada

l O símbo]o ]l é utilizado para indicar que um determinado núcleo não possui o referido
complemento.
2.
3

O símbolo V é utilizado no lugar da palavra ou para indicar múltiplas possibilidades.
Cada uma das células da tabela indica os contextos nos quais o referido complemento deve
ser acrescentado ao correspondente núcleo. Para apresentar esta informação de forma
compreensível e concisa, utilizaremos a seguinte notação:

e paZ: xxx = a palavra correnteé xxx
e pre/: xxx = a palavra correntetem prefixo' xxx
iNesse contexto, a palavra pre#ro está sendo utilizada para indicar as n primeiras letras de uma palavra
independentemente
desseprefixo existir ou não na língua portuguesa.
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e su/: xxx = a palavra corrente tem sufixos xxx
4. Extendendo a notação acima para conjuntos de palavras, sufixos ou prefixos, temos
e paZ C OonJ = a palavra

corrente

pertence

ao conjunto

(7ong

© prz/ c Comi = a palavra corrente tem prefixo contido no conjunto Cona
e su/ C (707Ü= a palavra corrente tem sufixo contido no conjunto Cola

A seguir, mostraremosquais são os critérios propriamenteditos para o refinamentodos

núcleos das etiquetas. Por motivo de clareza e concisão, essas informações serão mostradas em
tabelas, que devem ser interpretadas como mostra o exemploabaixo:
Compl. \ Núcleo l

êÕMPL

ETI(i2

l COND

A interpretação dessa tabela deve ser a seguinte: se a etiqueta corrente é ETIQ e a condição
COND é satisfeita, então a eti(lueta completa deve ser ETIQ-COMPL (ou seja, o núcleo ETIQ
deve ser refinada com o complementoCOMPL).
Embora as tabelas que serão apresentadas as seguir não exibam explicitamente os significados
das etiquetas (por exemplo, temos que a etiqueta SR pode recebero complementoRA, mas não

indicamosque SR-RA é uma etiquetaque se refere ao pretérito mais-que-perfeito
do modo
indicativo do verbo ser), estes podem ser encontrados no Apêndice A. Além disso, mostramos
nesse apêndice exemplos da utilização de algumas etiquetas que compõem o Corpus Tycho Brahe
e apresentamos alguns esclarecimentos sobre a metodologia de anotação dos textos.

5.2 Verbos
Os verbos foram divididos em cinco grandes grupos no projeto do conjunto de etiquetas do
Corpus Tycho Brahe: Aauer, estar, fer, ser e demais verbos. Sendoassim, há cinco núcleosde
etiquetas referentes a verbos: HV, ET, TR, SR e VB, respectivamente. A seguir, mostraremos
como esses núcleos são refinados.

2Nessecontexto, a palavra su/izo está sendo utilizada para indicar as n últimas letras de uma palavra,

independentementedessesufho existir ou não na língua portuguesa.
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5.2.3 Demais Verbos
Mostramos, a seguir, como deve ser feito o refinamento do núcleo VB, que caracteriza os verbos
em gemi Note que há sufixos comuns a mais de um tempo verbal, o que introduz ambigüidades

no processode refinamento. Mais detalhessobre esse problema e as soluçõesadoradas para
resolvê-losão exibidas na Seção 5.3.

VB
.u/ C {o.

a, amos,ais

es, e, emos, eis

su/ C {e, es, emos, eis, $1m.a. as. a, amos, als
ava, ovas) avainos,aveia,avain, ia, ias
v su/ C {ei, ante, ou, amos, antes, am, i, este

am
.amos,

leis:

iam

eu, emos, estes}

V su/ c riste, iu, amosiates
ríeis, riam

suJ c tendo,endo,indo}

su/ c cada,ida

5.2.4 Adjetivos
No Corpus Tycho Brahe, os adjetivos foram divididos em adjetivos comparativos, exclamativos,
superlativos e demais adjetivos. Além disso, foram marcadas as flexões de gênero e número.
Apresentamos, a seguir, as regras que devem ser seguidas para o refinamentodo núcleo ADJ,
que caracteriza os adjetivos no nosso corpus
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Compl.

\ Núcleo

P
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ADJ
suf: os

F
F-P
G
G-P

su/: a

snf: 's

su/:
V paZ C {mínimo, máximo". péssimo, Ótimo}
/: íssimo
Íssi
stz/:
/ íssimos

S

s-P
S-F
S-F-P

szi.f: íssima

szi/:
íssimas
/: íssj

R

{tanto,
pa/ C {tantg

R-P
R-F

R-F-P

l R-G-P

mesmos

pal C {tanta, mesmas
paZ C
mesmas}
paZ
C {tantas,
{t!

paZC {melhor, pior, maior, menor, mais, menos, bastante,

demais, tala, mesmo8}
paZ C {melhores, piores, maiores, menores. bastantes, mesmos' }

5.2.5 Advérbios
Assim como os adjetivos, os advérbios foram divididos em advérbios comparativos, exclamativos,

superlativose demais advérbios. Além disso, foram marcadas as flexõesde gêneroe número.
Apresentamos, a seguir, as regras que devem ser seguidas para o refinamento do núcleo ADV,
que caracterizaos advérbios no Corpus Tycho Brahe. Note que, emborahaja palavras que ora
são adjetivose ora são advébios,isso não introduz uma ambiguidade,já que os núcleosdas
etiquetas das duas formas são diferentes.
Compl.

S

R

\ Núcleo

ADV
su/: issimamente
pal € {melhor. pior. mais. menos. tão, tanto, bastante, demais.anLesio)

4E\murna bata tao /or7nosa, larga e capaz que, par ser [aZ, deu norl]e a cidade

sEm as demaisciências.

ÕEm o máximo/mínimo e$/orça.
7E\m uma tal d4/icu!(jade

õEm comprei o mesmo que você
OEm comprei os mesmos que você.
doem mamar antes com honra que ter a t/{da sem ela.
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5.2.6 Flexão de Gênero
Mostramos, abaixo, como devem ser complementados os núcleos das etiquetas que caracterizam

classesmorft)-sintáticasque no Corpus 'l:acho Brahe são refinadasapenasem relação à flexão
de gênero, ou por apresentarem apenas essa flexão ou por uma decisão no prometodas etiquetas
utilizadas.
Comp- \ Nú'l-

'F"

l NUMA

5.2.7 Flexão de Número
Mostramos, abaixo, como devem ser complementadosos núcleosdas etiquetas que caracterizam
classesmorto-sintáticas que no Corpus Tycho Brahe são refinadas apenas em relação à âexão de
número, ou por apresentarem apenas essa flexão ou por uma decisão no projeto das etiquetas
utilizadas.
C.m.i. \ uúci«

F

N, NPR, W'PRO

l.w::
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Contrações

Apresentamos, a seguir, como devem ser complementados os núcleos das etiquetas relativas às
contrações. Note que, diferentementedo que ocorre com os complementosdos demais núcleos,
os complementos das contrações são associados ao núcleo P através dos sinal + (ex.: P+D-F-P).
Compl.

\ Núcleo

D
D-P
D-F
D-F-P
DEM

CL
5.2.10

P
paZC {ao, no, do, desse, pelos
paZC caos, nos, dos, desses,pelos}
paZC {à, na, da, dessa, pelam
pa/ C {às, nas, das, dessas, pelas}

pai C {disso, disto, daquilg}
paZ: donde

pa!: pela''

Locuções

O refinamento das locuçõesprepositivas e conjuntivas será feito da seguinteforma: caso sejam
encontradas no texto duas ou mais palavras consecutivascom etiquetas cujos núcleos são P,
CONJ ou CONJS, cada uma dessa palavras será marcada da seguinteforma:
palavra/etiqueta-nin2

onde ni é o comprimento(número de palavras) da locuçãoe n2 é a posição da palavra dentro
da locução. Ex.: no/CONJ-21 entanto/CONJ-22.

5.2.11

Etiquetas Sem Complemento

As seguintesetiquetasnão possuemcomplementos:PRO, CL,

CON'Ji2, C, CONJSi3, WIADV, W'Q, NEG, SEN'AO, IN'TJ, F'W, XX, .,
bEm trabaZàeireza sumir.
12A menos dos casos de locuções conjuntivas, conforme explicado em 5.2.10

'JVer nota anterior.

DEM,
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'l.catando as Ambigüidades

Como pode ser observado na tabela com os refinamentospara os verbos em geral (Seção 5.2.3),
há sufixos que caracterizam mais de um tempo verbal. Isso introduz o seguinte problema:
como decidir uma determinada palavra pertence a um determinado tempo verbal caso ela sela
caracterizada por um tal suâxo? O exemplo abaixo mostra algumas situaçõesonde isto ocorre:

l

(a) Quando você terminar, auÍsa/VB-1 (2g pessoa do singular, imperativo afirmativo do
verbo avisar)
(b) Ele avisa/VB-P (3g pessoa do singular, presentedo indicativo do verbo avisar)

2

(a) Todo mundo sabe que nós cantamos/VB-P

do verbo cantar)

(la pessoa do plural, presente do indicativo

(b) Todo mundo sabe que nós cantamos/VB-D (la pessoa do plural, passado do indicativo
do verbo cantar)
3

(a) Quando eu /azar/VB-SR (la pessoa do singular, futuro do subjuntivo do verbo falar)
(b) Para eu /a/ar/VB

(infinitivo do verbo falar)

Uma soluçãodefinitivapara este problemaainda nãofoi encontrada.O que fizemosfoi o

seguinte: caso haja alguma outra informação (diferente do sufixo) que possa determinar em qual
tempo verbal o verbo está fiexionado, utilizaremos tal informação para fazer o refinamento da
etiqueta da palavra em questão. Caso contrário, o refinamentoda etiqueta consistirá de uma
lista com os possíveis complementos para o núcleo da etiqueta da palavra em questão (nesse caso,
teremos classes de equivalência em vez simplesmente classes gramaticais). O próximo exemplo
ilustra ambas as situações:

1. Quando
vocêterminar,auãsa/VB-(l
l P)
2. Ele Guisa/VB-(l l P)

3. Quando eu /a/ar/VB-SR
4. Para eu /azar/VB
Nos casos dos itens l e 2 do exemplo, não foi possível determinar qual seria o reânamento
correio para o prefixoVB associadoà palavra auísa. Já nos casos 3 e 4, a palavra quandofoi
utilizada como determinante dos refinamentos que deveriam ser utilizados.
Tal solução provavelmenteserá substituída por outra no futuro, pois
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(a) esse método dificulta a correção manual dos textos, já que sempr' 'equer correçao;

(b) estamos procurando formas para resolver o problema da ambiguidade baseadas na
estrutura da oração e em seus componentes.
Embora estqamos pesquisandoformas de se discernir entre tempos verbais homógrafos,

ainda não conseguimos resultados para todas as situações onde há o problema. Por enquanto,
apenas os seguintes conflitos foram solucionados:

futuro do subjuntivox infinitivo: utilizaremosapenasas palavrasquandoe se para

e

caracterizar o futuro do subjuntivo em oposição ao infinitivo flexionado e a sua forma
não fiexionada.

