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Resumo

Neste trabalho, estudamos o método estatístico de Maximização de Entropia,
exemplificando o seu uso para resolução do problema lingüístico da Análise
Morfossintática. Desta forma procuramos tornar o mesmo mais fácil de ser en-
tendido e implementado para outros problemas de aprendizado computacional.
Para tanto, o algoritmo de Maximização de Entropia é caracterizado como um
método de aprendizado computacional, explicado e matematicamente definido
Em seguida é aplicado ao problema da Análise Morfossintática usando o Corpus
'lycho Brahe como base de treinamento; seus resldtados são comparados com os
obtidos pelo método de Brill já aplicado ao mesmo Corpus e comparados com
os resultados obtidos pelo mesmo método, porém aplicado ao Inglês.



Abstract

In this work, we study the Entropy À.{aximization statistical method, exem-
plib'ing it by solving the linguistic problem ofPart-oFSpeech Tagging. This way
we try to make the dgorithm easier to \mderstand and to use in other computer
learning problema. In arder to do se, the Entropy Maximization Algorithm is
described as a computer learning method, explained and mathematically defi-
ned. The dgorithm is applied to the problem of Paro-of-Speech Tnggilng thing
the Tacho Brahe CorptJS ms the bases for the training; the results are compared
to the ones from Briil's method applied to the some Corpus and are compra'ed
to the ones obtúned by another implementation of the game algorithm applied
to English.
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Capítulo l

Introdução

O objetivo desta tese é estudar o método estatístico de aprendizado computacio-
nal conhecido como Maximização de Entropia, apresentando o método integral-
mente, desde os seus princípios matemáticos até estratégias de implementação
e sua eficiência. Para tanto, usaremos a sua aplicação ao problema lingüístico
da Análise Morfossintática, também conhecido como Etiquetagem, para exem-
plificar o seu uso e analisar o seu resultado. Este problema é básico para a
linguística e por isso será usado como exemplo.

A Ungüística computacional é a parte da ciência da computação que trata dos
problemas relacionados com o processamento da linguagem natural (falada ou
escrita) por meio de computadores. Um dos problemas fundamentais desta área
é justamente o problema da análise morfossintática que, simplificando, consiste
em realizar a classificação gramatical das palavras de uma frase em contexto.
A resolução deste problema permite a resolução de outros mais complexos e de
aplicações mais interessantes como tradução automática de textos, extração de
informações de textos, classificação automática de temas de textos e qualquer
outro que esteja relacionado com algum tipo de processamento mais sofisticado
da linguagem.

A resolução de qualquer problema nesta área não é simples, de forma que
técnica de inteligência artificial, em particular de aprendizado computacional,
são usadas para tentar resolver problemas linguísticos de forma satisfatória.
No contexto de aprendizado computacional, ms regras toadas para resolver o
problema são 'caprendidas" pelo computador, ao invés de definidas pelo progra-
mador. Esta abordagem é muito útil quando as regras não são claras, ou são
muito complexas, ou são em grande quantidade, como é o caso da maioria dos
problema de lingüística computacional

Abordaremos o aprendizado computacional com mais detalhes no próximo
capítulo. No momento basta dizermos que diversas técnicas existem e dentre
elas estaremos estudando em mais detalhes a técnica estatística de maximização
de entropia. Esta técnica, como outras de aprendizado computacional, precisa
de um grande conjimto de dados para ser aplicada. Com base neste conjimto de
dados, chamado de corpus, as regras para resolução do problema são derivadas.
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O$ dados do corpus estão, portanto, muito Feia.cionados com o problema a ser
resolvido. No nosso caso, para resolver o problema da análise morfossintática
estaremos utilizando o Corpus I'cho Brahe do Português histórico ]3] .

Esta técnica foi escolhida para ser estudada por causa dos excelentes resul-
tados obtidos por outros pwquisadorexs como Ratnaparkhi j181, Della Pietra ]7]
e Rosenfeld j15] na resolução de problemas lingüísticos e por outras qualidades
como sua facilidade de reaproveitamento para resolução de outros problemas.
Esta técnica será abordada em maior proftlndidade no capítulo 3.

A adaptação desta técnica para resolver o problema da análise morfnsin-
tática é relativamente simples e mostrada no capítulo 4. O mesmo método
usado para adaptar a este problema pode ser usado para resolver outros. Como
ilustração do método foi construído ainda um programa para resolver o problema
em questão usando esta técnica. Sua descrição e seus resultados estão mostrados
no capítulo 5. No capítulo 6 concluímos a tese, analisando a aplicabilidade
da técnica de maximização de entropia em geral, retomando os resultados e
dificuldades encontrados na implementação do problema de etiquetagem em
pmticular.



Capítulo 2

Aprendizado
Clomputacional

O Aprendizado Computacional é uma área da ciência da computação que foi
concebida há cerca de 40 anos com o ousado objetivo de desenvolver métodos
computacionais para implementar diversas formas de aprendizado, em paúicular
mecanismos capazes de induzir "conhecimento" a partir de exemplos ou dados.

Esta indução de conhecimento é particulmmente desejada em problemas que
não possuem solução algorítmica, são mal definidos, ou apenas enunciados infor-
malmente. Exemplos de tais problemas englobam diagnóstico médico ou técnico.
reconhecimento de conceitos \usuais, projetos de engenho.ria, comportamento de
materiais, jogos de xadrez, ou detecção de regularidades interessantes em gran-
des conjuntos de dados. Em particular, na área de linguística computacional,
problemas como classi6cação morfossintática, análise sintátíca, classificação de
textos(fmt categoHzalion) e colocação de sintagmm preposicionais(papo.sitÍo-
naZ 7)hm.se atfacAment) são problemas nos quis a abordagem do Aprendizado
Computacional é utilizada com sucesso.

2.1 O Modelo de Aprendizado Computacional
Aprendizado Computacional, como todas as áreas do conhecimento, possui um
conjunto de termos próprios que auxiliam na descüção dos problemas e na sua
resolução. A noção mais básica e importante é a noção de conceito. Conceito é
uma abstração que representa um conjunto de objetos que compartilham algu-
mas propriedades que os diferenciam de outros conjuntos de objetos (conceitos).
Assim, 'pássaro', 'tigre', 'vertebrado', 'número primo', 'dia chuvoso;, 'galáxias,
'terra Hrtil' são conceitos. Note que os limites de um conceito nem sempre são

Matematicamente esta noção é um pouco mais complicada de definir, pois
temos inicialmente que restringir o conjunto de coisas sobre o qual estamos
falando (universo de discurso). Vamos definir este conjunto como sendo um

claros
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subconjunto X C E*, onde E* é o conjunto de toda as cadeias não vazias, finitas
de elementos de um alfabeto E. Desta forma, se no nosso alfabeto tivermos
símbolos para representar características como número de pernas, se tem um
exoesqueleto ou um endoesqueleto, tamanho, entre outras copas, cada elemento
de X pode descrever um animal ou inseto. Se quisermos então deânir o conceito
'tigre' basta-nos uma função que nos diga se uma descrição em X corresponde ou
não a um tigre (supondo que temos características suâcientes em E para realizar
com precisão esta definição). Seja c : X --» {0,1} esta função. Chamamos
então c de conceito. X é conhecido como espaço de ezempZos e cada um de
seus elementos é chamado de ezenzpZo. Quando c(z) = 1, dizemos que z é um
exemplo positivo e z é um exemplo negativo quando c(z) = 0.

A tarefa do Aprendizado Computacional pode ser agora descrita como: a
partir de exemplos e conhecimento prévio do domínio encontrar uma descrição
satisfatória de um conceito. Com esta descrição é possível perguntar à máquina
se um exemplo y é um 'tigre' e a máquina poderá nos responder com segurança.
Mas infelizmente não é possível, na maioria dos casos, obter a descrição completa
do conceito, pois os conjuntos de exemplos reais são muito grandes. O que se
pode obter é apenas um subconjunto ,f/ do conjunto de conceitos possíveis.
Chamaremos .ll de espaço de Atpóíeses e um seu elemento é conhecido por
hipótese. Assim o que realmente podemos obter não é a descrição computacional
do conceito mas de uma hipótese que aproxima o conceito. Mesmo assim, isso
já conduz a resultados bmtante satisfatórios.

Normalmente, para encontrarmos a hipótese, dispomos de um conjunto de
exemplos. Vamos definir amo.stra de tamanho m, como sendo um conjunto orde-
nado de m exemplos. Tal amostra é dita de treinamenLo se ao invés de ser apenas
unia seqiiência de m exentplos, for uma seqiiência de m pares (ezempZo, {0, 1}),
onde 0 ou l indicam se o exemplo é positivo ou negativo. O método que pro-
cura a partir de uma amostra obter a hipótese é conhecido como aZgodtmo de
aprendizado.

Este modelo pode ser estudado mais a fundo no livro de Anthony e Biggs
[6], de onde foram extraídas as definições acima descritas.

2.2 Aprendizado Supervisionado e
Não-Supervisionado

Quando estamos trabalhando com uma amostra de treinamento, dizemos (lue
o algoritmo é de aprendizado supervisionado, pois opera como se tivesse um
professor dizendo o que está certo e o que está errado. Este método é muito
útU quando podemos obter tal amostra já classificada, ou seja, quando temos
muitos exemplos e conhecemos o conceito bem o suficiente para dizer à máquina
qual exemplo corresponde ao conceito e qual não corresponde.

Quando a amostra não é de treinamento, temos apenas dados sem saber
dizer se fazem parte de um conceito oii não, chamamos de aprendizado não su-
pervisionado. Este tipo de aprendizado aparentemente sem sentido, é muito útil
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quando queremos encontrar padrões no meio dos dados, correlações que de outra
forma não seriam percebidos. As técnicas de Data Mining são baseadas nestes
algoritmos. Não vamos nos preoctlpar com estes algoritmos, pois o problema
que buscaremos resolver é de aprendizado supervisionado

2.3 Métodos de Aprendizado Computacional
Diversos algoritmos existem para resolver o problema de obtenção de hipóteses.
Podemos dívídí-los em 4 grandes áreas de concentração: redes neurais, métodos
simbólicos, métodos estatísticos e métodos híbridos. Na realidade. no contexto
de aprendizado computacional, cada um destes métodos foca em uma forma de
representação distinta de uma hipótese enquanto função de classificação.

O método de redes neurais procura usar como base o funcionamento dos
neurónios, onde simplificadamente cada neurónio realiza um processamento es.-
pecífico e passa adiante para outros neurónios o resultado do seu processamento.
Desta forma a estrutura do cérebro seria a de uma rede de neurónios. e tal
comportamento tenta-se imitar. A$ redes neurais são bastante populares, mas
dependendo do problema a ser resolvido, são lentas e exigem uma grande qua.n-
tidade de dados, além de ser um método de caixa preta, no qual a representação
do conceito não é inteligível.

