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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Considerações Gerais 

A linguagem é um elo de comunicação entre o computador e o meio exterior. 
Esta interação faz parte dás características operacionais, cujo desenvolvimento 
está estreitamente relacionado ao desenvolvimento físico do computador. Com  as 
melhorias que foram realizadas na máquina, aumentou a necessidade de se estudar 
maneiras mais fáceis e expressivas de comunicação. No início, eram utilizadas 
linguagens de baixo nível e com a evolução das pesquisas foram desenvolvidas 
então as linguagens de alto nível. 

Qual seria o limite da capacidade de expressão e facilidade de uso que estas lingua-
gens poderiam atingir? A linguagem utilizada pelas pessoas para se comunicarem 
— a linguagem natural — seria o mais alto nível de linguagem de programação, 
o que evidentemente é considerado uma meta muito ambiciosa. 

A Lingüística Computacional é uma área interdisciplinar, que se originou de pes-
quisas em Inteligência Artificial, e diz respeito à, aplicação de um paradigma 
computacional para o estudo científico da linguagem humana e a construção de 
sistemas que processem ou analisem a linguagem escrita ou falada [Ballard 87]. 
Duas razões principais motivaram este estudo [Allen 88]: 

• a motivação tecnológica é construir sistemas computacionais inteligentes, 
tais corno interfaces em linguagem natural para bases de dados, sistemas de 
análise de textos, sistemas de compreensão da fala, etc; 

• a motivação lingüística, ou ciência cognitiva, é obter um conhecimento me-
lhor sobre a comunicação humana através de linguagem natural. 







O Capítulo 3 aborda interfaces em lingagem natural para acesso a bases de dados. 
São apresentadas razões para se pesquisar linguagem natural para esta tarefa, a 
arquitetura típica de um sistema de processamento de linguagem natural para 
acesso a bases de dados e a descrição de alguns sistemas existentes. 

No Capitulo 4, são abordados alguns aspectos do processamento de linguagem 
natural com a utilização da linguagem de programação lógica Prolog. São apre-
sentadas a utilização da Gramática de Cláusulas Definidas, a construção da árvore 
sintática e o entrelaçamento entre sintaxe e semântica. 

No Capítulo 5, é apresentada a arquitetura do sistema proposto que integra um 
SGBD com uma interface em linguagem natural para recuperação de conheci-
mento, bem como a base de dados que foi desenvolvida como aplicação desta 
proposta. 

No Capitulo 6, são descritos os módulos de manipulação dos dados do sistema 
SCC na base de dados do SGBD. 

No Capítulo 7, são descritos os módulos que compõem a Interface em LN do 
sistema, bem como algumas estruturas e procedimentos utilizados nestes módulos. 
São apresentadas também as ações necessárias para a adaptação do sistema a um 
novo domínio de aplicação. 

Finalmente, o Capítulo 8 contém as conclusões sobre o trabalho desenvolvido e 
sugestões para trabalhos futuros. 



Capitulo 2 

Interfaces em Linguagem 
Natural 

2.1 Considerações Iniciais 

A Linguagem Natural — LN — é uma das formas de manifestação externa da 
atividade mental humana. Outras formas, como posturas, gestos, ações, podem 
exprimir emoções e raciocínio, mas é na linguagem que mais se vê a marca da 
humanidade, ao menos na expressão do raciocínio. Em particular, a lingua-
gem é um meio muito rico de comunicação entre pessoas. Esta comunicação 
pode ser de idéias, emoções, desejos, experiências e outras atividades mentais 
[Savadovsky 88]. 

Corno por muito tempo os únicos a usarem linguagem "natural" foram os huma-
nos, fica difícil separar as capacidades lingüísticas dos parceiros de conversação 
de outras capacidades tais como memória, raciocínio, solução de problemas, for-
mulação de hipóteses, classificação, planejamento, conhecimento social, apren-
dizagem, compartilhamento de informações, modelagem de conhecimentos e ca-
pacidades do outro, processamento de grandes quantidades de informações bem 
como atualização destas estruturas durante a conversação. 

Com relação a um computador, não se espera que ele possua todas estas capaci-
dades e, por isso, existem limitações no que se pode esperar de uma interface em 
LN. Entretanto, o que se encontra é um preocupante grau de superestimação das 
capacidades de um sistema de LN e uma subestimação da complexidade da lin-
guagem humana, como por exemplo achar que a interface faz com que as pessoas 
usem uma linguagem livre e significativa, quando na verdade são forçadas a usar o 
vocabulário e conceitos estabelecidos pelo projetista da interface. Felizmente, um 
conjunto limitado destas capacidades de linguagem será suficiente para a maioria 



das aplicações, e o usuário pode facilmente adaptar alguns dos aspectos de sua 
linguagem baseado no conhecimento de seu parceiro, no caso o computador. 

2.2 Tipos de Sistemas de Processamento de 
Linguagem Natural 

Segundo Kaplan em [Kaplan 82b], desde o primeiro programa escrito, o custo do 
desenvolvimento e manutenção de um software tem aumentado, e esta foi urna das 
razões para se procurar melhores maneiras de comunicação com os computadores. 
Para exemplificar, pode-se verificar a evolução das linguagens de programação, 
que começou com o código de máquina, passando por assembler, linguagens de 
alto nível e geradores de relatórios, observando-se o crescente desejo de se utilizar 
LN. Contudo, é razoável questionar a existência de um limite para este desenvol-
vimento, ou quão expressivas e fáceis de usar tais linguagens possam ser. 

Uma das primeiras áreas de pesquisa em processamento de LN foi o desenvol-
vimento de interfaces para bases de dados, porque seu sucesso não dependia da 
resolução de todos os problemas de linguagem e conhecimento, e mesmo assim 
oferecia um sólido ambiente de teste e a experiência ganha seria valiosa para o 
estudo de tarefas mais complexas. Entretanto, alguns pesquisadores defendem a 
idéia de que consulta a bases de dados não é mais uma boa área de pesquisa e 
sugerem outras áreas, como interfaces para sistemas operacionais, para sistemas 
especialistas, de suporte à decisão e interfaces para integrar várias funções ou 
sistemas. 