8

particípio passado x particípio passivo: quando a forma verbal no particípio terminar em
ado ou ido e for precedida pelo verbo ter ou haver, será marcada como particípio passivo.
Os outros casos serão marcados como particípio passado.

e

adjetivos com gênero duplo x adjetivos em geral: serão marcados como adjetivos com
gênero duplo aqueles que estão' listados no manual de etiquetagem, além dos que
terminarem com e ou Z. Analogamente, serão marcados como adjetivos com gênero duplo
no plural os que estão no manual e os que terminarem com es ou ezs-

Problemas semelhantes acontecem em relação a outras classes morínsintáticas. Por exemplo:

1. Pela manhã, ele regou o jardim. O mesmo/N foi feito durante a tarde

2. Ela virá mesmo/ADV que algo ocorra

3. O mesnzo/ADJ
homem
saiu.
4. O mesmo/ADJ homem que/WPRO

foi ao supermercado acaba de sair

5. Ele fez o mesmo/ADJ-R trabalho que/C você.

Como pode ser visto, a palavra mesmo pode ser marcada de diversasmaneiras.

Contudo,

enas duas delas geram problemas, já que apresentam etiquetas com os mesmos núcleos (formas

4 e 5). Para resolveresse problema, veri6camosqual é a marca.recebidapela pa aura que que
precede o advérbio mesmo. Se íor sucedido por um que marcado com C, será marcado com a
etiqueta ADJ-R; caso contrário, será marcado com a etiqueta ADJ
Está em discussão (pela equipe de linguistas do projeto) a alteração da função moríosintática

foco. Ou seja,

da palavra mesmo nos casos 2 3 e 4 mostradosacima para uma partícula de
nessecaso, a ambiguidadepode ser desfeita por uma revisão teórica no prometodas etiqueta.

Capítulo 6

Os Experimentos Realizados
Esse capítulomostra os resultadosdas experiênciasque foram realizadascom o etiquetador
que implementamos,além de apresentaros dados utilizados e as conclusõesobtidas em tais
experimentos.

Resultados da Etiquetagem

6.1

Apresentaremos,nessa seção, os resultados da marcação dos textos com o etiquetador que
desenvolvemos.

6.1.1

Os Dados Utilizados

Tanto para o aprendizado quanto para a etiquetagem, foram utilizados textos etiquetados e
textos não etiquetados. Esses textos foram divididos da seguinteforma:
e corpus etiquetado com aproximadamente 23.000 palavras para aprendizado de regras para
et quetagem de palavras desconhecidas. 'rata-se de uma coleção de textos de Hei Luís de
Sousa e F'rei Antõnio das Chagas, escritos nos séculos XVI e XVll, respectivamente;
e corpus nãc-etiquetado com aproximadamente 117.000 palavras para aprendizado de regras
para etiquetagem de palavras desconhecidas. Trata-se de uma coleção de textos de Frei
Luas de cousa e Hei Antõnio das Chagas, escritos nos séculosXVI e XVll, respectivamente;
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e corpus etiquetado com aproximadamente24.700 palavras para aprendizado de regras
contextuais.Trata-se de uma coleçãode textos de Hei Luís de Sousa e Hei Antõnio
das Chagas, escritos nos séculos XVI e XVll, respectivamente;
8 dois corpora para testes. Um com aproximadamente 5.000 palavras, escrito por Padre
Antânio Vieira no século XVI e outro, com aproximadamente22.000palavras, de Almeida
Garrett, escrito no século XIX. Os textos não foram agrupados em um único corpus
para que fosse possível analisarmos as eventuais diferenças nos resultados obtidos na
etiquetagem de textos de diferentes autores e diferentes épocas.

6.1.2

As Medidas Realizadas

Foram feitas cinco tipos de medidas em relação à anotação dos textos

l utilizando-seapenas o etiquetador inicial, sem regras para etiquetagem de palavras
desconhecidas (a marcação utiliza apenas os núcleos das etiquetas);

2.

utilizando-se apenas o etiquetador inicial. com regras para etiquetagem de palavras
desconhecidas (a marcação utiliza apenas os núcleos das etiquetas);

3.

utilizando-se tanto o etiquetador inicial sem regras para etiquetagem de palavras
desconhecidascomo o etiquetador final, que aplica as regras contextuais (a marcação
utiliza apenas os núcleos das etiquetas);

4.

utilizando-se tanto o etiquetador

inicial com regras para etiquetagem de palavras

desconhecidascomo o etiquetador final, que aplica as regras contextuais (mais uma vez,
apenas os núcleos são utilizados);

5

utilizando-se o etiquetador inicial com regras para etiquetagem de palavras desconhecidas,
o etiquetador final e o refinados (as etiquetas completas são utilizadas)

Para cada uma destas medidas, foram analisados os seguintesaspectos
1. o número de palavras conhecidas (PC);

2. os percentuaisde acerto e erro na etiquetagemdas palavrasconhecidas(PC, EC e PC,
EE)
3. o número de palavras desconhecidas (PD);
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Corpus

Corpus Etiquetado

Aprendizado de RCs
Testes do Etiquetador

Fr. Luís de Sousa e

Fr. Antânio das Chagas
24.700 palavras

Corpus de Testes l
Padre Antânio Vieira
5.000 palavras

Corpus Não
Etiquetado

Aprendizado dc REPDs
Fr. Luís de Sousa e

Fr. Antõnio das Chagas
23.000 palavras

Aprendizado de REPDs
Fr. Luís de Sousa e

Fr. Antânio das Chagas
117.000 palavras

Corpus de Testes 2

Almeida Garrett
22.000 palavras

Figura 6.1: Divisão do Corpus para Aprendizado e Experimentou

4. os percentuais de acerto e erro na etiquetagem das palavras desconhecidas (PD, EC e PD,

EE)

5. o número total de palavras (TP);
6. os percentuais de acerto e erro na etiquetagemde todas as palavras (TP, EC e TP, EE)

6.1.3

Os Resultados Obtidos

Conforme dito na Seção6.1.2, foram feitos cinco tipos de medidas. Para cada uma das mediadas,
foram considerados os seis aspectos citados acima. Os resultados obtidos são apresentados na
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tabela abaixo

Medida 2

Medida l

PC,EC
PC.EE
PD,EC
PD.EE
TP,EC
TP.EE

5k
92.34
7,66
44,04
55,96
84,72
15,28

22k

5k

22k

92.05
7,95
38.26

92,34

61,74
80,16

7,66
76,38
23,62
89,82

92,05
7,95
54,76
45,24
83,80

19,84

lO,18

16,20

l

Medida 4

Medida 3

5k

37,66
81,99

18,01

5k

22k

84,70

78,86

16,25

13,23

15,30

81,76
18,24

50,03
49,97

76,62
23.38
85.08

54.00
46,00

14,92

22.09

76,30
23,70

77,9]

57,97
42,03
78,01
21,99

21,14
38,26
61,74
30,12

22k

5k

PC.EC
PD.EC
TP.EC

Medida 5

22k

85,67 83,75
14,33
62,34

l

5k
86.67

22k

s/ Ref c/ Ref Acerto Ref s/ Ref c/ Ref Acerto Ref
86,67
76,62

81,76
57,97

85.08

78,01

PC
PD
TP

94,37

67.04
91.79

5k
4.528 81.30%
847
18.70%
100%
5.375

84,70

78,86

93.10

54,00

38.26
69.88

70,85

77.91

89.69

22k
17.203

4.885
22.088

77,89%
22,11%
100%

Nesses experimentos foi utilizado o valor l para a constante MÍNIMO no aprendizado de
regras contextuais e 0 no o aprendizado de regras para etiquetagem de palavras desconhecidas.
Foram geradas 651regras do primeiro tipo e 1.084 do segundo.

6.1.4

Conclusões sobre os Resultados

Comparando os resultados das medidas l e 2, podemos observar o papel que as regras para
etiquetagemde palavras desconhecidastêm na marcação dos textos. Embora a diferençano
percentual de palavras corretamente etiquetadas nas medidas l e 2 (84,72% contra 89,82% e
80,16% contra 83,80%, para os textos com 5.000 e 22.000palavras, respectivamente) não seja
grande, essa diferença torna-se bastante significativa quando consideramos o percentual de acerto
na etiquetagem das palavras desconhecidas (76,38% contra 44,04% e 54,76% contra 38,26%, para
os textos com 5.000 e 21.000 palavras, respectivamente). Dessa forma, concluímosque, quando
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o texto a ser etiquetado apresenta muitas palavras desconhecidas, ou seja, que não pertencem ao
léxico que será utilizado pelo etiquetados, as regras para etiquetagem de palavras desconhecidas
têm papel preponderante na obtenção de bons resultados. Por outro lado, se utilizarmos um
léxico suficientementegrande para que o número de palavras desconhecidasseja pequeno com
relaçãoao número total de palavras do texto (como é o caso dos experimentosque realizamos),
as regras para etiquetagem de palavras desconhecidas não melhoram muito o resultado obtido.

Para avaliar a importância das regras para etiquetagemde palavras desconhecidasna
aplicação das regras contextuais, realizamos as medidas 3 e 4. Observando os resultados obtidos,
percebemos que há uma pequena melhora nos resultados quando as regras para. etiquetagem de
palavras descohecidas são utilizadas, já que os resultados da etiquetagem inicial são melhores
(ver comentários

acima sobre medidas

l e 2)-

Um fato interessante pode ser notado quando investigamos a importância da aplicação das
regras contextuais na etiquetagem dos textos. Comparando os resultados obtidos nas medidas l e
3, percebemosque a aplicação das regras contextuais piora os resultados obtidos pelo etiquetador
inicial (sem a utilização de regras para etiquetagem de palavras desconhecidas, apenas marcando
as palavras do texto que aparecem no léxico com sua etiqueta mais provável e as demais como
nome próprio ou comum). O mesmo pode ser observado quando comparamos os resultados
obtidos nas medidas 2 e 4 quando, além de utilizarmos as regras contextuais, aplicamos as
regras para etiquetagem de palavras desconhecidas. Explicamos as razões para o acontecimento
desse interessante fenómeno na Seção 6.4.
Por fim, investigamos os resultados obtidos pelo refinados que desenvolvemos Podemos ver

que, ao se reinar os núcleosdas etiquetasde ambosos textos,houveuma piora.de
aproximadamente6% na etiquetagem(mais precisamente,4,91% no caso do texto com 5.000
palavras e 5,84% no caso do texto com 22.000palavras). Sendo assim, temos que a precisão do
refinador foi de 91,69% quando aplicado ao texto de 5.000 palavras e 89,70% quando aplicado
ao texto de 22.000 palavras. Embora essesresultados ainda não sejam ideais, são animadores,
sobretudo porque que acreditamos que o refinador ainda pode ser melhorado (ver Seção 7.4 para
maiores detalhes)..

