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1. RESUMO

Com  o  crescimento  exponencial  da  quantidade  de  informações  textuais

geradas,  torna-se  relevante  pesquisar  métodos  e  desenvolver  ferramentas  que

possam processar e organizar tais informações de modo automático. Este projeto

propõe  explorar  o  potencial  dos  padrões  de  superfície  do  texto  para  o

desenvolvimento de um Sistema de Pergunta e Resposta. Para isso, é proposta a

adaptação  e  utilização  de  um método  que  permite  a  aprendizagem de  padrões

automaticamente. Um corpus etiquetado foi construído a partir da internet, provendo

os  exemplos  necessários  para  o  processo  de  aprendizagem  e  construção  do

sistema.  Após  a  implementação o  sistema será  testado  para  verificação do  seu

desempenho e validação do método proposto.

2. INTRODUÇÃO

As ferramentas de busca online que estão disponíveis atualmente (Google,

Bing, Yahoo, etc.) emitem resultados que são correlatos à questão que se deseja a

resposta, mas não exatamente a resposta que se procura. Assim, não são raras as

situações  em  que  a  busca  de  uma  informação  conduz  a  diversos  assuntos,

divergindo do objetivo inicial. 

A maior parte dessas ferramentas faz uso de uma técnica, amplamente usada na

área de Recuperação de Informação, que é baseada apenas em palavras-chave.

Em tal técnica, o usuário apresenta um conjunto de termos (as palavras-chave) e o

sistema devolve uma lista de documentos com base na presença ou relevância dos

termos. Finalizada a parte automática, cabe ao usuário a análise dos documentos

obtidos, o que envolve a leitura e o descarte daqueles que não lhe são relevantes e,

eventualmente,  a  detecção  da  informação  pontual  procurada  no  corpo  de  um

daqueles documentos.

A ausência de um corpo principal pode causar dificuldades na construção, gestão

e a aplicação nessas bases de conhecimento. Assim, diante desta problemática,

novas  metodologias  e  ferramentas  que  aprimorem  o  processo  de  busca  de
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informações online,  com foco particular do processamento da língua portuguesa,

tornam-se relevantes.

3. OBJETIVOS

Este  trabalho  visa  proporcionar  subsídios  para  se  estudar  os  métodos

necessários  para  fazer  com  que  sejam  obtidas  repostas  mais  precisas  para

questões  específicas,  gerando  um  entendimento  de  alto  nível  do  conteúdo

semântico  das  questões  e  respostas.  De  modo  geral,  a  pesquisa  tem  como

finalidade explorar as potencialidades dos padrões de superfície  de texto para o

desenvolvimento de um sistema de pergunta e resposta, usando a Web como um

corpus, criando, assim, um corpus etiquetado para promover o reconhecimento de

padrões  e,  posteriormente,  avançar  os  estudos  escassos  nessa  área  em língua

portuguesa. 

4. METODOLOGIA

Para  o  processo da  recuperação  dos  padrões  de  respostas  foi  necessário  a

construção  de  um corpus  dividido  em seis  domínios  de  conhecimento,  a  saber:

DESCOBRIDOR,  FAMOSO-POR,  ANO-NASCIMENTO,  LOCAL,  DEFINIÇÃO  e

INVENTOR. Foram feitas, pelo menos, duas perguntas distintas relacionadas a cada

domínio.  Por  exemplo,  para  o  domínio  DEFINIÇÃO,  foram feitas  perguntas  para

definir alguma coisa, como “O que é uma Timbila?”. Para essa questão, o corpus é

construído  na  recuperação  de  informação  para  todos  os  resultados  da  query

“Timbila+ instrumento musical”,  que são as palavras chaves para a pergunta e a

resposta,  etiquetadas  no  corpus  como  <PERGUNTA>  e  <RESPOSTA>,

respectivamente. 

Foram utilizados comandos de linguagens típicas para recuperação de padrões

textuais como sed e  awk que são duas linguagens de programação extremamente

úteis  para  resolver  problemas  que  envolvem  edições  textuais  (DOUGHERTY;

ROBBINS,  1997)  e  alguns  utilitários  para  manipular  arquivos  textuais,  como  o

utilitário  grep que é capaz de encontrar uma string em um determinado texto ou
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dentro de vários arquivos (BANBENEK; KLUS, 2009). Essas linguagens utilizam-se

de  expressões  regulares  para  se  formarem  comandos  que  sejam  precisos  o

suficiente para recuperar sentenças específicas em arquivos textos que contenham

um número muito grande de linhas, além de serem a base para criar um poderoso e

flexível processador de texto (BANBENEK; KLUS, 2009).