Os métodos simbólicos englobam as técnicas que usam lógicas, árvores de
decisão, regras de transformação e são chamados de simbólicos por se basea-
rem na manipulação de estruturas simbólicas de conceitos. Desta forma. não
são métodos de caixa preta. Por trabalharem com a manipulação de estruturas
simbólicas costumam ser mais lentos que os métodos de caixa pregai eminente-
mente numéricos. Apesar disso são muito populares e obtém resultados muito
bons. O método de regras de transformação em particular foi usado para resol-
ver o problema da análise morfossintática por Bril1 ]8] obtendo resultados muito

Os métodos estatísticos são baseados em resultados de probabilidade, es-
tatística e teoria da informação, possuindo sólidas bases matemáticas. Cos-
tumam ser de caixa-preta, exigindo malabarismos computacionais para poder
representar de forma inteligível o conceito obtido. Dentre os métodos estatísticos
destacam-se as Cadeias de Mmkov Ocultas(#idden Ã/arkovi ÀcfodeZ.s ou Hhlh4s),
o método da Máxima Verossimilhança e o método da Máxima Entropia. Para
maiores informações sobre HMMs veja Charniak j10]. Os métodos da Máxima
Verossimilhança e da Máxima Entropia são muito parecidos e serão esclarecidos
mais adiante, quando explicarmos o método da máxima entropia.

Os métodos Híbridos são os métodos que misturam dois ou mais dos métodos
citados acima, normalmente para suprir as deficiências de um com as qualidades
de outro.

Estaremos comparando o resultado desta tese com um método de regras de
transformação variante do método de Bril1 l8j, proposto e implementado por
Chacur e Finger [5]. Esta variante foi feita para o Português e será descrito
superficialmente a seguir

bons()
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2.4 Método de Brill variante Chacur-Finger
O método de Bril1 l81 foi originalmente criado para a língua inglesa e não pode
ser aplicado diretamente ao Português. Esta impossibilidade se deve ao fato de o
Português ser uma língua morfologicamente mais rica que o Inglês, necessitando
de um número muitas vezes maior de classi6cações para reabzal a sua marcação.
Vamos descrever o método de Bri]] no contexto do problema de etiquetagem
conforme descrito no artigo de Chacur e Finger ]õ].

O método de Brill é baseado em regras de transformação. Tais regras nada
mais são que uma forma de codificação das informações aprendidas pelo etique-
tados. Essas regras são geradas a partir de moldes e são compostas de duns
partes: as ações e as condições.

As ações são regras que efetivamente atribuem ou alteram a etiqueta de uma
palavra, conforme o seguinte exemplo:

'lYoque a etiqueta de VERBO para SUBSTANTIVO

As condições descrevem situações que devem ser satisfeitas para que uma de
terminada ação seja realizada. Um exemplo de regra deste tipo é:

A palavra anterior é um AR:l'IGO.

Na etiquetagem baseada em transformações, as regras são aprendidas em duas
frases. Na primeira, aprende-se ms regras para etiquetagem de pajawa desconhe-
cidas ao etiquetador. Este possui um léxico, um conjunto de palavras com as
sum possíveis etiquetas, quando a palawa não consta deste léxico diz-se que
ela é desconhecida ao etiquetador. A segunda fase envolve o aprendizado de
regras contextuais. Este aprendizado consiste em avaliar cada imla das regras
candidatas e selecionar as melhores para serem usadas pelo etiquetador.

Estas duas fases são praticamente as mesma do método de Brill, e conforme
analisado por Chactn e Finger, tnl algoritmo não pode ser usado diretamente
no Português devido ao elevado número de etiquetas. Para contornar este pro-
blema, as etiquetas foram quebradas em núcleo e demais traços morfossintáticos,
o algoritmo de Brill passa a ser usado apenas nos núcleos, cuja quantidade é
equivalente ao número de etiquetas do inglês, e para inferir os demais traços é
acrescida uma terceira fase ao algoritmo, o re6namento

Este refinamento funciona da seguinte forma: para cada palavra do texto
de entrada, veriâcar se a etiqueta corrente pode ou não ser refinada. Ein caso
positivo, investigar se há alguma característica na palavra que permita a de-
terminação do complemento da etiqueta. Cmo não seja encontrada nenhuma
tal característica, utilizar um complemento padrão (isto se a etiqueta dever ser
necessariamente reânada, pois em alguns casos o refinamento não é obrigatório) .
Se a etiqueta anual não admitir refinamento, irada é feito.

A precisão inicial deste método foi de 85.86% para os núcleos das etiquetas
e de 78.28% para m etiquetas completas. Após a aplicação de técnicas de
otimização da precisão, este resultado melhorou atingindo 95.45% para etiquetas
completas. Sugerimos ao leitor os artigos de Chacur e Finger l5, 41 para ÍJtaiores
detallles do método descrito acima.
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Capítulo 3

Estimação por Maximização
de Entropia

O objetivo deste capítulo é apresentar as bases matemáticas do ajgoritmo de
maximização de entropia, bem como a sua dedução. Este conhecimento é im-
portante pm'a o ]eitor poder compreender o funcionamento do algoritmo e assim
poder aplica-lo a outros problemas diversos do da análise morfossintática. Apro-
veitamos ainda o ensejo para tentar minorar um outro problema que é a falta
de uma referência auto-contida do método. O método de maximização de en-
tropia até o momento &)i tratado parcialmente por cada um dos pesquisadores
da área, sendo necessária a leitura de pelo menos 3 artigos [12, 11, 18] para se
ter qume toda a construção matemática do algoritmo de maximização. Digo
'qual' porque na passagem de um artigo para o outro existem algumas lacimas
que procuramos igualmente preencher neste capítulo

Antes de começarmos a descrever a técnica de maximização de entropia, é
interessante fazermos a conexão entre ela e o aprendizado computacional. Esta
ligação não é direta pois esta técnica é uma forma de obter uma distribuição de
probabilidade com a característica de maximizar a entropia no seu domínio

Retornando ao contexto de aprendizado computacional, imaginemos um con-
junto de objetos (exemplos) e um conjunto também finito de conceitos. Imagine-
mos ainda que cada objeto pode ser um exemplo de um conceito. Se pudéssemos
calcular a probabilidade de cada objeto ser exemplo de um conceito, teríamos
algo como l quando o par (ezempZo, conceito) está correio e 0 caso contrário.
Poderíamos assim usar a distribuição de probabilidade para definir não ape-
nas um, mas todos os conceitos do conjimto, desde que tenhamos iun conjunto
de objetos grande o suâciente e os respectivos conceitos que eles representam
No entanto, na prática o conjunto de objetos pode ser infinito, de forma que
tal probabilidade não pode ser obtida com precisão. O que se faz é deixar a
distribuição perfeita de lado e encontrar um distribuição aproximada, ou seja,
um conjunto de hipóteses no paradigma de aprendizado computacional. E aqui
onde se encaixa a técnica de maximização de entropia. Ela serve para tentarmos
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obter um distribuição que aproxime a real com base em dados incompletos. Este
também é o modo de funcionamento da maximização da verossimilhança, que
em alguns casos fornece resiútado idêntico, conforme mostra Ratnaparkhi j181.
A diferença destes dois métodos ocorre apenas no critério de "proximidade" da
distribuição de probabilidade.

Vejamos nas próximas seções o algoritmo computacional usado para maxi-
mizar a entropia (Seção 3.1), e suas bmes matemáticas assim separadas: uma
definição de Entropia (Seção 3.2), como maximiza-la analiticamente (Seção 3.3) ,
um algoritmo matemático para obter esta maximização (Seção 3.4) e a obtenção
do algoritmo computacional a partir do algoritmo matemático (Seção 3.5).

3.1 Algoritmo de Maximização de Entropia
Vamos começar defhlindo os seguintes termos e vmiáveis que serão usados no
algoritmo:

função característica é uma função que associa um contexto a uma classe.
ficação retornando l quando o par (classificação, contexto) está correio.

contexto é um exemplo de conceito

codunto de treinamento é um conjunto de pares (exemplo, clmsificação)

e T é o conjunto de treinamento

. 1? é o conjunto de contextos observados no conjunto de treinamento

e b é uma instância de um contexto

e j(b) é a probabilidade observada do contexto b no conjlmto de treinamento

e k é o número de funções características definidas

e .4 é o conjunto de classificações

B a é uma instância de uma classificação.

B pS") é o s-ésimo termo de um vetor p de multiplicadores em sua n-ésima
iteração.

e Epbs é a esperança de uma ftlnção característica ó, com relação a uma
distribuição de probabilidade p.

e P(n,b) é a probabilidade observada no conjunto de treinamento do par
(n, b) [classificação, contextos .

. b,(a, b) é o valor da s-ésima função característica para o par (a, b)

/V é o tamanho do conjunto de treinamento

(")(ajb) é probabilidade de a. dado b na n-ésima iteração do algoritmo
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+ Z(")(b) é um falar de normalização para cálculo de p(")(alb)

Em pseudo-código o algoritmo para maximização da entropia está mostrado
na Figura 3.1, que tratamos de desenvolver nm seções seguintes

Entrada: conjunto de treinamento T.
Saída: distribuição de probabilidade p(")(ajb)

1. Define-se o conjunto de funções características:
2. Calctü,-se C' = m«{.c,l,bcB E:.: b,(a, b).
3. Cria-se nova ftmção característica bA+l(a, b) = a-

ao conjunto de funções caracterbticas
4. Para todo contexto b no conjunto de treinamento
5. calc«l« P(ó);
6. Para s=1 até k+l
7. PÉO) - l
8. Efb, #E=:: b,(.i,b.)
9. Para n=1 até Parada
10. Z(d (b) = E..,.i H:!i(pS"))''(''»
11. Para cada par (a,b)

12. P(Q(alb) # llfl!(pÉ")y'(''o
13. Pma cada s:;l até k+l
14. Ep(-)ó' ' >1:.... P(ó)p(") (ajb) b,(a, b)

i5. pS"''U-pÊ")l-i(IE:hla
16. Atualiza-se critério de parada

>l::.: b,(a, b), V(n, b) e adiciona-se

Figura 3.1: Algoritmo para maximização de entropia

Neste trabalho, estaremos usando log para representa o logaritmo neperi-

O critério de parada foi deixado em aberto pois podem ser usados dois
métodos distintos: número fixo de iterações ou variação muito pequena da en-
tropia. O primeiro método consiste em definir um número de iterações. Rat-
napmkhi utiliza e indica o uso do número 100 para a quantia de iterações
do algoritmo. O segundo método, muito mais lento que o primeiro, consiste
em cnlculw #(p("+i)) = -- >1:.,. P(b)p("+:)(alb) log(p(a+i)(Jlb)) e verificar se

.Er(p(n+l)) -- H(P(")) 1 < c, onde c é uma medida de precisão previamente dec-

ano

ninfa.

3.1.1 Exemplo do Algoritmo de Maximização
Vamos usar como exemplo do uso do algoritino o problema da detecção de fim de
sentença. Este problema consiste em determinar se um ponto '.' em uma oração
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é um ponto anal ou está representando uma abreviação. No contexto de apren-
üzado computacional, vamos propor uma solução para este problema usando
um corpus que cora'esponde a um texto no qud seus pontos estão previamente
classificados. O corpus não é a rigor o nosso conjunto de treinamento (T), pois
contém mais informação do que apenas os pares (exemplo, classiâcação), mas
a partir dele podemos derivar facilmente o conjiunto de treinamento conforme
veremos logo a seõniir.

Suponhamos para fins didáticos que a classiÊcação de um ponto dependa
apenas de Hein vizinhos imediatos. Assim, no seguinte extrato de texto: ".
para a Sra. Gertrudes. Ontem ela ..." para classificarmos os dois pontos,
precisaremos apenas de: "Sra. Gertrudes" e de "Gertrudes. Ontem». Cada
um destes trechos de texto corresponde a um contexto de classificação e será
neste trabalho doravante denominado apenas "contexto". Extraindo do corpus
todos estes contextos e suas classificações criamos facilmente o conjunto de
treinamento T.