6.2

Número de Regras Geradas vs. Número de Etiquetas

Acreditamos que há uma relação entre o número de regras geradas e o número de etiquetas
utilizadas. A idéia é a seguinte: quanto menor o número de etiquetas, menor será o número de
regras geradas, já que teremos regras "mais genéricas" . Por exemplo, se utilizarmos as etiquetas
sem refinamento, ou seja, apenas seus núcleos, teremos possivelmente a geração da seguinte
regra
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N FW NEXTIOR20R3TAG CONJ
Por outro lado, caso fossem utilizadas as etiquetas completas, potencialmente teríamos a
geração das seguintes regras em vez da regra acima:

N FW NEXTIOR20R3TAG CONJ
N-P FW NEXTIOR20R3TAG CONJ
Ou seja, teríamosduas regras em vez de uma única. Contudo, não esperamosque, para
cada regra contextual gerada apenas com os núcleos, sejam geradas todas as correspondentes
com as etiquetas completas. De qualquer forma, acreditamos que o número de regras geradas
utilizando-se apenas os núcleos das etiquetas será signiâcantemente menor do que o número
de regras que serão geradas utilizando-se as etiquetas completas. Consequentemente, o tempo
gasto para o aprendizado de regras (tanto contextuais quanto para etiquetagem de palavras
desconhecidas) que manipulam apenas os núcleos das etiquetas será menor que o correspondente
para gerar as regras que utilizam etiquetas completas.

6.2.1 0s Dados Utilizados
Para confirmar essa intuição, fizemos o aprendizado de regras contextuais utilizando duas versões
de um mesmo texto, uma com anotação completa e outra anotada apenas com os núcleos das
etiquetas. Foi utilizado um texto com aproximadamente 23.000 palavras etiquetadas e outro
com aproximadamente 117.000 palavras não-etiquetadas para o aprendizado de regras para
etiquetagemde palavras desconhecidas e um texto com aproximadamente24.700palavras para
o aprendizado de regras contextuais. Foram medidos os seguintes favores:
l o número de negrascontextuais geradas que manipulam apenas os núcleosdas etiquetas e

o tempo para geração de tais regras;
2.

o número de regras contextuais geradas que manipulam as etiquetas completase o tempo
para geração de tais regras;

3

o número de regras para etiquetagem de palavras desconhecidasgeradas que manipulam
apenas os núcleosdas etiquetas e o tempo para geração de tais regras;

4 o número de regras para etiquetagem de palavras desconhecidasgeradas que manipulam
as etiquetas completas e o tempo para geração de tais regras.
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6.2.2

Os Resultados Obtidos

Os resultados dos experimentos são apresentados na tabela abaixo

#REPD
Etiquetas Completas
Apenas os Núcleos

988
651

120h22m47s
16h52m4s

1.507
1.084

26h26m33s
15h47m30s

Então, temos que
Tempo REPD, Etiquetas Completas
Tempo REPD, Núcleos

7,14

Tempo RC, Núcleos
#REPD,

Núcleos

#RC,

Núcleos

'

onde

e REPD: Regras para etiquetagem de Palavras Desconhecidas,

e RC: Regras Contextuais e

e Tempo: tempo de processamento

6.2.3

Conclusões sobre os Resultados

Conforme esperado, são geradas mais regras quando o corpus de treinamento é marcado com as
etiquetas completas. Além disso, o tempo de aprendizado é muito menor quando o corpus de
inamento é marcado apenas com os núcleos. Embora ainda não tenhamos obtidos resultados
tão bons quanto os obtidos quando o aprendizado utiliza as etiquetas completas (ver Seção
6.4 para maiores detalhes), acreditamos que, se conseguirmos melhorar o refinados, o nosso
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método será uma boa opção para se etiquetar textos em português. Note que os corpora
utilizados no aprendizado das regras são relativamente pequenos quando comparados com os
que foram utilizadospor Brill nos experimentoureportadosem ]8]. Esperamos, com base nas
estimativas teóricas apresentadas no Capítulo 2 que, quanto maiores forem os textos utilizados
no aprendizado das regras, maiores serão as diferenças proporcionais entre os tempos gastos no
aprendizado com as etiquetas completas e apenas com seus núcleos. Assim que tivermos textos
maiores, fmemos novos experimentos para confirmar (ou não) essa expectativa.

6.3

P

Distribuição das Regras vs. Valores da Constante MÍNIMO

Estudamos, ainda, a distribuição das regras contextuais e para etiquetagem de palavras

desconhecidasquando são utilizados diferentesvalores para a constante MÍNIMO, com o intuito
de determinar quantas são as regras relevantes(ou seja, que corrigem um número substancial
de erros) e quais são aquelas cujas aplicaçõespraticamente não alteram o percentual de acerto.
Conforme mencionado no Capítulo 2, grandes valores para a constante MÍNIMO possibilitam
um aprendizado mais rápido, enquanto valores menores permitem a geração de mais regras,
favorecendo, assim, a obtenção e melhores resultados na etiquetagem.

6.3.1 0s Dados Utilizados
Nesse experimento,foram utilizados os seguintesconjuntos de regras
l regras contextuais, geradas a partir de textos marcados apenas com os núcleos das

etiquetas, com 1.084 regras;

2 regras contextuais, geradas a partir de textos marcados com etiquetas completas, com
1.507 regras;
3 regras para etiquetagem de palavras desconhecidas, geradas a partir de textos marcados

apenas com os núcleos das etiquetas, com 651 regras;

4. regras para etiquetagem de palavras desconhecidas, geradas a partir de textos marcados
com etiquetas completas, com 988 regras.
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Os Resultados Obtidos

As Figuras 6.2 e 6.3 mostram as distribuições das regras para etiquetagem de palavras
desconhecidas em função de diferentes valores para a constante MÍNIMO. Note que a grande
maioria das regras têm "scores" menores que 50.
As Figuras 6.4 e 6.5 mostram as distribuições das regras contextuais em função de diferentes
valores para a constanteMÍNIMO. Observe que, assim como ocorre com relaçãoàs regras para
etiquetagem de palavras desconhecidas, há uma grande concentração das regras em torno de
valores baixos de MÍNIMO.

Observação: no canto superior direito de cada um dos gráficos aparece uma pequena cruz. Não
se trata de um ponto do gráfico. E apenas uma indicação do tipo de sinal que foi utilizado na
"plotagem" . Além disso, para melhor visualização do gráfico, foi utilizada escala logarítmica na
abscissa (número de regras).

6.3.3

Conclusões sobre os Resultados

Claramente, há uma concentraçãode regras em torno de pequenosvalores de MÍNIMO. Isso nos
leva a questionar se realmente é vantajoso esperar o tempo necessário para que todas essas regras
soam geradas, já que a grande parte do tempo de aprendizado é gasto com a geração das regras

que obtêm baixos "scores" e que, em princípio, podem não trazer benefíciosna etiquetagem. A
próxima seção discute esse problema e mostra que nem sempre o maior conjunto de regras é o
melhor, isto é, produz maior percentual de acerto na etiquetagemdos textos.

6.4

Acerto na Etiquetagem vs. Valores da Constante MÍNIMO

O tempo gasto no aprendizado das regras contextuais depende diretamente da constante
MÍNIMO que é utilizada. Como foi dito anteriormente, valores altos para essa constante fazem
com que o aprendizado seja mais rápido, enquanto valores baixos permitem que mais regras soam
aprendidas, que podem eventualmente melhorar a qualidade da etiquetagem. Para verificar se
realmente é vantajoso gastamo tempo necessário para que todas (ou pelo menos mais) regras
sejam aprendidas, 6zemos a seguinte experiência: etiquetamosdois textos,um escrito por Padre
Antõnio Vieira no séculoXVI, com aproximadamente 5.000palavras e outro, escrito por Almeida
Garrett no século XIX, com aproximadamente 22.000 palavras. Na etiquetagem, foram utilizados
10 conjuntos de regras. Essas foram divididas em função do número de erros que corrigiam. Os
critérios utilizados e os resultados obtidos com um desses conjuntos podem ser conferidos na
próxima seçao.
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Figura 6.2: Distribuição das REPDs, Núcleosdas Etiquetas
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Figura

Distribuição das REPDs, Etiquetas Completas
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Figura

Distribuição das RCs, Núcleosdas Etiquetas
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Figura 6.5: Distribuição das RCs. Etiquetas Completas
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Note que existe uma relação direta entre o valor de MÍNIMO utilizado no aprendizado e o
número de erros corrigidos pelas regras. De acordo com o algoritmo de aprendizado apresentado
na Seção 2.2.1, só são geradas regras que corrigem pelo menos MÍNIMO erros.

6.4.1

Os Resultados Obtidos

Para regras que manipulam apenas os núcleos das etiquetas

# de Erros Corrigidos
li; MAXI
l2;uÁxl

j3;MAXI
j4;MAXI
IS;MAXI
jõ;MÀX]
j7;MAXI
j8;MAXI
j9;MAXI
lio;mAxI

Número de Regras
1.084

Percentual de Acerto
22k
5k
r7,91

274

85,08
89,08

125

90,68

84

90,88

84,U2

55

91,29

46

91,18
91,59
91,55
91,40

84,53
84,54
84,94
85,22
84,99

38
34

27

24

191,33 l

81,81

85,05

onde MAX é o maior número de erros corrigidos por uma regra. Em particular, nessa experiência

MAX -118.

Para regras que manipulam etiquetas completas

CAPIM tn0 6. OS EXPERIMENTOS REALIZADOS

# de Erros Corrigidos
jl;MAXI
l2;MAXI

j3;MAXI
l4; MÁ.XI
IS;MAXI
j6;MAXI
Í?i MÁX]

j8;MAXI
j9;MAXI
liouyIAllL

Número de Regras

86

Percentual de Acerto
22k
5k

1.508

80,09

72,75

394

85,04

77,70

173

86,70

79,49

93

88,45

80,92

60

88,46

80,98

48
40

88,50

81,11

88,48

81,14

34

88,48

81,11

30

88,41

81,06

26

89,95 l

82,22

onde MAX é o maior número de erros corrigidos por uma regra. Em particular, nessa experiência
MAX -99.