Alguns produtores de software, para alcançar a popularidade das interfaces em 
LN, fizeram pequenas modificações em seus sistemas para que eles usassem pa-
lavras, parecendo entender a língua nativa. Entretanto, fazendo algumas com-
parações com a língua permitida pela interface, percebe-se que elas não são muito 
próximas e que pouco processamento de LN está sendo realizado. Como exemplo, 
a entrada 

LISTE OS GERENTES QUE SÃO IIOMENS 

pode funcionar em um destes sistemas, porém suas variações 

QUAIS OS GERENTES QUE SÃO HOMENS 

OU 



DÊ-ME O NOME DOS GERENTES HOMENS 

não funcionam. 

Os sistemas de processamento de linguagem natural — PLN —podem ser sepa-
rados em diversos tipos segundo alguns critérios adotados, por exemplo Bates 
em [Bates 87] separa os sistemas pela maneira de comunicação que eles podem 
apresentar: 

• comunicação em LN; 

• comunicação natural, que pode ou não usar linguagem, e não requer apren-
dizagem; 

• ou possuir urna interface amigável, que geralmente não usa linguagem e é 
fácil de aprender, mas não é necessariamente natural. 

Kaplan distingue os sistemas pela maneira que eles reagem a uma entrada razoável 
que é mal interpretada [Kaplan 82b], por exemplo: 

• o projetista de um sistema em LN (que visa processar qualquer expressão 
aceitável) provavelmente voltará à mesa de projetos; 

• o projetista de um sistema "English-like" (que lida apenas com alguns ter-
mos e formas) dirá "Você tem que se expressar desta maneira." 

Outra distinção que se pode fazer é entre sistemas de propósito geral ou específico: 

• sistemas de propósito geral: o conhecimento dependente do domínio é cla-
ramente separado do conhecimento geral semântico e sintático; oferecem a 
promessa de fácil portabilidade para novos domínios, e têm como desvan-
tagem o longo tempo necessário para desenvolver os componentes indepen-
dentes do domínio; 

• sistemas de propósito específico: possuem o conhecimento do domínio par-
ticular em baixos níveis de processamento e as regras de inferência são for-
muladas apenas para este domínio particular; têm como vantagem atingir 
excelente performance para seu domínio, mas é difícil para alguém, ex-
ceto seu projetista, modificá-los. Além disto, para adaptá-los a um novo 
domínio, eles têm que ser praticamente reescritos. 
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Seqüência de 1 
1 Caracteres I 

O processo automático de reconhecimento de uma certa linguagem, quer natural 
ou artificial, requer os mesmos passos. No caso das linguagens computacionais, os 
compiladores, interpretadores ou processadores de comandos são responsáveis por 
organizar seqüências de letras em palavras, seqüências de palavras em frases, etc, 
aplicando regras para reconhecer as construções válidas da linguagem, através de 
métodos específicos de análise. Estes métodos envolvem a análise léxica, a análise 
sintática e a análise semântica. No caso de processamento de linguagem natural, 
existe também a análise pragmática, que consiste do estudo do uso da linguagem 
e sua correlação com a realidade [Miranda 86]. A Figura 2.1 mostra as entradas 
e os resultados de cada um dos passos citados anteriormente. 









o usuário poderia determinar uma métrica padrão, temporária ou perma-
nente, para evitar ter que ser questionado todas as vezes que sua consulta 
envolver alguma métrica. 

• Elipses. Na conversação, algumas partes das sentenças não são ditas e se 
assume que as partes omitidas podem ser preenchidas pelo ouvinte que com-
partilha o contexto da discussão. Um exemplo disto é a seguinte seqüência 
de perguntas: 

QUANTAS PESSOAS FORAM CONTRATADAS NO MÊS PASSADO? 

E NO MÊS ANTERIOR? 

É enganador pensar que um sistema lida com qualquer tipo de elipse. Na 
verdade, ele pode lidar com um subconjunto destes tipos, que seja o mais 
interessante para a aplicação. 

• Referências Anafóricas. O uso de pronomes é extremamente complexo, 
e por isso é preciso cuidado ao avaliar a capacidade de um sistema em lidar 
com eles. Os pronomes podem se referir a objetos explicitamente mencio-
nados no discurso anterior, ou a objetos que ainda serão mencionados, por 
exemplo: 

DEPOIS QUE O TRANSFERIRAM DO DEPARTAMENTO 22, JOÃo 
TRABALIIOU NA DIVISÃO 6? 

Ou ainda, o pronome réfere-se a ações, ou pode referir-se a objetos da 
resposta anterior: 

P: QUANTOS PROJETOS ESTÃO ADIANTADOS NO CRONO-
GRAMA? 

R: Um. 

P: QUEM É RESPONSÁVEL POR ELE? 

• Quantificação. O uso de palavras como algum, todo e qualquer pode 
complicar o entendimento da linguagem natural, porque sua interpretação 
depende de conhecimento geral ou talvez do conhecimento detalhado do 
domínio particular. Por exemplo, as consultas: 

TODAS AS PESSOAS DO DEPARTAMENTO 5 APRESENTARAM 
SEU RELATÓRIO DE VIAGEM'? 

TODAS AS PESSOAS DO DEPARTAMENTO 5 CONSULTARAM 
SEU GERENTE DE DEPARTAMENTO? 
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esta intervenção. Se a adaptação é feita por uma pessoa que não seja o 
projetista cio sistema, é necessário que o sistema possua ferramentas para 
auxiliar nesta tarefa. 

• Robustez e Respostas a Entradas Problemáticas. Pode-se discernir 
as entradas problemáticas entre os erros reais, como erros de ortografia; os 
enganos, onde o usuário não está avisado sobre a natureza do domínio e 
faz uma consulta inadequada; ou as falhas do sistema, onde as questões do 
usuário são corretas mas o sistema não pode interpretá-las. Uma solução 
para este problema poderia ser descrever no sistema todo o domínio da 
base de dados detalhadamente, o que não é possível, a menos que ele seja 
trivialmente simples. 

* Alpdlio a Usuários Inexperientes. Algumas facilidades podem ser ofe-
recidas pela interface para facilitar e otimizar seu uso por usuários inex-
perientes. Alguns exemplos são oferecer uma estimativa do custo de uma 
consulta antes de executá-la, principalmente em grandes bases de dados, e 
apresentar as respostas de maneira apropriada e informativa (por exemplo, 
aprsentar um gráfico ao invés de urna lista de tuplas em alguns casos). 

o Ambigüidade. As várias origens da ambigüidade e as maneiras de tratar 
este problema é uma questão importante em qualquer sistema de lingua-
gem natural. Pode-se distinguir duas classes principais de ambigüidade: 
estrutural e léxica. Por exemplo 

DÊ-ME UMA LISTA DE ESTUDANTES E UMA DE PROFESSORES 
COM SALÁRIO MENOR QUE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. 