Para este problema, temos claramente duas classes ou classificações: ai onde
o ponto é um ponto final e a2 onde o ponto é de uma abreüação. Assim, nosso
conjimto .A de classificações é: .A :: {ai,a2}. A partir do conjunto de trei-

namento, podemos criar o conjunto de contextos observados B, e com base
em B podemos calcular a probabilidade observada(P) de cada iun dos con-
textos b € 1?. IJma vez que os contextos estão previamente classi6cados no
corpus, podemos igualmente calcular a probabilidade observada P(ü, b) dos pb
«s (a, b), a C ..4 A b C .B.

Vejamos agora como funciona o algoritmo. O primeiro passo é a dentição
do conjunto de funções característica Uma função característica é uma função
que recebe como entrada lnn par (a, b) e retorna como saída 0 se a classe a não
corresponde ao contexto b com base em um relacionamento definido interna.
mente na função e retorna l caso contrário. libte conjunto de funções costuma
ser definido automaticamente a partir do conjunto de treinamento. No entanto.
estaremos fornecendo algumas destas funções para fins de ilustração.

Nas funções a seguir, b.l é a palavra anterior ao ponto em um contexto b e
b+i a palavra posterior ao ponto em imi contexto b. Soam:

':(., Q - llii =!L:i:;l=) " @-: - "'.,", "
b2(n, b) = lo' caso cona;ráfia bstantivo próprio e a - a2.

v (b-: "nmo")) e «

se b+l é um substantivo próprio começando com letra maiúscula e rz
cmo contrário.

al

Os passos 2 a 8 do algoritmo preparam as variáveis que serão usadas no loop
principal 9. Em 9 estaremos a cada iteração calculando o vetou p e o termo
Z(b) que definem a probabilidade p(ajb) conforme o passo 12.

13



Ao final do algoritmo, teremos calculado os parâmetros que definem p(alb),
isto é importante, pois podemos assim generalizar o resultado, o que não seria
possível se tivéssemos apenas p(aló), a c .Á A b € B, pois estaríamos restritos ao
conjimto de treinamento.

Note que o conjunto de funções caracterbticas depende do problema a ser re-
solvido, e sua obtenção de forma automática será mostrada no próximo capítulo,
juntamente com a utilização deste algoritmo para resolver o problema da clas-
sificação morfossintática. Este exemplo foi definido e bem desenvolvido por
Ratnaparkhí na sua tese de doutorado j18]. Vejamos a partir da próxima seção
como se chega ao algoritmo da Figtlra 3.1.

3.2 Definição de Entropia
Seja .r um conjunto finito e p = [pÍ 1 { c .r,pí 2 0, >1:içi pi = 1} uma distribuição
de probabilidade em -r. A entropia da distribuição de probabilidade p é dada
por

H(P) (3.1)

Essa quantidade fornece uma medida única e sem ambigüidade para a incer-
teza representada por uma distribuição de probabilidade p. E sempre positiva,
cresce com a incerteza e é aditivo para fontes independentes de incerteza con-
forme foi provado por Shannonl191. Esta incerteza a que nos referimos é um
conceito qualitativo que pode ser fracamente associado ao desvio padrão da dis-
tribuição de probabilidade. Quanto menor a incerteza menor o desvio padrão e
quanto maior a incerteza maior o desvio padrão. Poder-se-ia cogitar então em
usar o desvio padrão como medida da incerteza. TH não ocorre devido à não
linearidade do desvio padrão.

Note que a função entropia possui valores mais elevados quando a distri-
buição se aproxima da uniforme, e seu máximo ocorre justamente quando p é
uma distribuição uniforme. Esta última a6rmação pode ser veri6cada a partir
da desigualdade de Jensen:

?7t / 77Z \

.. '''., ' '($ .. '*) , « ' ' -, ".;. ..«"'*,.h-:l \k::l /
E (3.2)

fazendo

e /(z)
temos então

7n .

}ll: : Pk logo. $E ãi ,.) « (Êá,*) :
.À :P*l.gP ;l(gl«):«(ágl«):
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como >:i=::: PÀ: = 1 temos

'Ê,*:.:, '- .:(i)
Ora, a distribuição uniforme é a distribuição mais incerta que se pode ter.

Se quisermos então, pma um dado problema, a distribuição de probabilidade
ma.is incerta, basta maximizarmos -#(p) levando em consideração as restrições
fornecidas pelo problema (veja [13]). Este é o princípio por trás da maximização
de entropia. Vamos tentar encontrar agora tal distribuição de probabilidade.

3.3 Problema de Maximização de Entropia
Suponhamos que um problema de maximização de entropia esteja condicionado
às seguintes d restrições:

.s = 1,2,...,d

onde b.i = b,(í) : -r --, W é suposta conhecida
O problema de maximização é então:

Note que À, ,E]z,,]

sujeito a

k, = }1: ó,{ p:, s = 1,2, . . . , d

Para resolver este problema, vinnos recorrer aos multiplicadores de Lagrange,
tal qual Guiasu e Shenitzer]12]. Como H é convexas e contínua definida em um
conjunto convexo, existe um único máximo global no conjunto de pontos viáveis
do problema (os pontos viáveis são os pontos que satisfazem as restrições do
problema). Tomando a função de Lagrange:

''-,«,'' - "'-, « (E,' - :) -Ê (,,(:', , - *,))
onde P = {P, l s = 1, 2, . . . , d}. O ponto de máximo ocorre quando o gradiente

l«ma funçã. /(a) : S --' 9t é dit' "nvexa se /(Xzi + (l -- X)z2) < Àf(zi ) + (l -- À) f(Z2)
paracadazi,2GSeVÀe(0,1) ' ' '' ' ' ''--'
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(!e L for nulo, portanto, devemos ter

:- :.;.:-:-.-É',',.-.,
: - : -E,; - .

g - *, - E ',: ,: - ',

i € / (3.3-)

(3.3b)

.s = 1, 2, . . . , d (3.k)

de (3.3n) temos:
(l+a) .e- E ?-i P, b'

(l+a) . lje-P' b"s=l

(3.4)

substituindo (3.4) em (3.3b), ficamos com:

d

E( .-':*«'.H .-'. '''
s::l

d

+. e'(i+«) )I' .[l e-P' b« :: l :+.
ã€1 s=l

(l+a) .

)l-.{c/ ITd.i 1? p' ó"

l
(3.5)

substituindo (3.5) em (3.4), chegamos a

lla.:e P'Õ"
E.., ]'l:.: .-p. '"

(3.6)

onde P, é obtido a partir de (3.3c) e (3.3a). Fica então faltando determinar
P, pois a resolução de (3.3c) e (3.3a) não é tribal. A dbtribuição em (3.6)
possui a mesma forma da equação (3.7) mostrada mais adiante. Isso é muito
interessante pois Darroch e Ratchff [11] criaram um a]goritmo conhecido por
Ge7zeraZãzed /fera l/e .Sca/áng(GTS) que encontra justamente os parâmetros P.
dadas as funções b,.

3.4 Generalized lterative Scaling
Seja p uma distribuição de probabilidade p = {pi l ie /,P{ à 0, )l:pi = 1} da
forma:

(3.7)
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com z :; {r{ l í C /, n{ )' 0, )(,iÉ/ ni $ 1}, a qual satisfaz m restrições

.5 = 1, 2, . . . , d

(3.8)

sendo que para todo s, existe um í € / tal que b.f # 0. O dgoritmo GIS encontra
p,/í, dadas ms constantes x{ e b.{. Antes de mostrar a demonstração do algo-
ritmo, precisamos de algims lemas e da /unção de díscdmÍnação de {7z/orv71açáo
./í dehnida a seguir:

x'(p, ''') - )ll:p. i.g :

definindo 0 1og 0 = 0 para garantir a continuidade à direita da função z log z na
origem.

Z

{€/

Lema l Seja p = {p{ 1 { € .1',p{ 2 0, },{c/ p{ = 1} uma dástübuição de probaü
ZÍdade em -r e T = {7rí l í € -r, r{ > 0, >ll:iC/ 7ri $ 1}. E71tão temo.s;

K(P, r) 2 0 c«n K(P, x) = 0 + P = a'

PROVA. Quando }:ic/ 7rí = 1 basta lembrarmos que log z $ z-- l com igualdade
apenas se z ;; l:

'''h, «') - E,: -.; : - - E,. :.g :. z
;-:«(=-:)- E".'E«--:--:-.

Quando }:ic/ zi < 1 definamos a = )1: c/ zri. Então temos

"õ, «) - E,: :.; :l - E,. -.; : -'- '.: « - :': ' -
- :,: -.: : * -': ' :,. - ''; " - E,. -'; : * :,. :':«

- E,: (-.; : -- :...) - :.; . - E,: -.; g{e.r \ ''' ./ iC.r a

- Ã'(p,t)-i'g«.

Ioga =

Como -K(p, f) à 0 e -- Ioga > 0 temos que .K(p,a') > 0

Lema 2 Se ma d strábuição de probabilidade p da /alma(3.7) .saÍis$azendo
(3.8) «ülá,, n ã. .Z« maná«.í« Ã'(p, «') .;@'í1' «(3.8) e é áni.«.
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PRovA
Então:

Seja q uma outra distribuição de probabilidade satisfazeltdo (3.8)

Ã' (P, «')
I' d l r d l

E,: [:''« * E',. :''«,] - E,: :''« * E,' [E',: -.:«,]áe.r L s=1 J {e/ {e/ L8::l J

-.;« E,. -- E E,:ó,. -.g«, - i.:« E ,. -- E i..«, E,:',:
{e.r s=1 {e.r {C.r s::l {e.r

E «: 1.; « -- E :.: «, E «:',. - E «: i.; « -- E E «:ó,: -'g .,
Íe.r s::l {e/ {C.r {C.r s-:l

r d l r cZ .

E,:'';«*E,.FE', . «,] - x«[.:«*É',::.:«,]ie/ {C.r us=1 J IÍe.r L s-:]. J

d d

d d

«. :.: « ll «,'" - E «. i.; 11
{c.r s =1 {e.r ' ' '
E

Então, temos que

-K(P, «') - Ã.'(q, «') : «. :'' : -E «: -'' :E

:« (-«: - -«51) -E«-.: :l
- E ,. -.g E - -'rh, d ' ..

Logo, .K(P, x) $ -K(q, a'), ou sda p minimiza K'(p,n') e é único

Lema 3 Se uma dÍsfdbuÍção de p70bab / dado p da .Ón'ma p = plld.:p,Õ"
satlí /agenda(3.8) edstir, então ela mazámáza a enÍropía .l?'(p) e é líRIca.

PROVA. Igual à do Lema 2, usando H(p) -- H(q) ao invés de .K(p, n) -- K(q, n)

Note que este último lema corrobora o resultado obtido anteriormente abra.
vés dos multiplicadores de Lagrange. Basta tomarmos em (3.6)

P
l

}l-.{C/ lld.ie p- b"

É interessante notar também que embora não apareça ri na fórmula de
p dada acima, não fizemos 7ri:; 1, o que fizemos foi supor n-i constante e o
incorporamos a p.

Definição l Ás restrições Í3.a) são altas bons stenZes se ]q
0 : q «tásfaz r3.8J}

{q{, í c /, qí >
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O próximo Lema apenas expressa (3.7) e (3.8) em uma forma mais conveniente
pm'a o dgoritmo.