6.4.2 Conclusões sobre os Resultados
Analisando os resultados obtidos, observamos que o melhor resultado obtido na etiquetagem
do texto com aproximadamente5.000 palavras com os núcleosfoi conseguidoutilizand(>se o
conjunto de regras que corrige pelo menos 7 erros. Similarmente, o melhor resultado obtido
na etiquetagem do texto com aproximadamente 22.000 palavras com os núcleosíoi conseguido
utilizando-se o conjunto de regras que corrige pelo menos 8 erros.
Por outro lado, quando a etiquetagem é feita utilizando-se as etiquetas completas, o melhor
resultado é obtido quando utilizamos o conjunto de regras que corrige pelo menos 10 erros.

Concluímos, então, que não é vantajoso gastar o tempo necessáriopara que todas as regras
soam geradas, já que as regras que corrigem poucos erros provavelmente "memorizaram" alguma

peculiaridade do corpus de treinamento, ou seja, reproduzem alguma característica do texto
utilizado no aprendizado, ocasionandoque chamamos de perda de generalidade. Dessa forma,
nos deparamos com o seguinteproblema: como determinar qual a constanteMÍNIMO que deve
ser utilizada para o aprendizado de regras para etiquetagem de um determinadotipo de texto?
'lYata-se de uma questão bastante complexa cuja resposta só pode ser determinada, em princípio,
por experimentou com corpora de diferentes estilos e diversos tamanhos.
Além disso, podemos perceber que a etiquetagem do texto com aproximadamente 5.000
palavras sempre obteve resultados superiores do que os obtidos com o texto de 22.000palavras
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para um mesmo conjunto de regras. Conforme dito anteriormente, o texto de 5.000 palavras foi
escrito por Padre Antõnio Vieira no século XVI, enquanto o texto de 22.000 palavras íoi escrito
por Almeida Garrett mais recentemente, no século XIX. Tal resultado é bastante interessante,
sobretudo se observarmos que o corpus de treinamento é composto por textos dos séculos XVI
e XVII. Podemos, então, interpretar essa diferença nos resultados obtidos como uma evidência
de evoluçãogramatical do português europeu no período que compreendeos séculosXVI, XVll,
XVlll e XVIII. Caso tivéssemos obtido resultados similares nas etiquetagens de ambos os textos,
poderíamos dizer que não houve nenhuma mudança significativa na sintaxe do português no
período mencionado. Contudo, há a necessidadede se fazer experimentoucom textos maiores
para que tenhamos dados mais significativos para confirmar essa intuição.

Paralelização das Regras

6.5

Embora o etiquetador produza uma lista de regras que são aplicadas na ordem em que ocorrem
em tal lista (ver algoritmo de etiquetagem na Seção 2.3.1), há regras cuja aplicação não depende
e nem inüuencia na aplicação de outras regras. Podemos, então, definir dois conceitos: regras
comutáueís e regras collP lances.
Duas regras contextuais RI e R2 são ditas comutáueásse, para todo texto T, a aplicação de
Ri seguida por R2 produz o mesmo resultado da aplicação de R2 seguida por Ri, ou seja:

T(R:,

n,) = T(R,,

n.)

O seguinteTeorema caracteriza duas regras comutáveis
Teorema

l Sqarn .1?l : .4 '+ 13 l ('to.7VZ)i e .l?2 : C/ '+ -t) l (-,o.rVI)2 duas regras conteztuats,

onde (70]V.Di é a condiçãoassociadaâ regra confeztuali. .IZi e /?2 são d tas comutáveisse, e

Í.

B

#

a,..4

#

C,,4

#

0

2.,4 g COND2e ag CONDE
J. B g COND2el)«
Prova:

(+)

CONDE
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l

(a) B # C: sejam Ri e R2 duas regras comutáveis. Suponha, por absurdo, que B = C.
Considere, ainda, o seguintefragmento de texto anotado:
Pt l .A P2 l .E2 P3 l Es P4 l E4'

onde pi são palavras e Ei são etiquetas, para i= 1,
Aplicando Ri e depoisR2, temos:

,4

Pil.B P21.E2 P3i.E3 P4l'E4
pi l .D p2 l -E2 Pa l E3 P4 l E4

Por outro lado, aplicandoR2 e depoisRi, temos
Pi l ..4 P2 l ,E2 P3 l -E3 P4 l 'E4
pi l .B p2 l -E2 Pa l Es P4 l E4

Portanto, Ri e R2 não são comutáveis, o que contradiz a hipótese. Logo, B # C
Analogamente, temos que A # D.

(b) A # C: sejam Ri e R2 duas regras comutáveis. Suponha, por absurdo, que A = C.
Considere, ainda, o seguintefragmento de texto anotado:
Pi l .A P2 l .E2 Ps l E3 P4 l .E4,

onde pi são palavras e Ei são etiquetas, para i"
Aplicando RI e depois R2, temos:

l,

,4

pi l B p2 l E2 Pa l .Es P4 l -E4
Pi l .B P2 l .E2 P3 l .E3 P4 l E4

Por outro lado, aplicandoR2 e depoisRi, temos

pl l -D p2 l .E2 Pa l -E3 P4 l .E4
Pi l Z) P2 l .E2 P3 l -E3 P4 l .E4

Portanto, Rt e R2 não são comutáveis, o que contradiz a hipótese. Logo, A # C.

2. A « CONDE: soam RI e R2 duas regras comutáveis. Suponha, por absurdo, que A C
CONDE. Considere, ainda, o seguinte trecho de texto anotado:
Pt l .A P2 l -E2 Ps l '''i P4 l E2,
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onde pi são palavras e Ei são etiquetas, para i= 1, . . . , 4
Aplicando Ri e depois R2, temos:

Pi l .B P2 l .E2 P3 l .B P4 l E2
Pil.B P21.E2 P3l-B P41.E2
Por outro lado, aplicando R2 e depois Ri, temos
Pi l ..'l P2 l D P3 l .A P4 l E2
Pi l ..'l P2 1 0 P3 l .B f'4 l .E2

Portanto, Ri e R2 não são comutáveis. Logo, A # CONDE. Analogamente, temos que C

# CONDE.
3

B g CONDE: sejam RI e R2 duas regras comutáveis. Suponha, por absurdo, que A C
CONDE. Suponha, por absurdo, que A C CONDE. Considere, ainda, o seguintetrecho de
texto anotado:

Pi l ,4 P2l .E2 P3l ClrP4 l ..4 Põ l .E2,
onde pi são palavras e Ei são etiquetas,

para i=

1,

,4

Aplicando Ri e depois R2, temos:

Pi l -B P2l .E2 P31(1; P4l .B Psl.E2
pi l .B P2 l .E2 Pa l .D P4 l .B Põl.E2

Por outro lado, aplicandoR2 e depois Ri, temos
Pt l .A P2 l .E2 P3 1(1; P4 l .A Põ l .E2
PI l B P2 l -E2 P3 1(: P4 l .A Ps l -E2

Portanto, Ri e R2 não são comutáveis. Logo, A g CONDE. Analogamente, temos que D

g CONDE.

(+)
Antes de demonstrar essa parte do Teorema, vale observar que Ri nunca altera uma etiqueta
que foi escrita por R2 (e vice-versa).
Suponha, então, por absurdo, que Ri e R2 não sejam comutáveis. Nesse caso, temos que o
resultado da aplicação de Ri e R2 produz um resultado diferente do que o gerado pela aplicação
de R2 e Ri. Há, então 4 possibilidades:
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1. Ri altera uma etiqueta de C # E para E;
Isso não acontecepois, por hipótese, A # C
2. Ri altera uma etiqueta E # C para C;
Isso não acontecepois, por hipótese, B # C.

3. Ri altera uma etiqueta que pertence a CONDE, fazendo com que CONDE se torne falsa
em um contexto em que anteriormente seria verdadeira;
Isso não acontecepois por hipótese, A g COND2.
4. Ri altera uma etiqueta, fazendo com que COND2 se torne verdadeira em um contexto em
que anteriormente seria falsa.
Isso não acontece pois, por hipótese, B ( CONDE.

Por outro lado, dizemos que duas regras são corlPátantesse elas não são concorrentes.
Para determinar como as regras se comportam em relação a esse critério de concorrência,
implementamos um sistema que separa as regras em clusters de regras concorrentes.

6.5.1 0s Dados Utilizados
Foi utilizado nesseexperimentoum conjunto com 1.084regras contextuais,geradasa partir de
um textos de li'rei Luís de Sousa e hei Antânio das Chagas, escritos nos séculos XVI e XVll,
com aproximadamente 24.700 palavras.

6.5.2

Os ResultadosObtidos

A Figura 6.6 mostra um dos clusters obtidos, enquantoa Figura 6.7 mostra a distribuição dos
clusters em função do número de regras que eles contêm.

Número de Clusters

Maior Cluster
Menor Cluster
Mlédia

Moda

256
16

l
4.23
2
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Q NUM NEXTWD anos

TR NPR PREVTAG P

WQ SE NEXT10R2TAG

P

PRO PRO$ PREVWD Dizia
CONJ NEG PREVTAG

ADV

ADJ OUTROLBIGRAMe outra
P FOC NEXTTAG P
CONJS SE NEXTBIGRAM VB P
N FW PREVIOR20R3TAG
FW
WPRO C PREVTAG ADV

D CL NEXTTAG
VB

Figura 6.6: Exemplo de Cluster

6.5.3 Conclusões sobre os Resultados
De acordo com os resultados obtidos, percebemos que o "aprendedor" de regras contextuais
produz, em vez de uma única lista de regras, um conjunto de listas de regras,intercaladas
Contudo como a maioria dos clusters gerados contém poucas regras (apenas duas no exemplo
apresentado)'e o processo de etiquetagem é feito de forma eficiente, a aplicação paralela das
regras provavelmente não acelerada muito o processo de marcação dos textos.
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Figura 6.7: Número de Clusters x Tamanhodo Cluster

Capítulo 7

Conclusões
7.1

Conclusões sobre o 'l\'abalho Realizado

Nessa dissertação, investigamos como o paradigma proposto por Eric Brill pode ser utilizado
para etiquetagemmorfosintática de textos em português. Concluímosque, devido ao grande
númerode etiquetas que seria necessáriopara marcação de tais textos, o método é ineficiente
se utilizado sem modificações, ou seja, exatamente da maneira que foi concebido. Sendo assim,
propusemos a etiquetagem em fases, onde um texto é marcado em 3 etapas em vez de 2 como

sugeridooriginalmente.Para tanto, acrescentamos
uma estruturaàs etiquetas,de tal forma
que agora elas são compostas por um núcleo e um complemento (refinamento). Durante o
processode construção do refinador (módulo responsável pela complementaçãodos núcleos das
etiquetas), nos deparamos com problemas lingüísticos como o refinamento das etiquetas de
palavras homógrafas, a caracterização de algumas classes gramaticais (adjetivos de gênero duplo,
por exemplo), etc. Alguns desses problemas foram resolvidos de forma definitiva, enquanto

outros foram solucionadosapenas parcialmente. Por fim, mostramosos resultados de
experimentosfeitos com nosso sistema, a partir dos quais concluímosque o método de
etiquetagempor fases que propusemospode vir a ser uma boa alternativa para a etiquetagem
de textos em português.