é estruturalmente ambígua, pois pode ser interpretada como estudantes 
e professores com salário menor que dez salários minímimos ou apenas o 
salário dos professores é especificado. Neste caso, o conhecimento geral 
não resolve esta ambigüidade, mas pode existir um domínio onde apenas 
a segunda interpretação seja considerada válida, por não existir na base 
informação sobre salário de estudantes. Um exemplo de ambigüidade léxica 
seria a palavra curso, pois pode significar cursos de golfe, de culinária, curso 
do rio, mas em um domínio que contenha apenas informações de cursos com 
conferencistas, a consulta 

QUANTOS CURSOS EXISTEM? 

não é ambígua. 
Percebe-se que a questão é como determinar e representar as restrições do 
domínio, e como aplicá-las na resolução de uma consulta ambígua. Em 
[Copestake 90], as autoras consideram três classes de restrições: aquelas 
que estão explicitamente armazenadas no SGBD, as que estão implícitas no 
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esquema da base de dados e aquelas que podem fazer parte do conhecimento 
de um usuário especialista mas não são deriváveis cio SGBD. A seguir são 
apresentados alguns exemplos e considerações sobre suas restrições. 

No exemplo anterior, se for considerado que apenas Os professores possuem 
salário, esta restrição pode ser determinada diretamente do esquema da 
base de dados, mas outras restrições podem ser mais sutis. Por exemplo: 

QUE CURSOS TODOS OS PROFESSORES LECIONAM? 

pode ser ambígua entre 

LISTE OS CURSOS TAL QUE TODOS OS PROFESSORES LECI-
ONAM EM CADA CURSO. 

e 

PARA TODOS OS PROFESSORES LISTE OS CURSOS QUE ELES 
LECIONAM. 

No domínio em questão pode estar incluída a restrição de que existe apenas 
um professor por curso, e se o usuário souber disto, a questão não é ambígua. 

Se no domínio existe a restrição de que ninguém pode matricular-se em um 
curso sem ter cursado seus pré-requisitos, a questão 

LISTE OS ESTUDANTES QUE ASSISTEM AO CURSO DE SISTE-
MAS OPERACIONAIS E OS QUE ASSISTEM AO CURSO DE BASES 
DE DADOS QUE NÃO CURSARAM OS PRÉ-REQUISITOS DE SISTE-
MAS OPERACIONAIS. 

não é ambígua. Se existe a informação de que a linguagem C é um pré-
requisito para o curso de sistemas operacionais mas que o curso de bases de 
dados não é, então a questão abaixo é ambígua. 

LISTE OS ESTUDANTES QUE ASSISTEM AO CURSO DE SISTE-
MAS OPERACIONAIS E AQUELES QUE ASSISTEM AO CURSO DE 
BASES DE DADOS E NÃO CURSARAM OS PRÉ-REQUISISTOS DE 
PROGRAMAÇÃO EM LINGUAGEM C. 

Neste caso a informação é um dado e não conhecimento, e a ambigüidade 
não pode ser resolvida sem uma consulta à base de dados. Na questão 

QUAIS CURSOS TODO ESTUDANTE CURSA? 

é estruturalmente ambígua, e esta ambigüidade não pode ser resolvida pelo 
conhecimento do domínio. 
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2.5 Considerações Finais 

A comunicação entre parceiros humanos possui características que, ao menos por 
enquanto, não se consegue reproduzir computacionalmente em interfaces homem-
máquina, mesmo que elas sejam realizadas através de linguagem natural. Ainda 
assim, é possível considerar interfaces em LN para domínios de conhecimento 
restritos. 

As interfaces em LN são adequadas para aplicações nas quais os custos, pessoais 
ou financeiros, para a aprendizagem de uma linguagem formal e específica pode 
exceder o valor da informação obtida. Entretanto, existem alguns casos em que 
a linguagem natural não é a opção mais adequada, como por exemplo quando o 
domínio envolve identificação de objetos ou controles físicos, tais como jogar video 
game ou dirigir um carro, ou ocorrem situações que requerem a apresentação de 
uma figura ou alguma forma de apontar elementos de uma imagem, com mouse 
ou uma tela sensível ao toque por exemplo, ou ainda se o conteúdo das interações 
é muito limitado e a brevidade de urna linguagem artificial é desejável. 

Não existe ainda um critério único para avaliar as interfaces em linguagem na-
tural, mas existem características que são mais importantes para cada domínio e 
que podem auxiliar nesta avaliação. 
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• ser possível utilizar o conhecimento obtido com a aplicação em bases de 
dados; 

• possuir um critério próprio desenvolvido de avaliação da atuação do proces-
sador de linguagem; 

• ser computacionalmente tratável e baseado em um teste de validação ex-
terno; 

• deve motivar a investigação de fenômenos da linguagem de reconhecida 
importância teórica; 

• ter importância prática, ou ser um passo importante para uma tarefa com 
tal característica. 

3.3 Arquitetura Típica de um Sistema de Pro-
cessamento de LN para Acesso à Base de 
Dados 

Nesta seção é apresentada urna divisão em módulos de um sistema de PLN para 
acesso a bases de dados. Deve ser ressaltado que esta divisão pode variar entre 
os sistemas, principalmente se eles se destinam a outras tarefas que não sejam 
acesso a bases de dados, como por exemplo geradores ou tradutores de textos ou 
interpretadores de histórias. 

Os módulos nos quais se dividem os sistemas de PLN executam tarefas específicas, 
que são: 

• Análise de Sentenças; 

• Acesso ao Conhecimento Específico; 

• Geração de Respostas; 

• Interação com o Usuário. 

Nas seções seguintes são feitas algumas considerações sobré cada um dos módulos. 

3.3.1 Análise de Sentenças 

A função básica de um sistema de PLN para acesso a bases de dados é a inter-
pretação de urna requisição em LN que seja lingilisticamente correta e apropriada 
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Considerando a questão 

QUEM LECIONA MATEMÁTICA PARA FERNANDO? 

uma possível consulta na base de dados descrita, expressa em SQL, pode ser: 

SELECT PPESSOA.NOME 

FROM PESSOA PPESSOA, PESSOA EPESSOA, ASSISTE, CURSO 

WHERE PPESSOA.ID  = CURSO.IDPROFESSOR 

AND (CURSO.NOMECURSO = "Matematica Basica" 

OR CURSO.NOMECURSO = "Algebra") 

AND CURSO.IDCURSO = ASSISTEADCURSO 

AND ASSISTE.IDESTUDANTE = EPESSOA.ID  

AND EPESSOA.NOME LIKE '70 Fernando'; 

A definição de "lecionar" em termos de duas relações básicas entre um professor 
e um curso e entre um curso e um estudante tem que estar disponível para a in-
terface de alguma maneira, bem como a informação de que "Matemática Básica" 
e "Álgebra" são cursos de matemática. 