Lema 4 Z)ado que as resédções (3.8) .são con.sástentes, então (3.7) e (3.8) po
dem ser expressas Gamo:

(3.9)

(3.10)r = 1, 2, . . . , c

com

a,{ ã 0, h, >o,

PRovA.Sqa

",: (u, + Ó,í), Vá, h, (u.+ h,), .s= 1,2, ,d

para u, 2: 0,t, > 0 esco]hidos (]e forma que

a,{ ã 0 Vá C .r, e

Note que isso sempre é possível pois escolhendo u, podemos fazer íz,i ? 0, Vá c .r
e escolhendo t, convenientemente podemos fazer }:!.l a,i É 1. Se'>,'i.i a,{ É
l,Vá € / então definimos c = d, senão fazemos c = d + l e:

aci := l >l, as{, para cada í € / não satisfeito e hc = ls=l

d d

E",
s-:l

como para ambos os casos >.,.1 ari ;:= 1, temos

"., - E E «,;,: - E E .,,,: - E,: E .,: - E,: - :
r'-:l 7'-:l e/ áe/r::l íe.r r::l {e.r
E

com estas definições de íz,.{ e de h, temos que (3.10) é equivalente a (3.8) pois

}, %{ pi = h, $ )1: t,(u. + Z,,i)pi = t,(«., + k,.) +

é t, % },p{ + t. )ll: bd pi = t, u, + t, k, o

++P t, % + tr }, b,..i Pi = t, u, + t, k, ++

# t, }: ó,{p{ = t, & « )ll: ó,{ p{ = h.
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comova,]íC.r: ó.{ #0:;} Vs,] c/:a.{ >0+V.s, >,fera.iPi =h, >0

Definindo agora À, = pp,t. ',s = 1,2,. . .,d,À. = p onde p = pllÓ.:p.
escrevemos (3.7) como (3.9)=

'u

Pi ' n'{ l.L 4'
r=l

C n

«: H '.,'" + : - ll b'' +
' r=l

- «. :l - Ê .,: «: ~ - É «. ",, . (:' r=1 r=1 \ s=1 /

d ,. d

-É'« .:,,*(: -11.«) :««- Ê.,.:'"«.'' :r=1 \ s=1 / r=l

- x«.:.;«* E T:.'«, *-.;« -..«x',. -
7'::l r=1 "?'' s:=l

log P, + logo - }l: u, logo,
r=1 s=l

- E «, i.g/« + }: ó,.: i.ga. + i.g p }: «, .gp, - >1: ó,.. i.gp, + l.gp ',
r=1 r::l s=1 r=l

d

d d

d d d d

* (: É .,:) :.: « -s=l

+log: }:logo,'''' +logpé pllK''' op: -r:pllp,'"
r::l ' ' r-:l r=l

d d

Temos agora condições de apresentar o algoritmo GIS:

Teorema l (-;onsídere a seqãêncía de dístóbuiçães de probab ZádadeÍp(")
0, 1, 2, . . . } onde p(") = {p:") l í C 1} de$n da porá

PÍ'' - «-;
C

PÇ"+:) . Pjn) #)" n :: 1,2,

onde

$e as restrições (3.10) /atem consãs&enles,
para uma solução de (3.9) a qua/ é líRIca.

então a .seqiiêncáa {p(")} comi/erre

PnOVJ.. Vamos mostrar primeiro que }l:ic/ pi"
Para n > 1 temos:

1)
para todo n = 1, 2,

C

pç") - }l:p(«-o
{€/ #)'''
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-.;i (b) '' r=l
h,

hÍ« o

de (3.2) temos

(#) '' :Ê .,:b
a.ssim

{€/ EB-JE .,:,!«-:,E
D - )I'h,.i

r::l

temos ainda

C

7'-:l
E

C

E .,: p!«,
r=1 Íe/
E EpÍ"' E .,.. $ :

{e.r 7'::l

C

Note que Vn,p(") > 0 e h(n) > 0. Assim, do Lema l,

"®,»'"Ü-E",:.: '" zo.

Sqa q uma distribuição de probabilidade que satisfaz (3.10)
hipótese de consistência de (3.10). Assim,

tal q existe da

Ã'(q,P("+o) K'(q, P(") ) :«: .:É (#)''
É :.: # E ',' «:
K'(h, h("))

E
Ã'(q, P(") )

K'(q, P("))

Assim, a sequência {K(q, p(")); n = 1, 2, . . . } é decrescente, e pelo Lema l
é [imitada inferiormente por 0. Portanto possui limite, isto implica que

lim -K(h, h(")) = 0 + h(") --, h.
7} --} 00
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Assim,. temos que a seqiiência {p(") } converge. Como o seu limite satisfaz (3.10) ,
pois h(") --, h, e é da forma (3.9), o Lema 2 garante a unicidade do limite

Este algoritmo é interessante, não apenas por nos permitir encontrar a dis-
tribuição de probabüdade que maximiza a entropia, mas tanbém porque ma-
ximiza a verossiminiança, conforme mostra o lema a seguir

Lema 5 Saia .r um c07Üunto Brita e p uma dÍstHbuíção de probabilidade da
j07ma (3.7) onde {7rí} e {b. } são conhecido.s ma.s p,{p,} não .são. Dada uma
lmostm de tüntamho N com M.qãiências posih)as (contagem de cada ementa),
{.Ê; { € .r, .& > 0, )l:ÍCI .& = ]V}, a e.stãmalália Í) que mmÍmÍza a t;erossim{/dança
de p é a lírica disthbuiçâo de probabilidade da forma (3.7) que satisfaz

E',.,:-E',./., ..i,2,...,a, E, -:. 0.iQ
{c/ {e/ {e/

de Jomlü que $ pode ser obtido pelo GIS.

PRovA. As restrições (3.11) são consistentes pois são satisfeitas quando pi = #.
Assim, pelo teorema 1, existe um único $ da forma

p: - «-.Â ll A:"
satisfaz (3.11) e pode ser obtido pelo GIS. Para mostrar que $ é único ao
maximizar a verossimilhança logarítmica )l:ic/ /{ logpi, temos:

d

lS

/. logo: - }l:/. l.gP: - }: .Ê :'g =- -E

- ~E#( .' i *Ê ',; :.:Ê)

- ":« iE {l -- ~: 11x '. :..E -
- ~-.: i * ~ã .;Ê: ',:# -
- ~ :': : * ~ E :.; = : ',:;: -

d

- ~:'; ;E': * ~:':E ',: :'; : -
:, ( «í 'É', :.: â)
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que, pelo Lema 1, é não negativo e igual a zero apenas se pi = Pi, para todo

Assim, temos que a distribuição que maximiza a entropia é a mesma que
maximiza a verosshnilhança.

ã € /

3.5 Dedução do Algoritmo de Maximização
Segundo o Lema 3, para que uma distribuição de probabilidade maximize a
entropia ela precisa satisfazer (3.8) e ter a forma pi = p lld.: p,Ó«. Definindo
então b,(a, b) como uma função característica conforme feito anteriormente por
outros pesquisadores [18, 7], temos que a distribuição de probabilidade e as
restrições (3.8) se tornam:

p(a, b) = p ll p,''(',»

}l: ó. (', ó)p(', õ) : ó, (., ó)p(', ó)
a,b a,b

d

(3.12)

(3.13)S 1, ,d

onde d = ll(7r x .4ll, com OT igual ao conjunto de funções contextuais de6nidas
e f(a, b) é a distribuição de probabilidade observada no corpus linguístico. O
GIS nos l:ornece então os parâmetros p e p, que definem a distribuição de
probabilidade p..b.

Observe ainda que em (3.12) os termos p, podem ser encarados como pesos
para as ftlnções característica. E em (3.13) apenas dizemos que a esperança de
uma função característica na distribuição de probabilidade estimada deve ser
igual à encontrada na prática.

Devido a (3.12), temos ainda que a nossa distribuição de probabilidade con-
dicional é da seguinte forma

p(.ló) eB: ó) p(a, b)
P(Ó) P(a,&)

Ziii ,:lp,b.(',õ), com Z(b)

d d

EH« b,(a,b)
S (3.14)

a s=l

Podemos então aplicar o GIS e obter p(a, b). Nos trabalhos anteriores l7, 16,
15, 18], foi usada ainda mais uma restrição, a de que p(b) = P(ó). Na verdade,
esta restrição é mais forte do que se precisa, pois será usada apenas eln (3.13),
de forma que precisamos dessa ah'mação apenas quando b,(a, ó) # 0:

}l: ó, (', ó)P(ó)p('ló)
a,b

b, (a, ó)P(., b)
a,b
E S 1, ,d (3.15)

Como o subconjunto de B induzido por ó,(a, b) costuma ser pequeno quando
comparado com B, esta restrição adorada não é tão forte quanto parece. Entre-
tanto, agora a distribuição de probabilidade obtida pelo GTS não é mais p(a, b)
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que maximiza a entropia, porém uma outra distribuição q(a,b), mas tal que
q(alb) = p(alb), não influenciando a fünçã) de clawi6cação que procuramos
Isso pode ser visto notando-se que g(a, b) = P(b)p(ajb):

q(a, b) (alÓ) +

q(.lo - sl::lgB8D - sl::Eb - pêlo.
Para encontrar a distribuição de probabilidade p ou q, além do GIS visto na

Seção 3.4 , podemos usar os algoritmos -lhpm7;ed /temfãl/e ScaZ ng (llS) l7, 171,
o qual é um caso geral do GIS, e a variação do GIS usado em [181 e mostrado a
seguir.

Considere a seqiiência {p(");n = 0, 1,2,. . . } onde p(") = {p(n)(ajb);a €

.4, b c B} definida por:

ps"-''o - ps") l.&!!..l à

onde

Ep'"'b'

b. (a, b)P(a, b)
a,b

)ll: ó, (', ó)p(ó)p(© (.ló)
a.b

zliÍ llpS")''(''»

E

p(© (ajb)

a T :ó,(',ó)
lS

se as restrições (3.15) forem consistentes, então a sequência {p(")]. converge
para uma solução de (3.14) a qual é única.

Se tomarmos q(a, ó) como definido anteriormente no cálculo de En(«) b. no d-
goritmo acima, o detalhe da distribuição condicional some do algoritmo. Tendo
isso em mente, vamos tentar mostrar que o algoritmo acima é um caso particular
do GTS, tendo portanto a sua convergência garantida.

Vamos usar as mesmas convenções usadas na Seção 3.4, lembrando apenas
que / :: .A x B. Do Lema 4, temos:

",. (u, + b,.), VÍ C .r, h, (u, +k.), . l,...,d

tomando u, = 0 e t, = maxicl }:: temos que Vã ,:l a,i $1

d
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Se Vi, b,i Z 0, tentos a,á ? 0. Então

Vã, a,{ = t,b,i e /z, = t.ks, .s = 1, ,d. (3.16)

Como À, = ppi/'',s - l,...,d, À. = p onde p = plld.ip;"', definindo
maxis/ >1:Ó.i b,.i = (;, temos que t, = à e portanto À, = L'pf, s ;: 1, . . . , d.