Além das ferramentas para etiquetagem automática de textos, foi desenvolvido nesse trabalho

o Corpus Tycho Brahe, que compreende,além de uma metodologiade marcação,textos do
português europeu dos séculos XVI, XVll, XVlll e XIX. Anualmente, há duas versões de cada
texto: uma não-etiquetada, com informaçõessobre autor, edição, data em que íoi escrito, etc. e
outra, contendo apenas o texto etiquetado. No futuro, haverá ainda uma terceira, que consistirá
desses mesmos textos com anotação sintática. Esse corpus histórico continua em processo de
93
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construção, podendo ser encontrado na URL http://vvw.ime .usp br/'tycho,
informaçõessobre o processo de escolha dos autores, textos, etc.

assim como

7.2 0 Etiquetador como uma Ferramenta para a Construção do
Corpus
A conclusãoprincipal no estágio de trabalho em que nos encontramosé que não estamos
construindo

um etiquetados em si, mas uma /erramenta

de apoio à construção

de um c07'pus

etíquetado. Desta forma, nossas preocupações no momento divergem daquelas encontradas por
outros que se envolveram no desenvolvimento de tais ferramentas.

Conforme descrevemos na introdução, diferentemente de outros etiquetadores existentes,
nosso etiquetador moríusintático está sendo desenvolvido em paralelo com a construção do
corpus sobre o qual ele será testado. Tal procedimento pode ser descrito como "tentar navegar
em um navio enquanto ele é construído" . Por outro lado, essa abordagem é crucial para a criação
do Corpus Tycho Brahe, que não estaria sendo construído sem as ferramentas automáticas em
questão.

Essa abordagem de desenvolvimento paralelo corpus-etiquetador nos traz

problemas

interessantes,os quais ainda estamos vivenciando. Esses problemas advém da escassez de
palavras etiquetadas para treinarmos nosso etiquetador. Nosso primeiro corpus de treinamento
possuía apenas 21.000 palavras etiquetadas à mão. Destas, por motivos metodológicos, apenas
11.000foram usadas para o aprendizado de regras contextuais; o resto foi utilizado para testar
o etiquetador e para o módulo aprendedor de palavras desconhecida.

Sendo assim, foram construídos vários etiquetadores, cada um treinado com uma versão do
corpus Os resultados produzidos foram melhorandoem função do número de palavras que
foram utilizadas para o treinamento.
Em sua dissertação, Eric Brill considera que um corpus "muito pequeno" possuiria 40.000

palavras. Desta forma, não é surpreendenteque os resultadosobtidos na primeira iteraçao
treino-etiquetagem-correçãonão tenham sido estupendos. No entanto, não sabemos precisar a
razão da baixa precisão obtida, que podem ser justificadas de duas maneiras:

(a) O número de palavras (11.000) não é estatisticamente relevante para o treinamento do
etiquetador.

(b) O método de Brill, por se basear no aprendizado da etiqueta baseado na vizinhança
próxima, não se aplica ao português dos séculos XVI a XIX, que é uma língua com uma
ordem de palavras muito mais livre que o inglês moderno.
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O problema com a hipótese (a) é que não sabemos quantas palavras seriam estatisticamente
reZeuantes.nem sabemos como calcular tal valor. Some...sea isso o fato de estarmos tratando
com textos históricos, de autores de épocas, convenções ortográficas e estilos distintos, o que nos
diferenciamuito dos corpora nos quais outros métodos citados foram desenvolvidos.

O problema da hipótese (b) é que absolutamente todos os métodos conhecidos para
etiquetagemde palavras fazem uma busca localmente restrita e, portanto, todos os outros
métodos estão sujeitos ao mesmo problema.

7.3

Sobre o Método proposto por Brill

Uma questãoextremamenteinteressanteé o comportamentodo método propostopor Brill no
que se refere à etiquetagem de diversos textos. Em outras palavras, não há nada que garanta

que o métodoproduza bons resultados. Ou seja: o fato de termos obtido um acerto de 90%
na etiquetagemde um determinadotexto de um dado tipo/estilo,não implica,em princípio,
que conseguiremosesse mesmo resultado na marcação de outros textos desse mesmotipo/estilo
(note que essa observação compara textos de um mesmo gênero; caso um texto de um estilo seja
etiquetado utilizando-se um conjunto de regras aprendido a partir de textos de outros estilos, é
presumívelque os resultados alcançados na marcação de textos desses estilos sejam diferentes.
Isso se deve ao fato do método se basear no reconhecimento de padrões morfosintáticos no
aprendizado das regras.).
Dessa forma, surge a seguinte pergunta: como garantir que um etiquetador produza sempre
pelo menos X% de acerto na anotação dos textos? 'lYata-se de uma pergunta de difícil resposta.
Contudo, antes de respondê-la, devemos investigar se isso realmente é possível, para em seguida
estudar como fazê-lo.

7.4

Investigações F\ituras

A área conhecida como lingüística computacional empírica é muito vasta. Estudamos apenas
uma de suas vertentes, a etiquetagem morfosintática de palavras de um texto. Há, ainda, muitos
tópicos interessantes relacionados com a etiquetagem de textos, que podem ser explorados como
continuação desse trabalho. Dentre eles, podemos ressaltar os seguintes:
e resoluçãodo problema de refinamentodas etiquetas de palavras homógrafas;
e investigação de novos algoritmos de otimização, que têm como propósito buscar máximos
globais em vez de máximos locais;

e utilização do etiquetador para estudar a evolução da língua portuguesa
em diferentes
treinado
com um
períodos. Para tanto, serão construídos vários etiquetadores,cada um
.l .b .. . : n n .l n
} to de um determinado período. Etiquetaremos, então, os textos de uma determinada
época com etiquetadorestreinados com textos de outras épocas. Caso haja diferenças
s gni6cativas nos resultados obtidos, teremos bons indícicos de mudança nas normas
sintáticas nos períodos estudados.
e estudos de como utilizar o etiquetador morto-sintáticona análise sintática de textos;
e estudo de técnicas de paralelização do aprendizado das regras e etiquetagem dos textos;

e determinaçãodo que é um corpus de treinamentoestatisticamenterelevante,ou seja, o
tamanho do corpus que devemos utilizar para o aprendizado de regras contextuais para
que o percentual de acerto na etiquetagem se torne aproximadamente constante;

© melhoria do conhecimento lingüístico codificado no refinados. Pretendemos classificar
devem ser
palavras que pertencem a uma única classe moríb-sintática e que portanto
utilizada para uma
sempre marcadas com a mesma etiqueta. Tal informação será
pré-etiquetagem dos textos. Procuraremos desenvolver métodos mais precisos para a
determinação dos tempos verbais de verbos que apresentemênclise, além de obter formas
de identi6car locuções no texto (talvez com o uso de dicionários)-
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Apêndice A

Manual de Etiquetagem
Tycho Brahe
A.l

do Corpus

Eti(;luetas

Apresentaremos, ness seção, as etiquetas que são utilizadas na marcação do Corpus Tycho
Brahe. Essas etiquetas podem ser alteradas ou excluídas no decorrer do processode construção
do corpus, enquanto novas etiquetas podem ser adicionadas por motivos técnicos (llngüísticos
e/ou computacionais). A última versão do manual de etiquetagempode ser encontrada na URL
http ://wvw . ime . usp . br/'tycho/corpus/manual.
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A.l.l

Verbos em Geral

Etiqueta

Significado

VB

VB-F
VB-l
Presente do Indicativo
VB-P
VB-SP
VB-D
VB-RA
VB-SD
VB-R
VB-SR
VB-G
VB-PP
VB-AN
VB-AN-P
VB-AN-F
VB-AN-F-P

Os verbos haver, estar, ter e ser são marcados de forma diferentedos demais verbos. A
diferençaconsiste basicamenteno núcleo da etiqueta que é utilizada na marcação. Dessa
forma, são utilizados os seguintes prefixos na marcação desses verbos: HV, ET, TR e SR,
(respectivamente). Além disso, os verbos ser e estar não apresentamnenhumaforma de
particípio passivo.

A.1.2

Nomes

Etiqueta l Significado
N
N-P

NPR

NPR-P

Nome Comum, Singular
Nome Comum, Plural
Nome Próprio, Singular
Nome Próprio, Plural

Observações

8 Coletivos (ex.: multidão) são marcados com N, assim como infinitivos precedidosde
determinante ou pronome e acompanhados pelos seus argumentos (ex.: o ama7L/Né
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envolvente,o s(Z/}r7/N é desgastante, etc.). Note que os infinitivos que são precedidos
por determinantesque não são acompanhados por argumentossão marcados como verbos
no infinitivo(ex.: o anal./yB a Deus é bom).
Nomes que não mudam no plural são marcados de acordo com os determinantes que os
acompanham (ex.: o/D lápis/N, os/D-P lápis//V-P).
. Formas de tratamento e títulos são marcados com NPR (ex.: l)om/NPR nederico)

e Datas e dias da semana são marcados com NPR (ex.: o ]Vatai/WPR, Seita//VPR
Feira/NPR), assim como lugares (ex.: o/D rio/N Amazonas//VPR).
e Palavras com inicial maiúscula são marcadas com NPR (ex.: o Rio/NPJ? .4mazonas//VP.R)

Note que não é marcada a flexãode gênero dos nomes próprios e comuns

A.1.3

Pronomes

Etiqueta
PRO

Significado

PROA
PRO$-P
PROA-F
PROA-F-P

Pronomes Possessivos Masculinos, Singular'
Pronomes PossessivosMasculinos, Plural'
Pronomes PossessivosFemininos, Singular'
Pronomes Possessivos1%meninos,Plural'

P+PRO

PronomesPessoaisdo Caso Reto e alguns Oblíquos'l'únicos'
alllls I'l'ollollles
rebsuón oblíquos
vuuquuo '--Loucos'
ul"',vü
Alguns
Pronomes Pessoais

Note que não há flexão de gênero e número para os pronomes oblíquos átonos

Observação: a gerzteserá marcado como a/Z)-F gente//V.
'Exemplos: eu, tu, ele, eZa,você, nos, uós, eles, elas, vocês, mtm, tt, sz
zExemplos: comigo, contigo, cona go, conosco, connosco

aExemplos: meu, teu, seu, rzosso,posso.