3.3.2 Acesso ao Conhecimento Especifico 

O objetivo da análise de sentenças é obter seu significado para possibilitar a busca 
das possíveis respostas, que é satisfeita quando o sistema consegue localizar as 
informações pertinentes na sua base de conhecimento. 

Em geral, após obtida a representação conceituai da sentença introduzida, que é 
voltada à estrutura interna de representação do conhecimento, pode-se ter acesso 
a esta estrutura com o objetivo de obter elementos de informação que preencham 
conceitualmente os requisitos embutidos na representação. Assim, são comple-
tadas informações das sentenças com o objetivo de resPonder ao usuário, ou de 
acrescentar novos conhecimentos ao sistema. 
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BASEBALL [Green 61] * 

Dom: Baseball 

Obs: Um dos primeiros sistemas desenvolvidos. 

LUNAR [Woods 72] * 

Dom: NASA Manned Spacecra,ft Center 
Obs: Primeiro marco das Interfaces em LN. 

RENDEZVOUS [Cood 741* 

Obs: Modelo relacional de dados; utiliza menus como forma de diálogo; 
uso de paráfrase para confirmar interpretação. 

ROBOT [Harris 77] *, [Barris 80], [Harris 84] * 

Obs: Deu origem ao INTELLECT; independente do domínio; gramática 
semântica. 

PLANES [Waltz 78] 

Dom: Manutenção e vôos de Aeronaves 

Obs: Modelo Relacional de dados; gramática semântica; redes de transição 
ampliada; uso de estatística para otimizar a ordem de busca; uso de paráfrase; 
uso de diálogo para chegar à interpretação correta. 

LADDER [Hendrix 78] 

Dom: Frota Naval 

Obs: Independente do domínio e do tipo de base de dados; testado com 
Datacomputer; uso do pacote LIFER como componente de linguagem na-
tural, que usa árvores de transição (uma simplificação de redes de transição 
ampliadas); gramática semântica.; uso de paráfrase. 

EUFID [Templeton 79] * 
Obs: Independente do domínio e do tipo de base de dados; gramática 
semântica. 

PHLIQA1 [Bronnenberg 80] *, [Scha 83] * 
Obs: Modelo de rede (CODASYL); independente do domino. 

CO-OP [Kaplan 82a] 
Dom: National Center for Atmospheric Research 
Obs: Modelo de rede (CODASYL); independente do domínio; uso de res-
postas cooperativas. 
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Q & A [Haas 83] *, [Byte 86] 

Obs: Derivado do LADDER e do NONAKLAUS; gramática limitada a 
questões cujo verbo principal (em inglês) é be ou have; suporta interfaces 
para dBase II e III, Lotus 1-2-3, Symphony, etc. 

DATATALKER [Ginsparg 83] * 	. 
Dom: Bell Labs Company Directory 
Obs: Independente do domínio e do tipo de base de dados, somente com 
modelo relacional. 

INTELLECT [Harris 84] 
Obs: Primeiro sistema comercial de propósito geral; mais de quatrocentas 
instalações comerciais; derivado do ROBOT; utiliza a base de dados como 
parte principal do léxico. 

IRUS [Bates 86] * 
Obs: Independente do domínio e do tipo da base de dados. 

TEU I [Ballard 86] * 
Obs: Independente do domínio. 

TEAM [Grosz 87] 

Obs: Independente do domínio e do tipo da base de dados; testado com 
modelo relacional; gramática semântica. 

LOKI [Binot 88] * 
Obs: Independente do domínio. 

JANUS [Weischedel 89] * 
Obs: Independente cio domínio. 

Com o objetivo de separar os sistemas de LN que ficaram "no papel" daqueles 
efetivamente em uso, Sai) e McGregor realizaram um levantamento apresentado 
em [Sap 92]. Em uma primeira fase eles requisitaram informações sobre inter-
faces em LN e uma comparação entre elas e as linguagens formais de consultas 
através da Internet News Groups. Da pequena quantidade de respostas recebida, 
os autores concluíram que, apesar da existência de atividade comercial dos for-
necedores, as interfaces em LN estão distantes do uso diário. Na segunda fase 
eles consultaram especialistas em LN sobre a possibilidade de desenvolvimento de 
uma nova linguagem de consulta às bases de dados. Desta fase eles concluíram 
que as interfaces atuais em LN para bases de dados ainda são limitadas quanto a 
capacidade de lidar com ambigüidade e na sua abrangência e é difícil adaptá-las 
a novas bases de dados. 
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3.5 Considerações Finais 

Com o objetivo de fornecer uma visão das bases de dados como um ambiente para 
pesquisas em linguagem natural, foram apresentadas neste capítulo características 
e razões para se pesquisar LN para acesso a bases de dados, sugestões de novas 
áreas de aplicação e suas características, a arquitetura típica de um sistema de 
PLN para acesso a bases de dados e a descrição de alguns sistemas existentes. 
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Capítulo 4 

Processamento de Linguagem 
Natural em Prolog 

4.1 Considerações Iniciais 

A linguagem de programação lógica Prolog tem urna especial aplicabilidade no 
processamento de linguagem natural por três razões principais, que são [Geetha 90]: 

• as gramáticas para linguagem natural podem ser escritas quase diretamente 
como programa Prolog, de forma que a análise da sintaxe da linguagem 
natural pode ser realizada eficientemente através da execução do Prolog; 

• as representações lógicas da semântica de frases em linguagem natural são 
produzidas mais naturalmente com Prolog devido à proximidade entre Pro-
log e a lógica; 

• a inferência com estas representações lógicas — para respostas a consultas 
— sempre pode ser realizada pelo motor de inferência do Prolog, ou por 
procedimentos de inferência construídos em Prolog. 