Clamo q(fz, b) possui p = 1, tomando p = 1 e lembrando que u, = 0, resulta
em

p = p, e À, = pf, s = l c com pc :: l. (3.17)

Do GIS, temos que:

,s"*:' - ,s"' i(#y'' , «' ,. - «. É *:", '.«"

«. i*'"'"' - «i*'"'"' j(#)" -
«: JI *'"'"' - « É *'"'"' (#)" -

i"*:''" -i,'''" (})''
« *Í"''':'" - »$"''" (#)"'

à
a

+. ÀÍn+l) = ÀSn) ;$b a última equação é satis-

feita. Usando (3.16) e (3.17) a última equação se torna p("+:) . /4Sn) r i#b 'l

A inicialização do GIS, dada por l)(o) = a., pode ser escrita como pSO) - l,
de forma que o seguinte algoritmo é um caso particular do GIS:

«'"*:' - «;«' (#) *

onde

E, - E',:p: - }: z,,:p:, . - :, . .

k!") = >: ó,:d"), .s - 1, . . . , d e

,d e

; ' ' 2.. osáPj ' , s
i€/

n n

= ?r: ll À(")''' ::; r{ .ll /z(«)b.
r=1 r::l
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Mas o algoritmo descrito é igual ao anterior, pois ni = P(ó)/Z(õ) para q(a, b).
Com relação a este algoritmo, resta apenas um problema: Z(b). Segtmdo as
referências utilizadas j18j, Z(b) é constante durante o algoritmo, mas isso implica
em conhecermos p(üjb) o que não é o caso, pois queremos justamente encontrar

Como o leitor facilmente notará, com vistas a melhorar um pouco o de-
sempenho do algoritmo, no passo 8, ao invés de calcularmos E$ó, como sendo
E...P(a, b)b,(a, b) calculamos E$b, como + E=;: b,(ai, bi). Podemos fazer i«;o
pois N' corresponde a todos os pares do conjunto de teste, assim estamos im-
plicitamente calculando P(a, ó) a partir da soma dos pares no conjunto de trei-
namento. Isso elimina a necessidade de calciilarmos explicitamente j(a, b) que
seria mais custoso.

A Figura 3.2 representa novamente o algoritmo em pseudo-código.

p(.lb)

Entrada: conjunto de treinamento T.
Saída: distribuição de probabilidade p(")(ajb)

1. Define-se o conjunto de funções características: bt
2. Cdc«la-se a = m«(....{.ócB E:.: ó,(a, b).

3. Cria-se nova função característica bk+l(a, b) = (7 -
ao conjunto de funções características.

4. Para todo contexto b no conjimto de treinamerito
5. calc«l- P(Ó);
6. Para s=1 até k+l
7. p9)-l
8. Epb, = $ E=:: ó,(Q,bí)
9. Para n=1 até Parada
10. Z(©(b) = )]1:.C.4 ]'l:!: (PS"))Ó'(' 0
11. Para cada par (a,b)

12. P(Q(alb) - naí6 ll:!i(pS"))''(''o
13. Para cada s=1 até k+l

14. EP(«) Ó, = E... Ê(ó)p(©(alZ,) b.(a, b)

i5. pS"''-o-pÍ")l.:n!..lõ
16. Atualiza-se critério de parada.

b

)ll::.: b, (a, b), V(a, b) e adiciona-se

Figura 3.2: Algoritmo para maximização de entropia

Observe que devido aos loops em 1 1 e 13, ao somatório em 14 e ao produtório

2OuLra opção é que Z(b) não é constante entre as iterações e é na verdade Z(")(b), porém
neste caso não sei se o algoritmo ainda converge. À'leito provavelmente sim, mas não pude
provar teoricamente isso. De qualquer forma, implementamos Z(")(b) e aparentemente flmci-ona
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em 12, o tempo de execução do a]goritmo é O(N.C.F), onde ]V é o número de
contextos, (J é o número de classes e -F o número de funções cmacterísticas.
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Capítulo 4

,'\.plicação ao Problema da
Análise Morfossintática

O objetivo deste capítulo é apresentar o problema da análise morfossintática e
mostrar como o algoritmo de maximizacao de entropia pode ser adaptado para
resolver este problema.

O problema da Análise Morfossintática pode ser definido como: dada uma
sentença válida de uma determinada linguagem, fornecer com correção a classe
gramatical, também chamada de categoria mor6ossintática, de cada uma de suas
palavras componentes. A princípio, pode-se imaginar que apenas um dicionário
de palavras e classificações resolveria o problema, mas há muitas palawas que
possuem diversas classificações, que variam de acordo com o contexto. Por
exemplo:

Eu gosto debanana.
Isso tem gosto de banana

A palavra gosto é um exemplo da ambiguidade existente na maioria das línguas
e em particular na portuguesa. Na primeira sentença, gosto é a conjugação no
tempo presente do indicativo do verbo gostar na primeira pessoa do singular,
enquanto que na segtmda, gosto é um substantivo.

Mas por que resolver este problema? A motivação é o fato deste ser um
problema relativamente básico no campo da linguística computacional. Tendo
a informação das classes gramaticais das palavras, 6ca muito mais fácil resol-
ver problemas mais complexos como análise sintética, tradução ou até mesmo
extração de informação de textos.

Por causa da ambiguidade inerente à linguagem, não é trivial a resolução
deste, ou de qualquer outro problema lingüístico de forma automática por um
programa de computador, embora para um especialista tal tarefa não sqa
tão complicada salvo raras exceções. Procuraremos resolver este problema
usando uma abordagem de aprendizado computacional estatístico, apresentado
no capítulo anterior, a maximização de entropia. Esta técnica pode ser adaptada
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a outros problemas, e nos pontos onde essa adaptação deve ser feita chamare-
mos a atenção do leitor. A adaptação que nós usamos é a mesma usada por
Ratnaparkhi em fila tese de doutorado j181.

4.1 Resumo da Solução
Para realizar a classi6cação estaremos obtendo uma distribuição de probabi-
lidade conjunta de pares classe-contexto(definido mais adiante) com a qual
poderemos, dado um contexto, dizer qual a sua classe mais provável. Esta
distribuição será obtida usando o algoritmo apresentado no capítulo anterior.

Segtmdo o dgoritmo da Figura 3.2, precisamos de um conjunto de treina-
mento, a partir do qual estaremos definindo um conjunto de funções carac-
terísticas. Com estas funções características e o conjunto de treinamento calcu-
lamos a distribuição de probabilidade das classes dados os contextos p(")(alb).
Na próxima seção dbcutimos a arquitetura desta solução.

4.2 Arquítetura Teórica da Solução
A solução pode ser dividida em duas partes, o treinamento e a classHicação. O
treinamento consiste apenas em obter a distribuição de probabilidade conjunta
de pares classe..contexto a pmtir do conjunto de treinamento. Com base no
algoritmo de maximização de entropia visto no capítulo anterior e no resumo
da solução, podemos estruturar o treinamento conforme a Figura 4.1

GOÜulta de
Truinaíllerlto

-

Figura 4.1: Arquitetura teórica do treinamento

Em linhas gerais, a pa.ruir de um conjimto de treinamento, são criadas as
funções características e dentre estas geradas, são selecionadm as mais relevan-
tes para fins de maximização de entropia. Com o conjunto de ftlnções carac-
terísticas relevantes definido, é realizada a maximização da entropia, a qual terá
como resultado um conjunto de pesos ps usados para gerar a distribuição de
probabilidade corÜunta p(")(alb).
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A classificação é bem mais simples que o treinamento com relação à ar-
quitetura, pois dado o conjunto de testes, o clmsificador apenas retorna como
resultado o conjunto classificado. A Figura 4.2 ilustra este processo:

F'igura 4.2: Arquitetura teórica da Classificação

Nas próximas seções discutimos o conjunto de treinamento utilizado (4.3),
como obter as funções caracterbticas (4.4, 4.5, 4.6), como classificar um termo
com base no resultado do algoritmo (4.7) e os procedimentos de treinamento
(4.7.1), ajuste (4.7.2) e teste (4.7.3) usados para obter a distribuição de probabi-
lidade p(")(ajb). No próximo capítulo discutiremos como ficou a implementação
desta arquitetura.

4.3 Conjunto de 'l)einamento
O conjunto de treinamento e testes utilizado é o Corpus Tacho Brahe do Por-
tuguês Histórico ]3]. Este Corpus faz parte de um projeto que objetivo modelar
a re]ação entre prosódia e sintaxe na mudança linguística que deu origem ao
Português Europeu Moderno a partir do Português Clássico. O Corpus contém
textos de autores portugueses que nasceram entre 1500 e 1850 e que ficaram
pouco tempo fora de Portugal.

O Corpus 'lycho Brahe já possui mais de 1.300.000 palavras, 710.000 das
quão já classi6cadas, o que nos fornece uma boa base para testar o algoritmo
de maximização de entropia aplicado à classificação morfossintática. O corpus
compreende anualmente 26 autores e 30 textos.

No Corpus Tacho Brahe são usados 383 tags diferentes para cada uma (]as
classi6cações morfossintáticas possíveis do Português. Esta quantidade excede
Imgamente a quantidade de tais do inglês que no Penn 'lleebank Wall Street
Journal [1] é por volta de 30. Para uma lista completa dos tags do Português,
veja o manual do Corpus Tb'cho Brahe l21.

A seguir temos como exemplo um pequeno extrato do texto classi6cado de
hlatias Abres do Corpus Tycho Brahe:

A/D-F fraqueza/N dos/P+D-P nossos/PR0$-P sentidos/N--P nos/CL
impede/VB-P o/D gozar/VB das/P+D-F-P cousas/N-P na/P+D-F
sua/PRO$-F si.mp]icidade/N natural./ADJ-G ./
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4.4 Definição de ]i'unções Características
Vimos no capítulo anterior que a distribuição de probabilidade das clmses n
dados os contextos b que maximiza a entropia é da forma de (3.14):

p(alb)- ' ,:ip ('õ), coma(b)-},,.i (',b)
(4.1)

Nesta equação, p. são pesos para as funções características b,(a, b). Estas
funções b, : .4 x Z? H W devem relacionar as classes com os contextos. Pois
analisando a equação percebemos que para um dado contexto b, o único termo
que varia é ó,(a,b). Para fazer com que b,(a,ó) relacione uma classe a um
contexto, começaremos definindo b, da seguinte forma:

',(.,o - {:l
se b = Õ e a = ã.

caso contrário.

onde b é um contexto específico e ã é uma classe específica.
Embora esta definição relacione bem classes com contextos, pois quando

b,(a,b) = 0 temos p,b'('.b) - l e o termo correspondente sai do produtório,
ela é muito pouco prática, pois não nos permite generalizações, além de preci-
sarmos de um número muito grande de funções características para obtermos
a distribuição de probabilidade condicional de classes dados os contextos. Para
melhorarmos nossa definição de b., precisamos anal asar melhor como relacionar
classes com contextos.

O contexto de um tokenl deve ser um conjunto de informações extraídas do
texto suficiente para fornecer a classificação do token. Estaremos usando como
contexto o conjimto que engloba o token, Q token posterior, o token anterior e a
classe do token anterior. Escolhemos este contexto, embora para muitos possa
parecer inlsuficiente, pois o tempo de processamento necessário para usar con-
textos maiores com os recursos disponíveis ultrapassa o razoável como veremos
no capítulo 5.

Por exemplo, seda o texto: "Paulo comprou um sapato novo.n Se a palavra
sendo analisada for "sapato", o contexto usado será: "um/D-UM sapato novo"
Onde D-UM é o có(hgo correspondente a artigo indefinido do Corpus Tycho
Brahe. Sabendo que o termo anterior é um artigo, podemos classificar com
segurança a palavra "sapato" como substantivo. Note que esta regra que usamos
é bastante geral e pode ser aplicada em qualquer caso. Se usarmos o conjunto de
contextos definido por esta regra para definir as funções características, teremos
a generalização que buscamos.