Foram construídos  dois  algoritmos:  um para  a  aprendizagem de  padrões  de

respostas  e  o  outro  para  calcular  a  precisão  desses  padrões.  O  algoritmo  1  é

responsável por copiar os 100 primeiros resultados da query formulada a partir da

pergunta inserida no buscador web, considerando apenas o conteúdo textual das

páginas Web.  Neste processo são desconsideradas,  portanto,  informações como

imagens,  tabelas,  código  HTML,  etc,  objetos  esses  que  não  são  úteis  para  o

procedimento aqui adotado. Além da eliminação destes elementos, um comando em

awk é acionado para uma limpeza mais precisa no corpus, tal  como, retirada de

símbolos textuais (@, #, !, etc.), links e aspas. Adicionalmente, o corpus é colocado

inteiramente  em letras  minúsculas.  Posteriormente  são  substituídas  as  palavras-

chave por suas etiquetas correspondentes, assim, todas as sentenças recuperadas

podem ser  analisadas  automaticamente  para  que  seja  possível  manter  somente

sentenças que possuem ambas as etiquetas, de pergunta e resposta. As sentenças

que se mantiveram durante todo esse processo são ranqueadas para, ao final do

algoritmo 1, sejam selecionados os cinco padrões de respostas mais frequentes. 

O algoritmo 2 analisa a precisão de cada padrão de resposta selecionado. Para

isso, os padrões selecionados são submetidos a um mecanismo de busca para que

seja verificada a sua capacidade de recuperação de informação (precisão).

No exemplo da pergunta “O que é uma Timbila?”, o melhor padrão de resposta,

de acordo com os resultados do algoritmo 1, foi “<PERGUNTA> é o nome de um

<RESPOSTA>”. Assim, esse padrão é inserido no buscador com a query “timbila é o

nome  de  um”,  omitindo  a  resposta  (instrumento  musical)  para  justamente  ser

possível  descobrir  quais  palavras  são  recuperadas  junto  a  esse  padrão.  Dessa

forma, são possíveis os seguintes resultados:

1 – Timbila é o nome de um instrumento musical;

2 – Timbila é o nome de um <QUALQUER_PALAVRA>;
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É calculada a precisão pela frequência absoluta acumulada, uma adaptação

para o método descrito no trabalho de Ravichandran e Rovy [3], que consiste em P =

Ca/Co, onde:

Ca = total de sentenças recuperadas que contenha a resposta correta;

Co = total de sentenças recuperadas.

Dessa forma, é obtida a precisão de cada padrão de resposta.

5. DESENVOLVIMENTO

Para  descobrir  o  padrão de  resposta  foi  seguido  o  algoritmo  proposto  no

trabalho de Ravichandran e Hovy (2002).  Devido ao fato do método proposto do

trabalho citado ser direcionado à língua inglesa, foram feitas algumas adaptações ao

longo do processo. O algoritmo para aprendizagem de padrões é, em geral, parecido

para  todos  os  domínios,  porém  há  determinadas  palavras,  acentos  gráficos,

caracteres  e  strings  em  geral  que  são  mais  importantes  do  que  outras  em

determinados domínios, o que caracteriza a necessidade de exclui-los ou não. Por

exemplo, no domínio de DESCOBRIDOR, não interessam strings que contenham

números,  mas  essas  são  extremamente  importantes  para  o  domínio  ANO-

NASCIMENTO. O desenvolvimento mostrado a seguir foi usado para o domínio do

tipo DESCOBRIDOR.

1. Selecionar um exemplo de pergunta para o domínio do tipo DESCOBRIDOR. A

pergunta selecionada foi  “Quem descobriu o Nióbio?”.  Assim, será submetida ao

buscador o termo que corresponde à pergunta (nióbio) e o termo que corresponde à

resposta (charles hatchett).

Figura 1: Inserindo a query no Google através do Lynx
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2. Submeter  o termo questão e o termo resposta como uma  query no buscador

Google através do browser Lynx. Assim, a query submetida no Google foi “nióbio

charles hatchett”.

3. Configurar o buscador Google para mostrar 100 páginas e somente resultados na

língua portuguesa.

4. Fazer download dos 100 primeiros resultados do Google através do Lynx.

5.  Aplicar  um comando em  awk  para  o  corpus  gerado  no  passo anterior  esteja

totalmente em letras minúsculas.

6. Concatenar as linhas do corpus usando um comando em awk.

7. Limpar o corpus, ou seja, remover todos os caracteres que não são importantes

para recuperar os padrões de respostas através de um comando em sed.

8. Substituir as palavras-chave que representam a pergunta e a resposta pelas tags

“<PERGUNTA>” e “<RESPOSTA>”, respectivamente. 

9. Reter somente as sentenças que contenham o termo questão e o termo resposta,

em qualquer posição na sentença. 