Segundo McCoal [McCorcl 87], estas características foram percebidas por Alain 
Colmerauer, no início da década de 70, com algum auxílio de Robert Kowalski, e 
foi uma grande motivação para Colmerauer desenvolver esta linguagem. 
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bem como para gerar todas as sentenças definidas por esta gramática 1, por 
exemplo: 

?- sentenca(Sentenca, ) • 

Sentenca = [o ,professor , educa, o ,prof essor] 
Sentenca = [o ,professor ,educa, o ,aluno] 
Sentenca = [o ,professor ,educa, os ,professor] 

Sentenca = [os ,aluno , educam, o ,professor] 
Sentenca = [os ,aluno , educam , o , aluno] 
Sentenca = [os, aluno ,educam, os ,prof essor] 
Sentenca = [os , aluno ,educam, os , aluno] 

Pode-se notar, no programa Prolog explicitado na notação da GCD, que são 
incluídos argumentos extras em cada predicado que reconhece uma parte da sen-
tença, para expressar corno cada parte "usa" algumas palavras da seqüência que 
representa a sentença e deixa o resto. Estes argumentos — que são dois — são 
chamados listas de diferenças. O primeiro argumento — S, no predicado sentenca 
do programa acima, por exemplo — é a seqüência de palavras que vai ser ana-
lisada. O predicado consome algumas palavras desta seqüência., sobrando outra 
sequência que não foi reconhecida — o segundo argumento, que no programa 
acima é representado por SO no predicado sentenca. Por exemplo, o predicado 
sentenca pode receber a seguinte interpretação: 

Existe uma frase entre S e SO se existe um sintagma nominal entre S 
e Si e existe um sintagma verbal entre Si e SO. 

Quando introduzidos argumentos extras na GCD a gramática pode deixar de ser 
livre de contexto. Por exemplo, se a gramática definida acima fosse modificada 
corno demonstrado na Tabela 4.2, a frase: 

O PROFESSOR EDUCAM OS ALUNOS. 

que seria válida pela gramática definida pela BNF, não seria validada pela GCD. 
Neste caso, a dependência de contexto diz respeito à concordância de número 
entre sujeito e verbo da frase, que é verificada através do argumento Numero 
introduzido nos predicados sentenca, sn e sv, e pelos valores sing e plural nos 
símbolos terminais. 

IA resposta Prolog foi reformatada, pois o número de sentenças geradas é elevado. 
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[possuido, categoria, fem, sing, nome-abstrato, 

restr-cat]). 

que em termos de requisição, poderia ser traduzida como: 

busque-categoria(X) :- 
ehUpossuidor, individuo(jose), masc, sing, nome-proprio), 

[possuido, categoria, fem, sing, nome-abstrato, 
restr-cat(X)]). 

onde restr-cat (X) seria um procedimento semântico responsável por verificar a 
restrição cio valor de X, por exemplo: 

restr_cat(X):- 
pertence(X, [msl,ms2,ms3,ms4,ms5,ms63). 

pertence(X, [X 1 _]). 
pertence(X,[_ 1 11) :-

pertence(X,Y). 

As sentenças que contêm determinantes apresentam alguma dificuldade extra. 
Seria um erro grosseiro, por exemplo, representar a sentença 

UM HOMEM PINTA. 

por pinta(homem). Na verdade, a sentença diz que existe um homem que pinta, 
e seria melhor representada por 

existe(X, homem(X) e pinta(X)). 

Generalizando esta idéia, o significado do determinante um pode ser representado 
pelo termo Prolog 

existe(X, Propriedade e Afirmacao). 
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que indica que existe algum X tal que X possui alguma propriedade e que alguma 
afirmação pode ser feita sobre X. Uma possível regra GCD para o determinante 
uni pode ser: 

determinante(X, Prop, Afirm, existe(X, Prop e Afirm)) --> [um] . 

De maneira análoga, o determinante todo pode ser representado por 

todo(X, Propriedade => Afirmacao). 

que indica que todo X tal que X possui alguma propriedade, então alguma afirmação 
é válida sobre X, e sua regra GCD pode ser: 

determinante(X, Prop, Afirm, todo (X, Prop => Afim)) --> [todo] . 

4.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foram abordados alguns aspectos cio processamento de linguagem 
natural, com a utilização da linguagem de programação lógica Prolog. Prolog 
é uma linguagem apropriada para escrever sistemas de LN devido ao seu poder 
em programação lógica e processamento simbólico [Bratko 90], [Marcus 87]. Ou-
tra característica favorável é a existência, em muitos interpretadores Prolog, da 
notação GCD, pois Prolog converte automaticamente as regras gramaticais em 
cláusulas normais, ou seja, em um programa para reconhecer as sentenças geradas 
pela gramática. 

Neste trabalho será utilizada a linguagem Prolog — especificamente Arity Prolog 
[Arity 90] — para implementar uma interface em linguagem natural para realizar 
o acesso a urna base de dados. 
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Capitulo 5 

Proposta de Integração entre 
Base de Dados e Interfaces em 
Linguagem Natural 

5.1 Considerações Iniciais 

Como já mencionado, alguns dos objetivos de um SGBD são armazenar e recu-
perar informações de urna maneira eficaz e rápida. Embora existam linguagens 
de consulta para estes sistemas convencionais, elas apresentam, em geral, uma 
estrutura rígida e artificial [Date 88]. 

Com o objetivo de utilizar de cada sistema suas facilidades e características fa-
voráveis, surge o interesse em se integrar um SGBD convencional com uma inter-
face em LN. Do SGBD, a característica interessante é a facilidade de programação 
de uma interação com o usuário para realização de operações básicas de mani-
pulação de dados, através da facilidade de gerenciamento de janelas e menus, de 
gerenciamento de índices, impressão de relatórios, etc. Da interface em LN, a 
possibilidade de obter informações da base de dados sem a necessidade de conhe-
cer a linguagem formal de acesso aos dados, permitindo que as consultas sejam 
realizadas através de requisições em LN. 

O sistema proposto neste trabalho é unia experiência de integração destes interes-
ses. Cada parte do sistema possui suas características próprias, corno linguagem 
de programação, representação e manipulação de dados. Para permitir o relaci-
onamento entre estas partes e, portanto, possibilitar a integração proposta, foi 
elaborada uma arquitetura que será descrita nas próximas seções. 

37 



Usuário 
Final 

Base de 
Dados SGBD 

Tradutor para 
Prolog 

Base de 
Dados 
Prolog 

Interface 
em LN 

lnterfacel 

Usuário 
Especialista 

lnterface2 

Usuário 
Final 

Figura 5.1: Arquitetura do Sistema Proposto 
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5.3 Modelo de Dados 

No sistema proposto, as informações são armazenadas em duas bases de dados. 
Não é necessário que os modelos destas bases sejam iguais. Entretanto, se o 
mesmo modelo de dados for utilizado em ambas as bases, a tarefa de traduzir 
os dados para cláusulas Prolog — modelo relacional — é simplificada. O SGBD 
utilizado — CLIPPER — também utiliza o modelo relacional, descrito resumi-
damente a seguir. 