Assim a deânição das funções características b, fica:

b, (., b)
1, se b € B e rz =a
0, caso contrário.

ium token no problema em questão é uma palavra ou um sinal de pontuação, ou soja, algo
passível de receber uma classificação morfossintática.
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onde Z? C B é um conjunto de contextos definidos por alguma regra.
Para representar computacionalmente estes conjuntos, vamos usar o que

foi chamado por Ratnaparkhi li81 de predicados contextuais. Os predicados
contextuais são funções pc(b) : B --, {0, 1} definidas como:

,.m - lâi =====.":-, ''
No caso partictüar do exemplo acima, o pr«focado contextual seria:

«;@ - llii =:==1::::,'.: - '''
onde b l corresponde ao termo anterior ao que está sendo analisado no contexto
b e 'D' é a classe correspondente a artigo no Corpus Tycho Brahe.

Alterando um pouco a de6nição das funções características b, pma usar os
predicados contextuais, ficamos finalmente com:

',(., o - lii =:=1:.1=i=.' - ''
Vejamos a seguir como obter a partir do conjunto de treinamento os predi-

cados contextuais e as funções característica.

4.5 Geração Automática de ]i'unções
Características

A forma mais simples (e mak trabalhosa) de se obter os predicados contextual
e as funções características relevantes é definindo-as manualmente. Como o
conjunto de tais funções é potencialmente grande, desestimula-se o seu uso.

Vamos então fazer com que o próprio computador gere os predicados contex-
tuais e as funções características. Vejamos primeiro os predicados contextuais.
Vamos usar um método semelhante ao usado por Ratnaparkhi no cap. 5 de [18].

Considere um contexto genérico b no qual designaremos o termo sendo ana-
lisado por bo(b), o termo anterior e o posterior a este por b-l(b) e bi(b) respec-
tivas)ente e a clmwse do termo anterior por Z-l(b).

Para cada contexto b, qualquer que soja óo(b), criaremos os seguintes predi-
cados contextuais:

pc: (b)
1, se t l(b) = t.i(b).
0, caso contrário.

J 1, « ó-:(ó)
10, caso contrário.

J i, :« ó:(ó) - z,:(ã).
10, caso contrário

P.: (b)

pca (b)

32



Se óo(b) não for "raro", ou seja, aparecer mais de n vezes (no nosso casa
usamos n = 5) no conjtlnto de treinamento, criaremos o seguinte predicado
contextual:

,'.m-lil
w Óo(b) = óo(Õ).
caso contrário. (4.2)

E por fim, se óo(b) for "raro", criaremos os seguintes predicados contextuais:

P.s (b)
1, se bo(b) for «m «úmero
0, caso contrário.

J 1, se óo(b) polui' «ma letra maiúscula
[ 0, caso contrário.

J 1, se óo(b) possuí um hímen

10, caso contrário.

pca (Ó)

pca (b)

Pq (ó)
1,
0,

se 2«'e/{zo(h(b), l)/íz.(óo(b), l).
caso contrário. (4.3)

(4.4)PQ(b)

P.:o(b)

«, l«'./Íz.(Óo (b), 2) /{zo(bo(Õ) , 2) .
caso contrário.

:« l«'./íz.(h (b), 3) /dz.(bo (Õ) , 3).
caso contrário. (4.5)

p't:(b) ;« l«'./Íz.(Óo(b) , 4)/{z.(Z,o(Õ) , 4).
caso contrário. (4.6)

PC«(b)

PC«(b)

:« ]«''/{z.(h(b), 5) - l«'e/ázo(bo(õ), 5).
caso contrário. (4.7)

(4.8)se 'u/{z.(bo(b), 1) o(bo(Õ), l).
caso contrário.

P'«(b) «: .,u/dz.(bo(b), 2) /iz.(bo (8) , 2).

caso contrário. (4.9)

P.«(b) se 'u.fáz.(Z,o(b), 3) .(Z,o(b), 3).
cmo contrário. (4.10)

PC«(b)

PC«(b)

« .,u/áz.(bo(b), 4) /{z.(bo (Õ) , 4) .
caso contrário. (4.11)

(4.12)
« .u/ízo(óo(b), 5) .(b.(Õ), 5).
caso contrário.
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onde m'e/{ao(bo(b),{) é uma ftlnção que retorna o prefixo com d letras do
string h(b) e .su.figo(bn(b), i) é a ftlnção análoga para sufixos.

Note que estes são apenas os piedicadas contextuais gerados automatica-
mente, isto não significa que outros não possam ser adicionados manualmente.
Podem e devem, para isso existe o procedimento de ajuste que veremos na
Subseção 4.7.2 onde não só adiciona-se como também retira-se predicados con-
textuais.

E interessante observar ainda os predicados contextuais (4.2) e de (4.3) a
l4.12). No primeiro estádios explicitamente dizendo pa.ra o computador "memo-
rizar" os resiütados mais comlms, enquanto que nos seguintes estamos sllpondo
que existe alguma relação entre os prefixos e sufixos de uma palavra e a sua
classificação.

Cada vez que gerimos um predicado contextual, geraremos também a hmção
característica correspondente com a classe fo(b) para o contexto analisado.
Deve-se tomar o cuidado para não criar predicados contextuais e funções ca-
racterbticas repetidos.

4.6 Seleção de ]i'unções Características
O comportamento de ftlnções características que ocorrem raramente no con-
junto de treinamento é de difícil previsão pois não é estatisticamente confiável.
segundo Ratnaparkhi]18]. Para contornar este problema, realiza-se uma seleção
das ftmções características. Além desse problema, o algoritmo de maximização
de entropia não se comporta bem quando p(alb) = 0 V p(ajb) = 1, este segundo
caso podendo ocorrer para funções característica pouco fteqüentes no conjunto
de treinamento. Veja o cap. 9 da tese de Ratnapmkhí para uma discussão a
respeito j181.

Seguindo sugestão de Ratnaparkhi, usaremos uma heurística para selecionar
as ftlnções a serem usadas. Qualquer f\unção característica que não use um
predicado contextual do tipo de(4.2) e que ocorra menos de 10 vezes no conjunto
de treinamento será descartado.

Este não é o único método para selecionar m f\rações ca'acteristicas, outro
método interessante é usado por Berger e Della Pietra em [7] e dbcutido por
Ratnaparkhi no capítulo 8 de [181. Clonsiste em um a]goritmo no qual a cada
iteração adiciona a flmção que maximiza o ganho na verossimilhança ao conjunto
de fllnções características a serem usadas. A vantagem deste método está em
evitar a redundância no conjunto de funções característica usadas. Por outro
lado, ele é computacionalmente mais caro que o proposto.

4.7 Classiâcação Morfossintática de um Termo
Após a aplicação do algoritmo de maximização de entropia, obtemos a dis-
tribuição de probabilidade condicional p(aló). Com p(ajb) podemos realizar a
clmsificação das palavras de um texto.
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A forma mais simples de proceder a classificação é percorrer o texto e para
cada contexto b{, encontrar a clarificação ai que maximiza p(ajb{). Este no
entanto não é o procedimento que usaremos. Procuraremos maximizar a proba-
bilidade de uma sentença inteira posto que esse é o menor conjunto autocontido
de classificaçã% ou seja, a clmsiâcação de todos os seus elementos não depen-
dem de elementos externos ao conjunto. Para tanto, usaremos o mesmo método
de Ratnaparkhi, unia busca em largtua limitada a K termos. Nesta busca,
mantém-se apenas as K seqüências de classiâcações com maior probabilidade.

Dada um sentença {u/i . . . ui,.} uma candidata à seqüência de classificações
{al . . . an} pOSsui probabilidade condicional:

p(':.....l.«: ««) p(..lb.)H

onde b{ é o contexto correspondente à i-ésima palavra da sentença.
Para acelerar o processo de busca, usaremos ainda um dicionário de classi-

ficações observadas. Para cada palavra conhecida, ficarão armazenados todas
classes vistas para essa palavra. Desta forma, não será necessário percorrer todo
o conjunto de classes sempre, isso será feito apenas para palavra desconhecidas.

Na Figura 4.3 temos a descrição do algoritmo de classificação em mais deta-
lhes para facilitar o leitor.

Para testar o algoütmo apresentado, vamos usar o recurso de que dispomos,
o Corpus 'lycho Brahe. Não a(canta encontrar a distribuição de probabilidade
e testar a distribuição encontrada no mesmo conjunto de dados. Assim sendo,
estaremos dividindo o corpus em uma parte de treinamento e uma parte de
teste. Esta divisão será feita autor por autor, para evitar que usemos um autor
para treinar e outro para Lesem, o que diminuiria sensivelmente a qualidade
da classi6cação. A parte de treinamento por sua vez será diüdida em duas
partes, um treinamento propriamente dito e uma parte de ajuste. Nas próximas
subseções descrevemos cada uma das etapas com mais detalhes.

4.7.1 Procedimento de 'l.Yeinamento

Para o treínamento estaremos separando 80% du sentenças do Corpus. uma
vez com as sentenças separadas, aplicaremos nesta sentenças o algoritmo de
maximização de entropia para obter a distribuição de probabilidade condicional.

4.7.2 Procedimento de Ajuste
Com o treinamento encerrado, pmwsamos para a fase de ajuste. Para esta fase,
separaremos 10% do Corpus. Usando a distribuição de probabilidade obtida no
treinamento, clmsiâcaremos as sentenças separada para ajuste e verificaremos o
resultado obtido na classificação. Em particular, estaremos interessados no erros
mais freqüentes cometidos pelo classificador. Com base nos erros deveremos
conforme o caso, adicionar ou remover ftlnções características específicas.
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avançar -s --} .si . . . s,. /# Dada imla seqüência de classes $, produz nova
seqiiêncims si . . . s., cada uma de comprimento lsl + l
Quando necessário, este método consulta o
dicionário de classificações. +/

.s x h --+ vaia/'K insere a seqüência .s no heap h. +/
h --p .s/+ retorna a seqüência de classes em h com

a maior probabilidade e também a remove de h. +/

inserir=
extrair:

n = comprimento da sentença de entrada
N-10
s :; seqiiência de classes vazia
/zo = heap vazio/# h{ contém seqüências de clmses de comprimento ã
inserir(s, /zo) /# inicializa /to com a seqüência vazia. */

*/

for { = 0 to n -- l

.,, lh:l)
for J = 1 to sz

': . . . 'm - ",nçar( extrai;(à:) )
for p = 1 to m

insere(s, , hi+l)

return extrair(A«)

Figura 4.3: Método de classificação de sentença
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Uma vez realizada a análise dos erros, realiza-se novamente o procedimento
acima descrito até o operador ficar satisfeito com o resultado. Agora podemos
prossegnlir para a fase de teste.

4.7.3 Procedimento de Teste

Nesta fase realiza-se a classificação dos 10%o de sentenças restantes do Corpus,
verificando a taxa de acerto do algoritmo. Além da taxa de acerto de classi-
ficações de palavras individuais, também é interessante calcular-se a taxa de
acerto de classificação de uma sentença completa, bem como de palavras desce..
nhecidas, ou seja, pdavrms que não foram vistas no treinamento.
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Capítulo 5

Aplicação Prática da
Técnica

O objetivo deste capítulo é apresentar a arquitetura da implementação, explicar
detalhes e problemas verificados com a mesma, bem como apresentar os resul-
tados obtidos, comparando-os com o método de Bril1 [5] aplicado ao mesmo
problema e ao mesmo Corpus 'ljycho Brahe e com a implementação realizada
por Ratnaparkhi j181 para o Inglês usando o Corpus Penn T)eebank.