10.  Recuperar  somente  as  palavras  entre  as  tags “<PERGUNTA>”  e

“<RESPOSTA>” e vice-versa através do utilitário grep (COMANDO 3, em anexo).

Isso é feito pois as respostas podem estar em voz ativa (“Charles Hatchett descobriu

o Nióbio”) ou em voz passiva (“O Nióbio foi descoberto por Charles Hatchett”).

11.  Ranquear  as  sentenças  recuperadas  e  a  quantidade  de  vezes  que  foram

encontradas. Os comandos “sort” e “uniq” fazem a remoção das linhas duplicadas

(ROBINS, 1999), possibilitando o agrupamento das sentenças mais frequentes

Algoritmo 2: Cálculo da precisão de cada padrão

Será  descrito  o  algoritmo  2  que  também  foi  adaptado  para  a  língua

portuguesa, assim este teve algumas modificações se comparado com os passos

originais. O método mostrado a seguir é usado para a pergunta “Quem descobriu o

Nióbio?”, também usado no algoritmo 1.
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1.  Inserir  no  buscador  Google  o  melhor  resultado do  algoritmo 1  substituindo a

etiqueta <PERGUNTA> pelo termo questão original (nióbio) e retirando a etiqueta

<RESPOSTA>. Como exemplo, foi inserido a query que obteve melhor classificação

no algoritmo 1, “nióbio foi descoberto pelo”.

2. Download os 100 primeiros resultados do Google no formato de texto simples

pelo  browser Lynx, conforme mostrado na figura 3.

3.  Como feito  antes no algoritmo 1,  devem ser  colocadas todas as palavras  do

corpus  em  minúsculo,  concatenando  as  linhas  e  aplicando  as  etiquetas  de

“<PERGUNTA>” e “<RESPOSTA>”

4. Reter somente aquelas sentenças que contenham a query pesquisada:

 seguida de qualquer palavra;

 em qualquer lugar das sentenças do corpus.

É usado o grep via script para recuperar a query que está sendo procurada. 

5. Recuperar, no máximo, as duas palavras após a query inserida. A figura a seguir

mostra  exemplos  hipotéticos  de  palavras  que  completam  o  padrão  “nióbio  foi

descoberto pelo”. 

Figura 3: Exemplo hipotético para o padrão "nióbio foi descoberto pelo"

6. Calcular a precisão pela frequência absoluta acumulada (Ni). Para isso foi feita

uma adaptação do método descrito no trabalho de Ravichandran e Rovy (2002), que

consiste em Ni = Tr/Ts, onde:
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Tr = total de sentenças recuperadas que contenham a resposta correta;

Ts = total de sentenças recuperadas.

No exemplo hipotético mostrado da figura 3, Ni = 0,33 pois 1/3 = 0,33. Dessa forma,

é obtida a precisão de cada padrão de resposta.

6. RESULTADOS

Como forma de testar o desempenho do algoritmo na tarefa de detecção de

respostas  foi  elaborado  um experimento  que  envolveu  a  avaliação  dos  padrões

encontrados por meio do corpus. O experimento consistiu em apresentar,  para o

mecanismo de busca Google, um conjunto de 12 perguntas, duas relacionadas a

cada domínio específico (DESCOBRIMENTO, ANO NASCIMENTO, FAMOSO POR,

DEFINIÇÃO,  INVENTOR,  LOCALIZAÇÃO).  Por  exemplo,  para  o  domínio

DESCOBRIMENTO,  foi  submetida  a  pergunta  “Quem descobriu  Netuno”,  com o

objetivo de  testar  a  precisão  dos  padrões  “<RESPOSTA>  descobridor

<RESPOSTA>” e “<PERGUNTA> foi descoberto por <RESPOSTA>”.  As tabelas a

seguir mostram o resumo dos resultados encontrados.

Tabela 1: Perguntas e Respostas para o domínio DESCOBRIDOR

Pergunta Padrão Precisão

Quem descobriu Netuno?
<PERGUNTA> foi descoberto por <RESPOSTA> 0.58

<PERGUNTA> descobridor <RESPOSTA> 0.25

Quem descobriu o Nióbio?
<PERGUNTA> descoberto pelo <RESPOSTA> 1

<PERGUNTA> descoberto por <RESPOSTA> 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 2: Perguntas e Respostas para o domínio ANO NASCIMENTO

Pergunta Padrão Precisão

Em que ano Brad Pitt nasceu?
<PERGUNTA> nasceu em <RESPOSTA> 0.4

<PERGUNTA> nascimento <RESPOSTA> 0.3

Em que ano Gilberto Gil nasceu?
<PERGUNTA> nasceu no <RESPOSTA> 0.29

<PERGUNTA> nasceu em <RESPOSTA> 0.24

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 3: Perguntas e Respostas para o domínio FAMOSO POR 

Pergunta Padrão Precisão

Daniel Radcliffe é famoso pelo quê? <PERGUNTA> famoso por <RESPOSTA> 1
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<PERGUNTA> famoso por interpretar 
<RESPOSTA>

0.42

Courtney Cox é famosa pelo quê?