Uni dos objetivos de se organizar os dados, com O uso de algum modelo, é per-
mitir maior flexibilidade e extensibilidade. O modelo relacional foi proposto 
pelo cientista computacional E.F. Codd, usando a álgebra relacional para re-
solver o problema de representar dados eficientemente. Segundo Garavaglia em 
[Garavaglia 87], no artigo original de Codd, ele também propunha que uma lin-
guagem baseada no cálculo de predicado de primeira ordem seria urna ferramenta 
poderosa para representar e manipular bases de dados relacionais e, embora não 
tenha sido mencionado Prolog — sua pesquisa era provavelmente contemporânea 
com os primeiros desenvolvimentos do Prolog — suas idéias podem ser traduzidas 
para Prolog de uma maneira natural [Kasik 90]. 

O modelo relacional é baseado no conceito de relação no escopo matemático, que 
por sua vez é baseado na teoria dos conjuntos. Dada urna coleção de conjun-
tos D1, D2,. • • I Dn, não necessariamente distintos, R é urna relação entre estes 
conjuntos se ela for um conjunto de n-tuplas ordenadas 

< d1,d2, • • • ,cin > 

tais que d1  pertença a D1, d2  pertença a D2, ... (1, pertença a D. Os conjuntos 
D1, D2 ,. 	D„ são os domínios de R. A relação R pode ser definida também corno 
um subconjunto do produto cartesiano dos domínios, ou seja, R está contido ou 
é igual a < D1XD2X ... X D„ > . 

No modelo relacional não é feita distinção alguma entre entidades e atributos, 
pois os elos são implícitos, então pode-se ter domínios de fornecedores, peças, 
etc. — que seriam entidades — como de quantidades, cores, etc. — que seriam 
atributos. 

Pode-se notar facilmente a correspondência entre a terminologia do.  modelo rela-
cional e a de computação: 
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• Comissão de Cultura e Extensão Universitária — CCEx; 

• Conselho do Departamento de Ciências da Computação e Estatística 
SCE; 

• Conselho do Departamento de Matemática — SMA; 

• Comissão Coordenadora de Biblioteca — CCB; 

• Comissão Supervisora do Laboratório Didático-Científico de Computa- ção 
— CS-LDCC. 

Devido às regras de composição dos colegiados e comissões, existem elementos que 
participam de mais de um deles ao mesmo tempo, corno por exemplo o diretor 
do ICMSC, que também é presidente da Congregação e do CTA. Percebe-se, 
então, que existe duplicação de dados e, consequentemente, é necessário algum 
mecanismo que garanta a integridade dos dados. 

Na Tabela 5.2 são apresentados os casos de duplicação de dados descritos acima. 
Na coluna da esquerda são apresentados dois colegiados ou comissões, separados 
por uma linha, que contêm um elemento duplicado — apresentado na coluna 
da direita. Algumas das informações contidas na coluna da direita, corno por 
exemplo o chefe do SCE, não são diretamente armazenadas na base de dados, 
mas pode-se obtê-las através de urna consulta simples. 

5.4.2 Composição dos Colegiados e Comissões 

Os participantes de colegiados e comissões pertencem a cinco grupos distintos, 
que são: 

• Professores; 

• Alunos; 

• Servidores; 

• Professores do IFQSC; 

• Elementos da Comunidade. 
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Mo d Reol 
o 

ModSer 

SCC 
até opção= Fim 

o 
ModPro 

o 
ModOut 

o 
ModCol 

o 
ModUti 

Este módulo é composto por seis submódulos como mostrado na Figura 6.31. 
Nele é apresentado um menu — Figura 6.2 — onde cada opção ativa um dos 
submódulos, como mostrado na Tabela 6.1. 

Figura 6.3: Diagrama do Módulo Principal SCC 

Opção Módulo Ativado 
Professores ModPro - dados sobre professores 
Servidores ModSer - dados sobre servidores 
Outros ModOut - dados sobre alunos, professores externos 

e elementos da comunidade 
Comissoes ModCol - dados sobre comissões 
Relatorios ModRel - geração de relatórios 
Utilitarios ModUti - utilitários do sistema 

Tabela 6.1: Tabela de Opções e Submódulos do Módulo Principal 

Para finalizar a operação do sistema, basta escolher a opção Fim deste menu e é 
apresentada a tela de finalização e o pedido de confirmação do final da operação 
— Figura 6.4. 

Nas seções seguintes são apresentadas as descrições dos submódulos do módulo 
principal -- SCC. 

'Nos diagramas o símbolo * significa que o módulo representado no retângulo pode ativar 
repetidamente qualquer um dos módulos que aparecem nos níveis inferiores do diagrama. A 
saída desse módulo é realizada através da opção do menu correspondente, indicada no lado 
direito do retângulo que representa este módulo. O símbolo ° significa que apenas um dos 
módulos, cujo retângulo contém este símbolo no mesmo nível do diagrama, será ativado. 
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,ATENCAOt 

tiao se esqueca de fazer< COPIAS DE , SEGURAtICA en disquete! 

SISTEMA DE COLEGIADOS E COMISSOES - ICMSC 	 80/82/93 
'Professores Seruidores Outros Comissoes Relatorios Utilitarios 

Fin das Operacoes 

Confirme FIM DAS OPERACOES, (SIM) 

Figura 6.4: Tela de Finalização do Sistema 

6.2 Módulo de Manipulação de Dados dos Pro-
fessores (ModPro) 

Este módulo é composto por oito submódulos como mostrado na Figura 6.5. 
Nele são abertos os arquivos necessários para a realização das operações e é apre-
sentado um menu — Figura 6.6 — onde cada opção ativa um dos submódulos 
como mostrado na Tabela 6.2. Cada submódulo realiza as operações de inclusão, 
alteração, exclusão e listagem dos dados. A Figura 6.7 mostra a operação de 
inclusão de dados pessoais de professores. 