4Exemplos: meus, teus, seus, nossos, vossos.

sExemplos: minha, tua, sua, nossa, vossa

6Exemplos: minhas, luas, suas, nossas, vossas.
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A.1.4

Clínicos

Etiqueta l Significado
CL
Pronomes Oblíquos Atonos'
Clínico se
SE
r) hqnrvnrãp

e No caso de ênclise, a marcação será feita como no exemplo: como-lo/yB-fCL.

B Verbos no futuro do presentee no futuro do pretérito admitem mesóclise.Nesse caso, a
marcaçãoserá feita da seguinteforma: dar-ihe-ei/yB-R/CI,.
e Quando não há hímen,o crítico e o verbo são consideradosduas palavrasisoladas (ex :

Ihe/CL emprestei/VB-D'').

A.1.5

Determinantes

Etiqueta
D
D-F

D-P
D-F-P
D-G

D-G-P
D-UM
D-UM-F
D-UM-P
D-UM-F-P
OUTRO
OUTRO-F
OUTRO-P
OUTRO-F-P
DEM

l Significado

o, esse, este, aquele
a, essa, esta, aquela
os, esses, estes, aqueles
(zs, essas, estas) (àquelas

outro
02itra

outros
outras

íslo, isso, aquilo,taZ

7Exemplos: o, a, os, as, me, te, se, Ihe
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A.1.6 Adjetivos
Etiqueta

Significado
Adjetivo Masculino, Singular
Adjetivo Masculino, Plural
Adjetivo Feminino, Singular
Adjetivo Feminino, Plural

ADJ
ADJ-P
ADJ-F

ADJ-F-P

ADJ-G
ADJ-G-P

ADJ-S
ADJ-S-P
ADJ-S-F
ADJ-S-F-P
ADJ-S-G
ADJ-R
ADJ-R-P
ADJ-R-F
ADJ-R-F-P
ADJ-R-G
ADJ-R-G-P

Adjetivo com Gênero Duplo, Singular
Adjetivo
com Gênero Duplo, Plural
J
Adjetivo Superlativo, Masculino, Singular
/\(letlvo
iuiai
Adesivo DtiDel'iai;iVO
Superlativo lvlascullllu,
Masculino, lPlural

Adjetivo Superlativo, Feminino, Singular
uiari
Adjetivo Superlativo, Feminino, Plural
Adjetivo Superlativo, Gênero Duplo
Adjetivo Comparativo, Masculino. Singular

Adjetivo
Comparativo, Masculino-Plural
!
'''''
Adjetivo Comparativo, Feminino, Singular
Adjetivo Comparativo, Feminino. Plural
Adjetivo Comparativo, Gênero Duplo, binaular
Adjetivo Comparativo, Gênero Duelo. Plural

A.1.7 Advérbios
Etiqueta

ADV

ADV-S

ADV-R

Significado

'Ã:Í;ê;Éi8;1ê;;;;iÜd
AdY
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A.1.8 QuantiÊcadores
Etiqueta

Q

Q-p

Q-F
Q-p-p
Q-C
Q-G-p

Quantificadores Masculinos em Geral, Singular'
Quantificadores Masculinos em (;epal. Plural'
Quantificadores Femininos em Geral. Singular'"
Quantificadores
}uantl
Femininoli em Geral. Plural''
Quantificadorescom Gênero Duelo. Singular''
Quantificadores cona Gênero Duelo. Plural''

A.1.9 Conjunções Cloordenativase Subordinativas
Etiqueta

CONJ

C
CONJS

Significado
Conjunções Coordenativas Aditivas, Adversativas, Alternativas

Conjunções Subordinativas Causais, Çoncessivas, UonQicionals
Finais, Temporais, Consecutivas, Comparativasi6

SExemplos; algum,nenhum, tudo, nada, muito, pouco, todo, etc
9Exemplos:

aZguris, ambos, todos.

ioExemplos: alguma, nenhuma, etc.
11Exemplos: algumas, ambas, lodos
i2Exemplos: cada, ninguém, alguém, qualquer.
13Exemplo: quaisquer
i4lBxemplos: e, nem, ou ... ou.
ou, tanto
anta . . . quanto, logo, pois, etc.

isExemplo: que

tÕExemplos: porquelembora, quando, enquanto, segundo, etc
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A.l.IO Interrogativas Diretas e Indiretas/Relativas/Exclamativas
Etiqueta

Significado
algum, ne7zAum, tudo, nada, muito, pouco
alguma, nenhuma

WPRO
WPRO-P
WPRO$

WPRO$-F
WPRO$-P
WPRO$-F-P

algumas, ambas, todas
cada, ninguém, alguém, qualquer
guazsquer
?
07z(íe, qua7z(Zo, com.o, qua7zto, qzie77z

WQ
WD
WD-P
WD-F
WD-F-P

A.l.ll

alguns,
ambos, .todos
g

g«e, ç«eilT
gzi

quanta'"
?!!!tt!:: ;
guanfaszJ

Preposições e Contrações

P
P+D
P+D-P
P+D-F
P+D-F-P

a, de, co

ao, no, do, des!!!peia
à, -, a«:ye!!e:zs@
âs, nas, das! de!

P+DEM
disto,! g
disso, daquilo
P+WADV donde
P+CL
reza"

A.1.12

Locuções

Serão considerados locuçõesos conjuntos de palavras que
17Em interrogativas indiretas.
icem

que/qual lit;ro.

IDEM

os quais

/tufos.

doem aBaDIa desesperança encontrastes, quando
riem

Quantas

esperanças

22Em trabalhei pela será;tr

você

me deu

2

/
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1. recebem uma interpretação de conjunto que não pode ser derivada da composição das
categorias que os compoem;
2. contêm palavras de categoriaduvidosa
A marcação é feita da seginteforma

IP l CONJ l CONJSj-complemento-nln2,
onde ni é o comprimento da locução e n2 é a posição da palavra na locução. Note que podem
ocorrer contações em uma locução. Ex.:
apesa77'P-2.í de/P-22, no/(-;O.MJ-2]
entanto/CONA-22, apesar/P-21 disso/PEDEM-22. e\c.

A.1.13 Numerais
Etiqueta
NUM
NUM-F

ADJ
ADJ-F
ADJ-P
ADJ-F-P

A.1.14

Significado

Numeral Cardinal Masculino"
Numeral Cardinal Feminino"
Numeral Ordinal Masculino, Singular"
Numeral Ordinal Feminino, Singular"
Numeral Ordinal Masculino, Plural''
Numeral Ordinal Feminino, Plural"

Negações

Etiqueta Significado
NEG
SENÃO

naOzu,

7ZC77}óu

senãosi

23Exemplos: um, dois, três, etc.
24Exemplos: uma, duas.
2sExemplos: pmmeiro, segundo, terceiro, etc
2õExem.pios: pn7netra, segunda, terceira, etc
27Exemplo: os primeiros pacientes.

2aExemplo: as pr"tmetraspaginas.

20Emnao sala sem levar um agasalho

soemnem só depão pideo homem

Saem não respira senão partese {ntoãcar.
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A.1.15

Interjeições

'ÉiliãÜ{, l sig«i$!!®.
INTJ

l oló, adeus, acha!

Observação:

e até amanhã ou até logosão analisadoscomo duas palavras: até/P manhã/HZ)y, ati!/P
logo/a0 t''.

A.1.16 Palavras Estrangeiras e Palavras Desconhecidas
Etiqueta

FW

xx

Significado
Palavras Estrangeiras
Palavras Desconhecidas

Sinais de Pontuação

A.1.17
Etiqueta

A .2

Marcacões Extra-lingüísticas

Além das etiquetas que descrevem as classes gramaticais propriamente ditas, há outros tipos de
marcações. São elas:
e Marcações de início de página. Ex.: <P.Ol>
e Marcações de início e fim de texto, <text> e </texto, respectivamente
B Marcações

de

início

e

fim

de

comentários,

respectivamente.
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<conunent>

e

</comment>,

e Marcações de início e fim de título, <heading> e </heading>, respectivamente.
e Marcações de início e 6m de informaçõessobre a edição (data, editor, editora, etc.),
<editi.on> e </edi.tion>, respectivamente.

e Há caracteresque não fazem parte do alfabeto iso-latir.l (também conhecidocomo
iso-8859-1), definido como padrão para armazenamento do Corpus Tycho Brahe. Um
exemplo é o caractere ã. Contudo, é importante que haja pelo menos uma versão do
texto que preserve suas características originais. Para tanto, utilizamos as marcações
<original> e </original>, que identificam que há alguma informação presenteno texto
original que não pode ser codificada diretamente no corpus' Por exemplo, ,para o caractere
mencionado, teremos <origina].> u'a </original>.
Essas marcas também são utilizadas

para preservaçãode abreviaçõesque foram encontradasno texto original e que não
aparecem na versão etiquetada

e Em alguns textos, o autor inicia uma nova sentença sem finalizar a anterior, ou seja, sem
utilizar uma marca apropriada (ponto final, ponto de exclamação, etc.) Nesses casos,
utilizamos a marca <nl> para indicar que a sentença termina
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Apêndice B

Manual do Sistema
B.l

O Aprendizado de Regras para Etiquetagemde Palavras
Desconhecidas

Para iniciar o aprendizado de regras para etiquetagem de palavras desconhecidas, deve-se utilizar
o seguinte comando:

onde:
WORDLIST

é um arquivo com o formato <paZ>,onde paZ são palavras conhecidas (que ocorrem

no corpus de treinamento).

Exemplo de fragmentode um arquivo desse tipo:
que
a
se
com
os

Vossa
Excelên cia

para
do

SM.ALl;WORDTAGLIST

é um arquivo com o formato <paZ> <etÍq) </req>, onde .frei

é a

frequência com que a palavra pal aparece marcada com a etiqueta etÍq no corpus de
treinamento.

Exemplo de fragmento de um arquivo desse tipo:
, , 1569
e CONJ 801
que WPR0 476
a D 385
que C 338

não NEG 252
se SE 179
da P 170
;

. 140

me CL 131
Observe que este arquivo é ordenado pelas freqüências, com os pares <paZaura><etiqueta>
mais frequentes aparecendo antes dos menos freqüentes.