5.1 Arquitetura da Implementação
Implementamos uma solução muito parecida com a teórica descrita na Senão
4.2, apenas com o acréscimo de uma fase de pré-processamento dos dados de
treinamento, conforme mostra a Figura 5.1.

CaHunlo da
Teinamenta

Seleção dü nunçks

MaHmizaçãa
de Frllmpia

Figura 5.1: Arquitetura implementada

Liicialmente usamos esta arquitetura para as etiquetas completas, no entanto
o tempo de execução mostrou-se impraticável como aliás era de se esperar, pois
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conforme vimos ao final da Seção 3.5 o tempo de execução do algoritmo de
maximização é O(N.(7.P), onde N é o número de contextos, O é o número de
clmwses e F é o número de ftlnções características. A implementação do algoritmo
na sua forma original mostrou-se muito ineficiente, forçando-nos a diminuir o
número de classes, diminuir o número de funções características, otimizar o
código e por fim diminuir o tamanho do corpus utilizado.

Embora não tenhamos testado para etiquetas completas, o programa foi im-
plementado tendo-se isso em vista. Como o algoritmo fica muito lento para as
mais de 300 etiquetas do corpus, o programa divide o processo de treinamento
e classificação em duas fases. A primeira usa apenas os núcleos das etiquetas
(u 30) e a segunda faz um refinamento para cada etiqueta usando o mesmo
algoritmo de maximização de entropia, porém em um subconjunto de contex-
tos relevantes para este refinamento. Assim, além do classificador geral para
os núcleos de etiquetas, obtém-se um classificador extra para cada núcleo de
etiqueta.

Nas próximas seções estaremos explicando em detalhes a função de cada
fase, os problemas enfrentados e as soluções encontradas.

5.2 Detalhes da Implementação e Problemas
Enfrentados

Conforme dissemos anteriormente, o tempo de execução do algoritmo é O(N.O./') ,
onde Ar é o número de contextos, a é o número de classes e .F o número de
funções características. Assim o algoritmo comome muito processamento, pois
temos o produto Ar.(;..l? da ordem de 10C 102 . 104 = 10i2. Isto fez com que a
implementação do algoritmo fosse realizada tendo-se em mente desde o início o
uso de algoritmos e estruturas de dados eficientes.

A função mais crítica do sistema é a ftlnção que avalia uma função carac-
terística. Esta função é chamada diversas vezes e o tempo de execução do
programa depende diretamente desta função. Este método precisa compara'
diversas vezes contextos e classes. Esta tarefa de comparação, como é uma
comparação de strings, é relativamente custosa. Clom o intuito de tornar este
método mais eficiente, foram criados mapas de strings para inteiros e de classes
para inteiros, que nos permitem comparar inteiros ao invés strings.

5.2.1 Processamento Inicial
O processamento inicial consiste em processar o corpus, criando um conjunto
de classes e de contextos que serão usados nos passos seguintes. As classes e
contextos são definidos por meio de strings. Para cada classe e contexto únicos
é fornecido ainda um identi6cador inteiro que permite que comparemos classes e
contextos, não por sua definição, mas por seus identificadores. Esta comparação
nos permite um ganho muito grande de performance na execução do algoritmo,
embora nos exija uma frase de processamento inicial mais demorada, para poder
definir estes identificadores. Para realizar esta atribuição de valores, são usadas
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tabelas de hashing para verificar se um dado contexto sendo analisado já foi
adicionado ao conjunto de contextos ou não, e se já foi, qud o seu identiHcador.

Além dos contextos, foram atribuídos identi6cadores para os strings. No
entanto, o objetivo neste caso era minimizar o uso da memória uma vez que na
definição de cada contexto são usados 3 strings, um para o token anterior, um
para o token anual e um para o token seguinte. Por causa disso, cada string do
corpus participa de 3 contextos. Igualmente foi necessí;io o uso de uma tabela
de hashing para definir os identi$cadores de strings.

Além da definição de identiâcadores para contextos, classes e sLrings, os
contextos únicos são contados em suas oconências no corpus Isto é feito para
aproveitar o trabalho de identifica os contextos, trabalho este que já percorre
todos os contextos do corpu% para fornecer uma informação necessária para
o cálculo de P(ó). São criados ainda velares para acelerar filttuas buscas de
contextos, classes ou strings a partir dos seus identificadores.

Com todas estas estruturas e identificadores definidos, passa-se à primeira
parte do algoritmo que é a criação das funções características.

5.2.2 Criação e Seleção de Funções Características
]bta fase foi originalmente implementada conforme descrito na Seção 4.5. Poste.-
dormente as regras(4.3),(4.4),(4.5),(4.6),(4.7),(4.8) e(4.12) foram eliminadas
pois não acrescentam informações relevantes à classificação, além de aumenta-
rem o tempo de execução do algoritmo. A quantidade de funções geradas é bem
grande, pois para cada contexto são geradas as funções definidas na Seção 4.5 de
acordo com a frequência do mesmo no corpus. Destas funções, muitas não são
relevantes para a classificação pois dizem respeito a um caso muito particular e
não permitem generalizações.

Embora não tenhamos realizado explicitamente a fase de ajuste, rediznndo n
eliminação de funções caracterbticas citada acima já estávamos implicitamente
ajustando, percebemos a necessidade da mesma, pois apenas esta correção para
fins de otimização já melhorou substancialmente a precisão do método de cerca
de 75% para cerca de 85%. Além disso, observando-se os erros gerados, pode-se
perceber uma repetição das condições de erro, sugerindo que a criação manual
de novas funções característica pode melhorar mais a precisão do algoritmo.

Para evitar o uso de funções redundantes, e tornar mais rápido o algoz'itmo
de maximização, procede-se a seleção das funções característica. Nesta fase,
percorremos o conjunto de ftlnções caracterbticm gerada, contando o número
de vezes que a mesma é satisfeita no corpus. As funções que aparecerem mais
que um determinado número de vezes, no nosso cmo 10, são mantidas e as pouco
heqiientes, descartadas.

5.2.3 Maximização de Entropia
Após o conjunto de funções características estar bem definido, procedemos o
cálculo da maximização de entropia. lote cálculo é realizado conforme descreve
o algoritmo da Figura 3.2. Com base nesse algoritmo, algumas estruturas foram
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introduzida com vistas a acelerar o cálculo. A principal delas é um vetar que
associa a cada par contexto-classe um vetar com os identificadores dm funções
características que retornam l para esse par. Este vetar, embora demorado
de construir compensa no tempo de execução de cada iteração do algoritmo.
Pois anteriormente percorria-se o conjlmto de contextos do corpus aplicando ms
funções características diversas vezes no decorrer do algoritmo. Com a criação
deste vedor, calcula-se as funções características apenas uma vez e utiliza-se o
resultados diversas.

Além da criação deste vetar, outras alterações foram feitas na implementação
do algoritmo, valendo a pena destacar termos levado em consideração as funções
características retomarem apenas l ou 0. Levando isso em consideração, foi
possível simplificar alguns cálculos em loops críticos e criar o vetar descrito
anteriormente, aumentando a velocidade de execução do algoritmo. Por outro
lado, isso limitou a implementação feita a esses casos particulares de funções
características.

5.3 Resultados Obtidos
O dgoritmo foi aplicado a cada um dos arquivos do compus sendo obtidos os
resultados apresentados na tabela 5.1.

De cada arquivo analisado, 90% dm sentenças foram separadas para a fase
de treino, 5% para a.justo e 5% para teste. Os 5% para ajuste não foram usados
devido a limitações de tempo, de forma que os resultados apresentados reíerem-
se apenas aos 5% de teste. O algoritmo, conforme discutido anteüormente, íoi
aplicado apenas para os núcleos das etiquetas. O resultado médio é apresentado
na última linha da tabela. Como pode-se observar, o percentual de acerto por
contexto do algoritmo sem nenhum ajuste manual é de 85%.

Quando ao invés dos arquivos individuais foram analisados conjuntos de ar-
quivos agrupados por século, com vistas a aumentar a base de contextos de
análise sem aumentar muito a variabilidade contextual, foram obtidos os resul-
tados mostrados na tabela 5.2.

A constituição de cada século é apresentada na tabela 5.3.
Observa-se dos resultados apresentados por século que o aumento na quP.nti-

dade do conjunto de contextos provocada pelos distintos autores, propiciou imla
melhoria sensível no resultado do algoritmo. Este aumento no entanto saturou
por volta de 88%o com 300 mil ou 500 mil contextos. Esta saturação indica
que um aumento no número de contextos analisados não melhorará substanci-
almente essa precisão.

Estes resultados mostraram-se parecidos com os primeiros obtidos por Cha.
cur e Finger (85.86%o) em [51 baseados no método de Bri]]. Ficaram no entanto
muito aquém dos obtidos por Ratnaparkhi em [18j que 6oi cerca de 96%o. riste
resultado é parecido com os últimos obtidos por Chacur e Finger (95.43%o) em
l41. Esta(üscrepância pode ser explicada pelo fato de não termos realizado o
ajuste do algoritmo, e devido à maior variedade gramatical e ortográ6ca do
Corpus Tbrcho Brahe, uma vez que o mesmo é um Corpus histórico, enquanto
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Tabela 5.2: Resultados por século

42

arquivo total de
contextos

contextos
analisados acertos % de acerto

vires.00.tcc.txt
alterna.99.tcc.txt
barras.02.pos.txt
bernardes.02.pos.txt
brochado.00.pos.txt
cavaleiro-01-pos.txt
chagas-99.tc.txt
costa.99.tcc.txt
couto.02.pos.txt
garcao 00.tcc.txt
garrett.00.tcc.txt
gusmao-02.pos.txt
lobo.99.tc.txt
lub.sousa...99.tc.txt
mula.cetL99.pos.txt
meio.00.tcc.txt
ortigas.01.pos.txt
verney-00.tcc.txt
vieira..letters 99.tc.txt
vieirasermons-99.pos.txt

66722
49881
50207
59116
34633
53672
57429
58400
53916
26845
51473
31235
59685
59157
29775
58118
34137
54952
57823
62387

4860
2191
2067
3242
1691
2906
2666
1506
2382
1527
2208
104]
3587
2748
1883
6492
1540
2881
2309
3718

4236
1879
1804
2607
1438
2480
2332
1268
2083
1313
1985
864

3070
2332
1614
5051
1373
2502
2071
3127

87.1605%
85.7599%
87.2762%
80.4133%
85.0384%
85.3407%
87.4719%
84.1965%
87.4475%
85.9856%
89.9004%
82.9971%
85.5868%

ll:llilã
84.1044% l

médial   2672 1  85.0014% l

arquivo total de
contextos

contextos
analisados acertos % de acerto

século 16
século 17
século 18
século lg

172758
499123
303545
34137

8717
29422
14303
1540

7665
25973
12642
1373

87.9316%
88.2775%
88.3871%
89.1558%

média 252391 13496 11913 88.2757%



Tabela 5.3: Arquivos por século

43

l ié;úii arquivos

  couto.02.pos.txt
luas.cousa.99.tc.txt
lobo.99.tc.txt

século 17

costa.99.tcc.txt
vieira.letters.99.tc.txt
fieira.sermons-99.pos.txt
meio.00.tcc.txt
chagas.99.tc.txt
bernardes-02.pos.txt
brochado.00.pos.txt
mana.ceu-99.pos.txt
barras.02.pos.txt
gtmmao-02.pos.txt

 
cavaleiro.Ol-pos.txt
ages.00.tcc.txt
verney-00.tcc.txt
garcao-00.tcc.txt l
dorna.99.tcc.txt l
garrett 00.tcc.txt l

;écÚ;l iii lortigao-01.pos.txt l



que o Penn 'lteebank é um Corpus do inglês moderno, com uma consistência
ortográfica e gramatical muito maior.