Opção Módulo Ativado 
Pessoal ModPpes - dados pessoais dos professores 
Categoria ModPcat - dados sobre categoria dos professores 
Contrato ModPcon - dados sobre tipo de contrato dos professores 
Regime ModPreg - dados sobre regime de trabalho dos professores 
Aposent ModApos - dados sobre aposentadoria 	. 
Afastam ModPexer - dados sobre exercício concomitante dos professores 
ExConcom ModPafa - dados sobre afastamento dos professores 
Licenca ModPlic - dados sobre licença dos professores 

Tabela 6.2: Tabela de Opções e Submódulos do Módulo ModPro 
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ModPro 
até opção=Fim 

o 
Mod.Ppes 

o 
ModPcon 

o 
ModApos 

o 
WodPexer 

o 
ModPcat 

o 
ModPreg 

o 
ModPafa 

o 
ModPlic 

Figura 6.5: Diagrama do Módulo ModPro 

SISTEMA DE COLEGIADOS E COMISSOES - ICMSC 	 88/62/93 
essoal Categoria Contrato Regime Aposent Afastam ExConcom Licenca Fiml 

Manipulacao de Dados Pessoais dos Professores 

Figura 6.6: Tela do Módulo ModPro 
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H. Funcional: 

Home: ariaS 
Sexo: ] 

Departamento: 

111 

Data Ingr. ICMSC: 

 

Z/11/00 

  

   

SISTEMA DE COLEGIADOS E COMISSOES - ICMSC 
	

88/82/93 
Alteracao 	Exclusao 	Consultas 	Flni 

Inclusa° de Houos Registros de Professores 

Inclutaá 

Confirme Dados Digitados • (S/H) R 

Figura 6.7: Tela de Inclusão de Dados do Módulo ModPpes 





Opção Módulo Ativado 
Pessoal 
Categoria 
Aposentadoria 

ModSpes - dados pessoais dos servidores 
ModPcat - dados sobre categoria dos servidores 
ModApos - dados sobre aposentadoria 

Tabela 6.3: Tabela de Opções e Submódulos do Módulo ModSer 

SISTEMA DE COLEGIADOS E COMISSOES - ICMSC 
	

68/02/93 
i lnclusao 	MEM 	Exclusao 	Consultas 	Fim' 

Alteracao de Dados sobre Categoria dos Servidores 

H. Funcional: 	377694 

Data Inicio: 22/11/98 

Data Fim: 	/ 

Categoria: TEC. OPERACIONAL 

Confirme se Este e o Registro a Ser Alterado . (5/ti) 

Figura 6.10: Tela de Alteração de Dados do Módulo ModScat 
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Figura 7.1: Representação Conceituai de urna Árvore-B 

O Arity/Prolog possui facilidades para esta técnica de indexação. Conceituai-
mente, a árvore-B do Arity/Prolog consiste de nós e folhas e a busca na árvore 
começa no nó pai. Na árvore-B do Arity/Prolog, a menos que seja especificado 
o contrário, cada nó consiste de até dezessete ramos [Arity 90]. Cada nó contém 
informação para determinar o ramo da árvore a ser percorrido durante a busca 
de um termo. Cada ramo da árvore leva a outro nó que continua refinando o 
caminho de busca, até chegar onde estão armazenados os termos. Assim, a altura 
da árvore-B indica o número de acessos necessários para a busca por um dado 
termo. 

O Sistema SCC utiliza, especificamente, urna árvore-B de ordem oito, isto é, cada 
nó consiste de até dezessete ramos. Portanto, no caso médio, se n é o número.  
de termos armazenados na árvore, deverão ser percorridos h = 0(log8  n) nós ate 
acessar o termo correspondente, que é bem menos que 0(n) obtida através de 
uma busca seqüencial. 

No Sistema SCC cada item léxico é reconhecido durante a análise pelo procedi-
mento term que possui aridade 3, 4 ou 5, dependendo da classe gramatical do item 
sob análise, através do qual é realizada a busca na árvore-B correspondente ou 
no arquivo lexicon.ari, no caso de palavras da classe fechada. A seguir são apre-
sentadas as classes gramaticais, o nome "default" dos arquivos, as informações 
armazenadas e as árvores-B que são criadas. 

• substantivos comuns 
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7.2.2 Análise Léxica 

É função da análise léxica agrupar os caracteres delimitando e separando as pa-
lavras das sentenças e reconhecendo-as como itens léxicos. Neste processo, a 
sentença introduzida pelo usuário é transformada para o formato de lista, na 
qual cada elemento é uma palavra da sentença que foi delimitada por um espaço. 
Por exemplo, a sentença: 

'QUAL' O PROFESSOR COM CATEGORIA 'MS2'? 

é transformada na lista 

['Qual' ,o, professor, com, categoria, 'MS2) ] 

7.2.3 Análise Sintática 

As regras sintáticas — definidas na notação GO) — correspondem a um sub-
conjunto da língua portuguesa, capaz de reconhecer as construções das possíveis 
requisições do domínio de aplicação da base de dados. Este subconjunto se res-
tringe à definição de sentenças interrogativas do tipo Qu e compreende o trata-
mento de sintagmas preposicionais modificadores de nomes ou frases, bem como 
o tratamento de sentenças relativas. - 

À medida que os constituintes maiores da sentença (sintagma nominal, sinta,gma 
preposicional, etc) são propostos pela análise sintática, é realizada a análise 
semântica para verificar se as relações entre seus itens são válidas. 

A seguir são apresentadas duas requisições possíveis no domínio da aplicação 
desenvolvida, bem como as regras gramaticais utilizadas na análise da sentença. 

Setença: 

QUAIS AS PROFESSORAS EFETIVAS? 

Regras gramaticais utilizadas: 

inter(S) --> 
term(expr_inter,E), 
sn(P,sx), 
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{ S =.. [E,P] }. 
sn(S,X) --> 

snom(Nc,S1), 
sp(Nc,S2,X), 
relativa(Nc,S3), 

{ ins(S2,S1,S4), 
ins(S3,S4,S) }. 

snom(Nc,S) --> 
term(determ,Nc,S1), 
term(nome_cm,Nc), 
adj_adn(Nc,S2), 

{ ins(S2,S1,S) }. 
adj_adn(Nc,S) --> 

term(adjet,Adj), 
{ verifique(Adj,Nc,S) }. 

sp(Conc,vazia,sx) --> 
O . 

relativa(Nc,vazia) --> 
O . 

Senteça: 

QUAL O PROFESSOR QUE CUMPRE AFASTAMENTO NA INGLA-
TERRA? 