BIGRAMILIST
é um arquivo com o formato <paZi><paZ2>,onde rali e paZ2são palavras que
aparecem no corpus de treinamento adjascentemente (ou seja, rali aparece à esquerda de
paZ2) .

Exemplo de fragmento de um arquivo desse tipo:

, Porto

como me

natura].mente me

e casados
passadas as
hoje acham'
roubaram
,

guerra a

, quantas
que sente
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n é um número utilizado para indicar ao sistema que deverão ser utilizadosapenas os bigramas
onde pelo menos uma das palavras está na lista das n palavras mais frequentes no corpus de
treinamento. Aumentando-se esse número, o "aprendedor" potencialmente irá aumentar
o número de regras aprendidas, gastando mais tempo e espaço de armazenamento. Por
outro lado, diminuindo-seo valor de n, o aprendizado potencialmenteserá mais rápido e
irá utilizar menos memória.
LEX.RULEOUTFILE

é o arquivo onde as regras aprendidas serão armazenadas.

B.2 O Aprendizado de Regras Contextuais
Para iniciar o aprendizado de regras contextuais, deve-se utilizar o seguintecomando
crl TAGGEDCORPUS DUMMYTAG(;EDCORPUS CONTEXTRULEFILE TRAIN]NGLEXICON INFO

onde

TAGGEDCORPUS
é o arquivo com a referência, ou seja, o texto etiquetado manualmente
e portanto sem erros. Este texto deve estar no formato de uma sentençapor linha e com
todos os itens léxicos "tokenizados"

DUMMVTAGGEDCORll)US
é o arquivo com a marcaçãoinicial. Note que o texto no
arquivo TAGGEDCORPUS é o mesmo deste arquivo. Assim como o texto em
TAGGEDCORPUS, o texto nesse arquivo deve estar no formato de uma sentençapor
linha e com todos os itens léxicos "tokenizados"
CONTEXTRULEFILE

é o arquivo onde as regras aprendidas serão armazenadas.

TRAININGLEXllCON

é o arquivo com o léxico, onde para cada palavra do corpus de

treinamento etiquetado, há uma lista com suas possíveis etiquetas (em relação ao corpus
de treinamento; nada impede que uma determinada palavra apareça marcada com uma
etiqueta que não aparece na lista em algum outro corpus).

Exemplo de fragmento de um arquivo desse tipo:

Assisti.a VB
geral ADJ
uma D
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desi.gualmente
ADV
) (
como CONJS CONJ WADV

Senhora NPR N
7 NUM

djoutré

FW

A primeira etiqueta da lista é a etiqueta mais frequentementeassociada à palavra em
questão.

INFO é um arquivo onde será armazenadoo resultadode cada uma regra no formato
(regrar (número de erros corrigidos> .

B.3

Etiquetagem dos Textos

Para etiquetar um texto, deve-se utilizar o seguinte comando

taggerLEXICON CORPUS BIGRAMS LEXRULEOUTFILE CONTEXTUALRULEFILE
onde

LEXICON

é o arquivo com o léxico que será utilizado na etiquetagem.

CORPUS é o arquivo com o texto que se deseja etiquetar. O etiquetador supõe que há uma
única sentençapor linha e que os sinais de pontuação estejam "tokenizados". As palavras
do texto que se deseja etiquetar podem estar pré-etiquetadas,desde que a etiqueta esteja
separadada palavra por duas barras, conformemostra exemploabaixo:

0 garoto//N disse

r' eu estou aqui

(Observe que as aspas, os dois pontos e o ponto final são elementos do léxico da linguagem
que serão etiquetados da mesma forma que as palavras, e portanto aparecem
"tokenizados").

BIGRAMS
é um arquivo que contém pares de palavras que aparecemde forma adjascente
no corpus de treinamento, que são usados para aplicação de regras como altere a etiqueta
corrente de etzqi para ettq2 se a palavra paZ se7npre aparece a dtrezta da palavra cora'ente
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LEXRULEOUTFILE

desconhecidas.

é um arquivo que contém as regras de etiquetagemde palavras

Exemplo de fragmento de um arquivo desse tipo:

m hassuf l VB 252.8
N r fhassuf l VB 195.936323366556
l cear NUM36
N não fgoodright VB 26.8974358974359
tão goodright ADJ 19.8180972818312
' cear

P 16

osa hassuf
3 ADJ 15
2 cear NUM 13

mente addsuf 5 ADJ 11.8888888888889
d addpref l D 11.7951507476624
CONTEX.TUALRULEFILE
é um arquivo que contém as regras de etiquetagem que foram
aprendidas e que serão utilizadas no etiquetador.

Exemplo de um fragmento de um arquivo desse tipo:
WPRO C PREVTAG VB

D CL NEX'lTAG
VB

N VB PREVIOR2TAG WPRO
D P NEXTIOR2TAG D

VB N NEXTBIGRAM
CONJN
ADJ N NEXTWD
de
VB N PREVWDna

ADJ VB PREV2TAG

C

VB N SURROUNDTAG P

ADJ N PREVBIGRAM
VB P

As opções de linha de comando disponíveis são as seguintes

.? Exibe o formato da linha de comando que deve ser utilizada para executar o etiquetador
h Exibe auxílio (help) ao usuário

111

-i arq Faz com que resultados intermediários da etiquetagem soam armazenados no arquivo
r
arg
-s num Processa o corpus a ser etiquetado em blocos de lzum linhas por vez Tal opção é útil
quando se deseja etiquetar textos muito grandes em sistemas que não dispõem de memória
suÊciente para processar o texto de uma única vez-

Br

-S Se esta opção for acionada, apenas o etiquetador inicial será utilizado.

;UH ::X='.
CONTEXTUALRULEFILE.

ãS=!#l.R

B.4 Refinamento das Etiquetas
Para refinar as etiquetar de um texto, deve-seutilizar o seguinte comando

refCORPUS-IN CORPUS-OUT
onde

CORPUS-IN

CORPUS-OUT

é o arquivo e entrada, com o texto marcado apenas com os núcleos das etiquetas.

é o arquivo de saída, que armazenará o texto marcado com as etiquetas

completas.

112

B.5 Ferramentas Auxiliares
São ferramentas construídas para automatizar algumas tarefas que manualmente seriam
impossíveis ou inviáveis de serem feitas devido à quantidade de dados manipulado. pelos
programas Muitos dos arquivos mencionadosanteriormenteque fmem parte da entrada dos

programasde aprendizadoe etiquetagemsão geradospor tais utilitários. Além disso, há
programas para geração de estatísticas sobre os resultados da etiquetagem, remoção das etiquetas
de um texto anotado, etc.

divide-in-two-band.prl

B.5.1

Entrada: Um texto etíquetado
Saída: Dois arquivos com textos etiquetados.
O que faz: Divide o arquivo com o texto de entrada aleatoriamenteem dois outros textos com
aproximadamente o mesmo tamanho (número de linhas)

Utilização: perl divã.de-in-two-raid.prl <textot><texto2><textoS>)ondetextos é o
arquivo com a entrada e textos e texto3 são os arquivoscom a saída.

B.5.2
Entrada:

wordlist-make .prl
Um texto não-etiquetado.

Saída: Uma lista com todas as palavras do texto de entrada ordenadasdecrescentementeem
relação às freqüências com que ocorrem no texto.

Utilização: cat <texto-não-etiquetado>1 perl uordlist-make.prl ,l soft .+l -rn
l awk '{

print

$1 }'

>

BIGWORDLIST,

onde

texto-não-eti.quetado

a entrada e BIGWORDLISTé o arquivo com a saída.

B.5.3

é o arquivo

com

word-tag-count .prl

Entrada: Um texto etiquetado.
Saída: Uma lista com entradas do tipo <paZ}<etÍq></req>, onde /req é a frequênciacom que
a palavra paZ aparece marcada com a etiqueta etiq no texto de entrada.
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>

Utilização:

cat

<texto-etiquetados

1 pera

vord-tag-court.prl

SMALLWORDTAGLIST,onde texto-etiquetado
SMALLWORDTAGLIST
é o arquivo com a saída.

B.5.4

l

soft

+2 -rn

é o arquivo com a entrada

e

bigram-generate.prl

Entrada: Um texto não-etiquetado.
Saída: Uma lista de todos os pares de palavras que aparecemno texto de entrada.

Utilização: cat
<texto-não-eti.quetado> 1 perl bigran-generate.prl
l
avk '{ print $1, $2 }' > BIGBIGRAMLIST, onde texto-não-etiquetado é o arquivo
com a entrada e BIGBIGRAMLIST é o arquivo com a saída.

B.5.5 make-restricted-lexicon.prl
Entrada: Um texto etiquetado.
Saída: Uma lista com as palavras do texto de entrada, cada uma delas seguidapela lista de
etiquetas que aparecem associadas a ela no texto, sendo que a primeira etiqueta desta lista

é a mais freqüente.

Utilização: pera make-restricted-lexicon.prl<texto-etiquetados

LEXICON,
. ..?J.

onde

''"s '' z'iquetado é o arquivo com a entrada LEXICONé o arquivo com a saída.

B.5.6 tagged-to-untagged.prl
Entrada: Um texto etiquetado
Saída: O texto de entrada sem as etiquetas.

Utilização: pera tagged-to-untagged .prl <texto-eti.quetado> <texto-não-etiquetados,
onde texto-etiquetado
com a saída.

é o arquivo com a entrada e texto-não-etiquetado

é o arquivo

B.5.7 comparitor.prl
Entrada: A referência (texto etiquetado manualmente), o mesmo texto etiquetado
automaticamente e o léxico utilizado na etiquetagem.
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Saída: Estatísticas sobre a etiquetagem do texto etiquetado automaticamente.
Utilização:

perl

referência,

comparitor.prl

texto-etiquetado

<referência>

<texto-eti.quetado>

e léxi.co são os arquivos de entrada.

<léxico>,

onde

Para uma descrição das ferramentas checker.prl, format.prl, textttfilter.c,
guessabbrev.prl) tokenizer .prll extractcompl .prl, generator .prl e statistics.prol
ver o Capítulo 4.
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Referências Bibliográficas
Essa seção foi dividida em duas partes. A primeira, que chamamosde Bibliografia,
compreende todos os textos que compõem as citações que se encontram nessa dissertação. A

segunda, intitulada Outras Referências,

contém outros textos que, apesar de não fazerem

parte das citações, foram utilizados nos estudos que culminaram nessetrabalho e são fontes
de pesquisa para quem deseja obter informações sobre o assunto.

Bibliografia
jll Brill, E. Unsuperuísed Learning o/ l)esambiguation Bules /or Pari o/ Speech Tagging. Artigo
obtido na URL http ://vwv.cs .jhu. edu/'bril1,
1993.