Como o algoritmo utilizado é essencialmente o mesmo usado por Ratna-
parkhi imaginamos (lue a discrepância no resultado pode ser causada por 3
motivos: a não realização da fase de ajuste, a maior complexidade e riqueza nas
construções em Português, o fato do corpus usado por Ratnaparkhi ser baseado
em textos modernos de jorna, provavelmente com uma maior homogeneidade
ortográfica do que o corpus histórico utilizado. Embora não sqa possível definir
até que ponto a precisão pode ser melhorada, a fase de ajuste provavelmente
proporcionaria um incremento na precisão do algoritmo, conforme atestam os
resultados preliminares obtidos pela eliminação dos prefixos.

O tempo de execução inicial do algoritmo não foi verificado, entretanto esti-
mativas com base no andamento param do progrfuna implementado indicavam
um tempo de execução para apenas um dos arquivos do corpus de mais de 4
dias (n 100 hs). Este tempo, após a implementação das otimizações descritas
na Seção 5.2, foi reduzido para cerca de l h por arquivo.
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Capítulo 6

Conclusão

Nesta tese apresentamos o algoritmo de maximização de entropia, mostrando
sua base matemática e aplicando o mesmo ao problema prático da análise mor-
fossintática em lingüística computacional. Esperamos ter tornado o entendi-
mento do método mais acessível e de implementação mais imediata.

O dgoritmo nâo obteve a precisão espermla e conseguida por Ratnaparkhi,
entretanto o estado inicial da solução, as diferenças entre os Corpus e entre as
Línguas usadas foram provavelmente as causas da baixa precisão. Embora a
comparação não seja precisa, o estado inicial da implementação do algoritmo
de Brill para o Português obteve uma precisão semelhante o obtido pela Nla-
ximização de Entropia. Anualmente obtém-se quase 96% de precisão com o
algoritmo de Brill, e para o inglês Ratnaparkhi conseguiu obter também cerca
de 96% de precisão. Isto cria a expectativa que progresso semelhante possa ser
obtido trabalhando..se com a Maximização de Entropia.

O algoritmo, na implementação proposta, consome muita memória, entre-
tanto consideramos que no futuro este não será um grande problema devido ao
grande avanço apresentado pela indústria de hardware.

Embora os problemas enfrentada para implementar o algoritmo, principal-
mente no que diz respeito ao tempo de aprendizado e aplicação do algoritmo, o
mesmo é de fácil adaptação para resolução de outros problemas e a experiência
aqui apresentada será muito útil para os próximos que venham a usar o mesmo
aígoritmo encontrem menos dificuldade

Além dos problemas intrínsecos ao algoritmo, encontramos algum problemas
com a literatura a respeito Diversos autores escreveram sobre o mesmo, entre..
tanto nenhuma abordagem completa foi encontrada, exigindo a consolidação dos
diversos artigos analisados, sendo necessário, além de tornar consistente a no-
menclatura encontrada, realizar algumas deduções pois existe um buraco entre
a dedução matemática e o algoritmo implementado por outros pesquisadores

Com relação à abordagem do algoritmo esperamos ter sido su6cientemente
completos para que com pouco esforço o mesmo possa ser aplicado a outros
problemas. Caso se deseje utilizar a implementação apresentada para o pro-
blema da análise morfossintática, deve-se ainda ajustar a solução apresentada,
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conforme descrito em 4.7.2, e completar a classificação das etiquetas.
Este método já foi aplicado no contexto de lingüística computacional para

os problemas de análhe sintática, classiâcação de textos(tezt ca Wodzafion) e
colocação de sintagmas preposicionais(pmposátíonaZ para.se aüachment) além da
classificação morfossintática ora apresentada. Para maiores informações sobre
a adaptação do método para a resolução destes problema, sugerimos a leitura
de Ratnaparkhi j181.

Fora do contexto de linguística computacional o mesmo algoritmo já foi
finado em reconhecimento de objetos em imagens(Image OUect l?ecogn fiar) por
])aniel Keysers, FYanz Josef Och e liermann Ney em j141 e para modelamento
de seqüências biológicas(biologícaZ .sequente mudez ng) por Eugen C. Buehler e
Lyle H. Ungar em l91.

Esta tese com o código fonte da implementação descrita pode ser encontrado
em http://www.ime.twp.br/'archim. No apêndice encontram-se instruções su-
cintas paira uso do programa.
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Apêndice A

Programa de Exemplo

Para poder testar o algoritmo dmcrito na ta;e, foi criado um programa au-
xiliar que implemente o algoritmo. Este programa foi feito em C++ usando
a ferramenta Visual C++. O programa é apenm um protótipo, não estando
nem completo nem sendo garantido que o seu f\incionamento é correio. de-
vendo o usuário levar essa Limitações em consideração quando estiver usando
o programa. O programa pode ser lüterado livremente por quem quiser e para
quaisquerlins.

A.l Onde Obter
O programa executável para Windows (GramClass.exe) e o código fonte com
projeto para VC6 do mesmo(GramClmss.zip) podem ser encontrada em
http://www.ime.usp br/'archias. O programa foi feito para usar os arquivos
etiquetados do corpus 'lycho Brahe para treinamento e teste. Estes arquivos
podem ser encontrados em http://www.ime.usp br/'tycho.

A.2 Como Instalar
O programa não necessita de instalação porém aconselhamos que seja criado
um diretório para colocar o executável, pois o mesmo cria diversos arquivos no
diretório em que se encontra.

Já o projeto, também não precisa ser instalado, entretanto provavelmente
será necessário alterar o dh'etário de trabalho nas configurações do projeto.

A.3 Como Utilizar o Programa
(Jma vez iniciado o programa, deve--se selecionar os arquivos para serena usados
no treino e no teste:

1. clique no botão C;07porn...;

49



2. na janela de diálogo que surge, clique em ,adiciona...;

3. selecione os arquivos desdados e clique ÁbHC

Os arquivos selecionados aparecem com a qual.ntidade de palavras e a quanti-
dade de sentenças contidas no mesmo. Cmo tenha ocorrida algum erro na leitura
do arquivo, o mesmo encontrar-se-á regístrado no arquivo de texto
em'ors.en no mesmo diretório do arquivo que foi lido pelo programa. Uma
vez selecionados os arquivos, defina como os mesmos serão(Hstribuídos entre as
fase de treino, ajuste e teste. Para tanto:

1. selecione o arquivo na tabela de arquivos carregados;

2. clique em Colt#gurações. . .;
3 Na tela que surge, defina os valores de centenas ou tokens que serão usados

em cada fase, ou em termos percentuais ou em termos absolutos. e cliqueem04

Agora vamos retornar à tela principal

1. clique em O,iÉ

Antes de começar o treinamento, pode-se visualizar as classes carregadas
com o conjunto de arquivos c]ic:Indo-se em (]Za.s.se.s. Na tela que surge pode-se
apenas navegar na árvore de classes criadas e ver alguns detalhes das classes.

Retornando-se à tela principal, pode-se ainda gerar previamente o conjunto
de funções caracterbticas e visualiza-lo clicando-se no botão .P. Camcteróíícm
que abre a tela de funções características. Nesta tela, clicando-se em (;har
e SeZecíonar são criadas e selecionadas as funções características caso já não o
tenham sido devido a um procedimento de treintimento realizado anteriormente.
Na tabela mostrada nesta tela, o tipo do predicado contextual usado pela ftlnção
característica está codificado da seguinte forma:

X = y, onde X pode assumir um dos seguintes valores: W, W-l, W+l, C-l,
s(k,W)l y pode assumir um dos seguintes valores: cte, Maiúscula, número ou
com hímen.

W significa a palavra central do contextos W-l a palavra anteriorl W+l a
palavra posterior; C-l a classe da palawa anteriorl s(k,W) o sufixo de tama-
nho k da palavra central do contextos cte signMca constantes e as outras são
auto-explicativas. Assim, W :: cte signi6ca que o predicado contextual corres-
pondente à flmção caracterbtica define que a palavra analisada é uma constante.

O valor extra que aparece na tabela indica qual constante está sendo usada
no predicado conextual.

Vo[tando à teia principal, os botões aamegar... e SaJ7/ar,.. não fimcionam.
mas não se preocupo pois o programa salva automaticamente o seu estado
quando é encerrado e recupera o mesmo estado quando é iniciado. Isto ocorre
pois inicialmente o dgoritmo era muito lento e para facilitar o debug, salvemos
o estado do programa em arquivos 'k.sv- O Botão ParámeÉro.ç... é usado para
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alterar os parâmetros de treinamento, porém também não indicamos o uso do
mesmo, posto que o programa só foi usado pma a fase 1. A fue 2 seria a
classificação completa das palavras, e não apenas os núcleos, como faz a fase l.

Para treinar, basta apertar o botão 7}zãnar
Após realizado o treinamento, pode-se classificar os dados do corpus lidos.

Esta classificação na realidade funciona como um teste, pois não implementamos
o suporte para arquivos externos. Para classiâcar os arquivos previamente car-
regados, defina um arquivo de saída, selecione se é a parte separada para ajuste
Oli para teste, mantenha o checkbox aZms2Hcar(lb7pus selecionado e aperte o
botão Clmsi#car/. Ao final do procedimento de classi6cação o resultado pode
ser encontrado no arquivo definido pma saída. Pode-se visualizar os erros de
classificação clicando-se no botão Eho.s... na janela principal. A janela de er-
ros é mostrada. Nesta janela, pode-se observar todos os erros de clmsi6cação
e chcanduse em lmi dos erros são mostrados os contextos nos quais os erres
ocorreram.

A.4 Descrição Sucinta das Classes do Programa
Devido ao uso da MFC para a construção da interface grá6ca, o método de
entrada do programa é agem(]Zas.s..4pp;flnít/nstanceé). A classe do diálogo
principal é agiam(7Zassl)Zg e as principais classes de organnização dos dados
\âo: CClussManüget, CStHngMannger, CConl,entMnnager, CCovpota, CPredi..
cafeÀ/gr e CF'OÀ/anage7'. Destas, (7alm.çÀ/anager organiza as classes, a$tdng-
it/anager íllz lml mapeamento de strings para inBs, aaontesçtÀ/anager organiza
o$ contextos usados, aC;077ora organiza os arquivos do Corpus, (;PredÍcateMgr
coordena a criação de predicados contextuais e suas definiçõese (JF'(;À/anager
cria e organiza as fiinções características.

As principais classes de cálculo são: C]EntropyÀ/aãmízer ]l/E(bordínator
e aaZassiHer. Destas, ME(hordÍna(oz' coordena o procwso de treinamento.
aEntFnpyÀ/aümízer realiza o cálculo da maximzação de entropia propriamente
dito e (;(J/assl@er é responsável pela classificação pós treinamento.

As classes da interface são todas terminadas em DZg, e ms demais classes são
todas estruturas de dados auxiliares.
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