Regras gramaticais utilizadas: 

inter(S) --> 
term(expr_inter,E), 
sn(P,sx), 

{ S =.. [E,P] }. 
sn(S,X) --> 

snom(Nc,S1), 
sp(Nc,S2,X), 
relativa(Nc,S3), 

{ ins(S2,S1,54), 
ins(S3,S4,S) }. 

snom(Nc,S) --> 
term(determ,Nc,S), 
term(nome_cm,Nc). 

sp(Conc,vazia,sx) --> 
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existe(Tipo:X, Y) 

OU 

e(Tipo:X, Y) 

onde X é a parte da sentença que corresponde à informação procurada pelo usuário 
e Y corresponde às informações explícitas fornecidas pela sentença, dado por urna 
conjunção da interpretação de cada parte da sentença. A expressão lógica é com-
posta por átomos que correspondem à interpretação semântica dos constituintes 
da sentença — símbolos terminais ou grupos destes símbolos. É função da análise 
semântica verificar a relação entre os itens léxicos e agrupá-los nos átomos que 
compõem a expressão lógica. 

A seguir é descrito cada tipo de átomo que pode compor urna expressão lógica, 
bem corno a parte da análise que produz este átomo. • 

• existe(Classe:Nome, Conjuncao) 
Este átomo é gerado por um determinante que quantifica um substantivo 
comum na composição de sintagmas nominais. O primeiro argumento é 
a representação semântica do substantivo, como armazenada na árvore-B 
substcom. O segundo argumento, Conjuncao, é urna conjunção de propri-
edades que devem ser satisfeitas por Nome. 

Por exemplo, o determinante o em 

O PROFESSOR 

vai gerar um átomo que tem a seguinte forma: 

existe(professor:P, Conjuncao) 

onde Conjuncao contém as informações da parte restante da sentença. 

• Classe:Nome 

Estes átomos são gerados pelo reconhecimento de substantivos comuns e 
próprios, através da busca nas árvores-B correspondentes. Esta especi-
ficação do significado é chamada de tipagem do item léxico, ela dá a as-
sociação do item ao seu domínio. Por exemplo, no caso do substantivo 
próprio José, que corresponde ao nome de um professor, ele possui como 
interpretação: 
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7.2.5 Análise Pragmática 

O processo de análise no sistema proposto não engloba o tratamento pragmá-
tico profundo, no sentido de prever o uso das palavras de acordo com as in-
tenções do usuário a cada momento. É tomado o sentido bastante simplificado 
de pragmática, mencionado na Seção 2.3.3, que é um processamento que faça uso 
da representação do significado. 

7.3 Acesso ao Conhecimento Específico 

A função deste módulo é realizar o acesso à base de dados utilizando a expressão 
lógica resultante da análise da requisição do usuário. Este processo consiste em 
procurar na base de dados os elementos — informações procuradas pelo usuário 
— que satisfazem as informações explícitas sobre estes elementos fornecidas na, 
requisição. 

Neste processo, cada átomo, resultante da análise semântica, que constitui a 
expressão lógica é utilizado no procedimento de prova, determinando em qual 
relação ou qual atributo deve ser procurado, ou que satisfaça uma informação 
contida na requisição. Cada classe gramatical de palavras produz um tipo de 
átomo como resultado da análise semântica. Alguns destes átomos determinam 
a ordem do procedimento de prova e outros determinam qual parte da base de 
dados deve ser consultada. A seguir é apresentada a função de cada tipo de 
átomo. 

• existe(X,Y) e e(X,Y) 
Estes átomos determinam que Y será utilizado primeiro e a, seguir X no 
procedimento de prova. Isto porque as informações contidas nos átomos • 
que compõem Y restrigem os elementos que satisfazem X. Por exemplo, na 
conjunção: 

e(professor:P,categprofessor(professor:P,categ_prof:'MS2')) 

que é o átomo resultante da, relação introduzida pela preposição com na 
sentença: 

QUAIS OS PROFESSORES COM CATEGORIA MS2? 

o segundo elemento restringe o conjunto de professores. 
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R ESPOSTA 

Luis_Carlos_da_Silua 

PERGUNTA 	  
Frase: qual o professor que cumpre afastamento na 'Inglaterra' 

I
-  MENSAGENS 

PRESSIONE ALGUMA TECLA 

Figura 7.2: 'Exemplo de Utilização da Interface em Linguagem Natural 

PERGUNTA 	  
Frase: qual o professor com categoria msl 

RESPOSTA 	 

MENSAGENS 
MAO EXISTE RESPOSTA CONHECIDA 

Figura 7.3: Exemplo de Utilização da Interface em Linguagem Natural 
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PERGUNTA 	  
Frase: qual e a categoria de 'Jose' 

RESPOSTA 

[ MENSAGENS 

 

FRASE MAO RECONHECIDA 

Figura 7.4: Exemplo de Utilização da Interface em Linguagem Natural 

90 











• falta de ambigüidade léxica; 

• vocabulário restrito; 

• as requisições não são complexas; 

• conhecimento sobre o que os usuários desejam saber. 

Nesta primeira versão, o usuário introduz suas requisições digitando a sentença. 
Este método apresenta alguns problemas, pois o usuário está limitado ao sub-
conjunto da linguagem que o sistema reconhece mas ele não conhece, a princípio, 
este limite. Uma solução seria a utilização de menus, que associam o poder de 
expressão da lingugem natural com a facilidade de uso. As interfaces que utilizam 
menus podem usar a gramática para selecionar a cada passo da construção da re-
quisição as possibilidades de palavras ou frases de acordo com os itens selecionados 
anteriormente. Assim, a requisição é analisada enquanto é construída eliminando 
os problemas de erros de digitação ou -construção de sentenças inválidas, além de 
estar explícita a capacidade do sistema. 

Um aspecto importante do sistema proposto é que ele foi desenvolvido com o 
objetivo de facilitar sua adaptação a novos domínios, tentando apresentar um 
modelo de aplicação de processamento de linguagem natural. 

São várias as sugestões para trabalhos futuros a fim de dar continuidade ao estudo 
realizado neste trabalho, entre elas: 

• adaptação da gramática para realizar a interface através de menus; 

• adaptação do sistema a um novo domínio de aplicação; 

• tratamento de alguns aspectos do processamento de linguagem natural que 
não foram abordados neste trabalho; 

• inclusão de regras gramaticais para que o sistema reconheça outras cons-
truções sintáticas — para requisições com respostas do tipo confirmação / 
recusa, por exemplo; 

• estiado de uma nova expressão lógica resultante da ,análise da requisição do 
usuário, que facilite e otimize a acesso às informações da base de dados. 
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