Nesse artigo o autor apresenta um etiquetador morínsintático baseado em regras

nãc-supervisionado, ou seja, que não utiliza textos etiquetados na fase de aprendizado das
regras contextuais. Mostra também diferenças de um etiquetadordesse tipo em.relaçãocom
a umo
etiquetador supervisionado, maneiras de se combinar o aprendizado supervisionado
na'o"supervisionado,além de apresentar os resultados comparativos da etiquetagem quando
é utilizado um etiquetador supervisionado e um que combina os dois tipos de aprendizado.
Brill também compara o algoritmo de aprendizado baseado em regras não-super.visionado
com o algoritmo Baum-Welsh, utilizado por etiquetadores estocásticos não-supervisionadas.
l21 Brill,

E.

7+ans/ormation-Basca

Technologies, Netherlands, 1993.

.En'or

Dráuen

Parsing.

Third

Workshop

on Parsing

Nesse artigo o autor apresentauma técnica de etiquetagemsintática que se baseia no

aprendizado automático de uma gramática de transformações(o termo é utilizado com um
sentido diferente do usual). Tal gramática é capaz de fazer a análise sintética de um texto
através de sua representaçãoem árvores sintéticas binárias.
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[3] Brill, E. .4 aor7)us-Basca Ápproach to Z,anguageZ;earning. Ph.D. Dissertation, University
of Pennsylvania, 1993.
Dissertação de doutorado de Eric Brill onde ele apresenta o método de aprendizado de
trannsformaçõesdirigido por erros e mostra sua aplicaçãona etiquetagemmorfológicade
palavras e na etiquetagem sintática de textos.

l41Bri[[, E. R.E.4Z)]b/E.
TR.4/]V/NG. Arquivopertencente
ao etiquetador,obtidona URL
1= V-

httP

://vlm.

cs .jhu.

edu/'bri11,

- -

+

1993.

Arquivo com documentaçãosobre a fase de treinamento encontrado no diretório Does, que
faz parte da distribuição do etiquetadosmorfológico implementadopor Eric Brill, disponível
na URL http://www . cs .jhu . edu/'bri.ll

ISI Brill, E. .4utomatic Grammar /nduction and Parsing Frei Terá: .A Trens/ormation-Basca
-

.Approach.

Artigo

obtido

na URL

http://vvw.cs

.jhu.edu/'bril1,

1993.

Artigo onde o autor apresenta a técnica de análisesintática baseada no aprendizado de regras
de transformação, assim como em l21.
l61 Brill, E.

'

Some aduarzces in [rans/ormation-basca

pari-o/:speecA

taggíng.

the 12th Nacional Conference on Artificial Intelligence (AAAl-94), 1994.

In Proceedings

of

Artigo no qual o autor faz um apanhado geral de como a técnica de aprendizado de
transformações dirigido por erros pode ser utilizada na etiquetagem morto-sintática de
palavrasde um texto. Ele mostra, em linhas gerais, como funcionaum etiquetadosque
nnplementa tal paradigma, como fazer com que esse etiquetados utilize regras que manipulem

palavras da língua em questão (em outras palavras, como construir um etiquetador
lexicalizado), como resolver o problema de etiquetagem de palavras desconhecidase como
etiquetar um texto com conjuntos de etiquetas ao invés de uma única etiqueta.
l71 Brill,
-

E.,

l)ísambiguat

Resnik,

P.

on. Artigo

.4 Rale-Bases
obtido

na URL

4pproach to Preposit anal Phrase
bttp

: //vww . c$ . jhu.

edu/'bril1,

4ttachment

1994.

Artigo no qual o autor apresenta uma técnica para resolver o problema de ambigüidade
causado pelas preposiçõesna língua inglesa através da utilizaçãodo paradigma de
aprendizado de regras dirigido por erros.

V'''D

l81Brill, E. lr+ans/ormation-Bases.Errar Z)riuen Learníng and AraturaZLanguage. .4 case Study
' ín Pari o/ Speecà Taggíng. Computational Linguistics, 21(4):543-565, 1995.
Artigo no qual o autor mostra como a técnica de aprendizado de transformaçõesdirigida por
erros pode ser utilizada na etiquetagem morro-sintática de palavras de um texto. Além disso,
ele apresenta as principais características de etiquetadores lexicalizados e não lexicalizados,
a técnica de etiquetagem por conjuntos de etiquetas e a técnica de etiquetagem de palavras
desconhecidas. Por fim, ele faz uma comparação entre etiquetadores que implementam o
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paradigma estocástico e o por ele proposto a partir da utilização de corpora de treinamento
de diversos tamanhos
l91 Brill, E. t/nstzpemised Z;eaming o/ Disambíguation Bules /or Pari o/ Speech ZaggÍng. Artigo

obtido no, disponível na URL http : //]nm . cs . jhu . edu/'bril1,

1995.

Neste artigo o autor descreve um algoritmo de aprendizado para treinamento de um

etiquetados morfnsintático que dispensa a utilização de um corpus etiquetado manualmente.
Apresenta também uma comparação deste algoritmo com o algoritmo Batam.Welch, utilizado
combinar algoritmos
para treinamento de etiquetadores estocásticos. Por fim, mostra como
l
n\ A n=A
de treinamento supervisionados (ou seja, que utilizam textos anotados manualmente) e não
supervisionados para construção de um etiquetador que obtém alta performance com a
utilização de uma pequena quantidade de textos etiquetados manualmente.
American

j101 Brill,

E.,

Mooney,

R.

J.

(editores)

A/

À/agazine,

Association for Artificial Intelligence,Inverno 1997

uoZume

.18,

ntímero

.4.

computacional
Edição especial da revista Artificial Intelligence Magazine sobre lingüística
empírica (lue, além de trazer uma introdução histórica sobre o assunto, trata de problemas
como reconhecimento de íãa, etiquetagem sintática de textos, tradução automática, análise
semântica, etc.

jlll Charniak, E. StatislácaZLanguagel,earning. MIT Press, Primeira Impressão,1993

Livro no qual o autor explorao processamentode linguagemnaturalsob o ponto.de
vista estatístico mostrandoas vantagensdeste em relaçãoà abordagemtradicional, sob o

baseados
enfoque da inteligência artificial. São apresentados, entre outras coisas, algoritmos
em hidden marcou modems,gramáticas livres de contexto probabilísticas e aplicações para
solucionar o problema de ambiguidade entre sentenças

j121Cunha, C., Centra, L. Nova Gramáticado Português(-;ontemporáneo.
Editora Nova
Fronteira, Segunda Edição, 35a. Reimpressão, 1985.

Gramática da língua portuguesa.
j131 Garside,

'

Computer

R.,

Leech,

G.,

Tezt (-;arvora.

McEnery,

Longman,

A.

aoQus

Primeira

.Annotalion;

Edição,

1997.

-Linguistíc

/rz/ormation

/Olm

Livro que trata de diversos aspectos da (relativamentenova) área de pesquisa dentro da
lin''güística computacional, conhecida como anotação ou enriquecimento de Corpus. Abrange
áreas como etiquetagem morfológica de palavras, etiquetagem sintética de sentenças,
construção de etiquetadores, anotação semântica, etc.
j141 Mangu,

L.,

Brill, E.

URL httP ://www.cs

Áutomatíc

.jhu.

RtiZe .AcquisÍtíon

edu/'bril1,

1997.
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/or SpeZling (-;omecfion.

Artigo

obtido

na

Artigo no qual os autores utilizam a técnica de aprendizado de transformações dirigida por
erros para correção de erros de grafia que não resultam em erros léxicos, ou seja, erros de
grafia que produzem palavras pertencentesao vocabulário da língua em questão.
j151McEnery, T., Wilson, A. Corpus Éinguistics. Edinburg University Press, Primeira Edição,
1996

Livro que descreve a área da lingüística que utiliza textos como base para extração de
conhecimento.Traz uma boa introdução histórica na qual mostra as razões que fizeram com
que a área fosse esquecida por tanto tempo até que fosse retomada há alguns anos. Assim
mmo j131,traz uma visão geral sobre as diversas frentes de pesquisa dentro da área.

j161Satta, G., Brill, E. .Ej#icient7}anli/ormation-.Bases
Parsing. 34thAnnual Meetingof the
Association for Computacional Linguistics, 1996.

Artigo onde os autores utilizam a técnica de aprendizado de transformações dirigido por erros

para etiquetagemsintática de textos. E apresentadauma teoria que utiliza, entre outras
coisas, autómatos, árvores sintáticas, etc. para representação das regras de etiquetagem

sintática. O principal resultado desse artigo é o desenvolvimentode um algoritmo de
etiquetagem sintática que apresenta limitante superior de complexidade O(p ' t log(t)),
onde p é o custo de mafching de uma regra e t é o número total de regras aplicadas a uma
sentença (entrada).
j17] Villavicencio, A., Marques, N. M. C., Lopes, J. G. P., Villavicencio, F. Pad-o/-SpeecÀ
Tagging/or Portuauese Tezts. Lecture notes in Proceedings of the 12th Brazilian Conference
on Artificial Intelligence (SBIA'95), 1995.
Artigo no qual os autores apresentam técnicas de etiquetagemmorfosintática baseados em
mét;odosestatísticos, como hidden marcou modems.Além de fazerem uma breve descrição
da teoria utilizada para construção do modelo, eles mostram alguns resultados obtidos para
textos em português contemporâneo.
j181 Home-page

do projeto

RythÍmic

Patferrzs,

ParameÍer

disponível na URL http ://www. ime .usp br/'tycho.

Settáng 8 Zanguage

Ohange,

Página do projeto do qual este trabalho faz parte. Esta página contém, entre outras coisas, o
manual com as etiquetas que serão utilizadas no corpus Tycho Brahe, os artigos relacionados
com o projeto e o corpus propriamente dito.
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algoritmo proposto por Brill para o aprendizado de regras e uma comparaçãoentre os
paradigmas estocásticoe baseado no aprendizado de regras dirigido por erros.
j211Alves, C. D. C. .Notas sobre o .Etáguelador de EMc BMZJ. Manuscrito, Universidade de São
Paulo, 1998.

Descrição do sistema de etiquetagem morto-sintática implementado por Eric Brill, que
compreende comentários sobre as estruturas de dados utilizadas, o conteúdo dos principais
módulos, etc.
1221 Brill,
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in 7 ans/ormation-.Basca

.Errar-Driuen

Proceedings of ARPA Human Language Technology Workshop, 1994.
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Artigo no qual o autor descreve o paradigma de aprendizado de transformaçõesdirigido por
erros e mostra sua aplicação na etiquetagem moríb-sintática de palavras de um texto.
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Livro sobre a linguagem de programação C.
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