<PERGUNTA> famosa por interpretar 
<RESPOSTA>

0.47

<PERGUNTA> famosa por <RESPOSTA> 0

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 4: Perguntas e Respostas para o domínio DEFINIÇÃO 

Pergunta Padrão Precisão

O que é Timbila?
<PERGUNTA> é o nome de um <RESPOSTA> 0.83

<PERGUNTA>, um <RESPOSTA> 0.75

O que é Concretismo?
<PERGUNTA> corresponde a um <RESPOSTA> 1

<PERGUNTA> foi um <RESPOSTA> 0.65

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 4: Perguntas e Respostas para o domínio INVENTOR

Pergunta Padrão Precisão

Quem inventou o Pantógrafo?

<PERGUNTA> foi construído por <RESPOSTA> 0.66

<PERGUNTA> foi inventado pelo <RESPOSTA> 0.58

<PERGUNTA> inventor do  <RESPOSTA> 0

Quem inventou a lâmpada?

<RESPOSTA> inventa a <PERGUNTA> 1

<RESPOSTA> inventor da <PERGUNTA> 0.47

<RESPOSTA> inventou a <PERGUNTA> 0.29

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 6: Perguntas e Respostas para o domínio LOCALIZAÇÃO

Pergunta Padrão Precisão

Onde fica a Islândia? <PERGUNTA> situado no <RESPOSTA> 0.58

Onde fica a Chapada da 
Diamantina?

<PERGUNTA> na <RESPOSTA> 0.26

<PERGUNTA> - <RESPOSTA> 0

Fonte: Elaborado pelo autor

Um gráfico foi  elaborado para melhor visualização dos resultados levando em

consideração  o  desempenho  geral  para  a  precisão  (Tni)  de  cada  domínio.  O

desempenho foi medido por:

Tni = Σni/Ts

Sendo:

Σni = somatória de todas as precisões do domínio;

Ts =  quantidade de padrões recuperadas no domínio;
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O gráfico é mostrado na figura 4:

Figura 4: Resultado gráfico da precisão dos domínios testados

Conforme  pode  ser  observado,  o  domínio  que  apresentou  os  melhores

resultados foi o de DESCOBRIMENTO com uma precisão de 0,76. Por sua vez os

domínios DEFINIÇÃO, FAMOSO POR, INVENTOR  tiveram um desempenho pouco

mais  inferior,  com  precisão  variando  entre  0,60  e  0,68.  Já  os  domínios

LOCALIZAÇÃO e ANO  NASCIMENTO apresentaram uma precisão bastante baixa,

respectivamente 0,28 e 0,27. Fica claro, pelo menos com base nesses resultados

preliminares,  que existe  uma relação  direta  entre  o  domínio  e  a  capacidade de

recuparar informações de um corpus Web.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Numa análise geral dos resultados, verifica-se que a utilização de padrões de

superfície textual na tarefa de recuperação de informação pode ser uma alternativa

menos custosa aos tradicionais métodos que envolvem uma análise profunda da

semântica  do  texto  (utilizando  taggers,  parsers,  ontologias,  etc).  Apesar  de

incipientes,  os resultados foram satisfatórios pois,  de um modo geral,  permitiram

recuperar respostas pontuais para questionamentos realizados juntos aos motores

de  busca;  o  que  pode  indicar  potencialidades  na  abordagem  sugerida  nesta

investigação.
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Entretanto, ajustes com relação a alguns padrões devem ser feitos já que,

nem todos permitem recuperar uma resposta de modo tão preciso. Fatores como a

própria  complexidade  da  língua  portuguesa  dificultam  essa  tarefa.  A grafia  das

palavras  em  português  é  muito  rica.  Isso  pode  ser  visto  em  palavras  como

“lampada” e “lâmpada”, “artistico” e “artístico”,  “pantógrafo” e “pantografo”. A web é

muito extensa, e há, assim, uma pluralidade muito grande nas formas de escrever as

palavras, embora, algumas vezes, a ortografia das palavras esteja incorreta. 

Apesar  das  limitações  da  metodologia  proposta,  o  foco  particular  do

processamento da língua portuguesa, é a principal contribuição deste trabalho, não

só  para  a  validação  de  uma  metodologia  de  extração  de  padrões  na  web,

principalmente porque há muito poucos recursos para esta língua, um vez que a

maior parte das pesquisas envolve o idioma inglês
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