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RESUMO

Neste trabalho foram dados os primeiros passos na

direção de se obter uma interface em Linguagem natural para
consulta a bases de dados.

0 projeto desta interface prevê um sistema eclé—

tico em que vários modelos cognitivos interagem para permitir a

“compreensão de perguntas. Um protótipo foi construído de modo a

mostrar a viabilidade do sistema final. Neste protótipo experi—
mentou-se várias das técnicas propostas para sistemas de ínter-
face, com resultado=satisfatório.
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RBSTRQCT

In this work the first steps towards getting a Natural
Language Interface for data access were taken.

The project of this interface foresees an ectectic
system in which several cognitive models interact in order to

allow the comprehension of questions. R prototype was built to

show the feasibitíty of the final system. In this prototype many

of the proposed techniques for interface systems were

experimented and a satisfactory result was attained.
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INTRUDUÇHD

No final da década de 1840, os projetistas de computa—

dores começaram a se preocupar com o fato das máquinas existentes
possuirem somente a característica de uma grande máquina de

cálculo que era utilizada principalmente como suporte técnico e

deterministico nos estudos desenvolvidos por—classes.restritas—de.
usuarios.

Grande parte da atenção dos cientistas voltou-se para o

computador, ao qual se aplicou grandes investimentos monetários e

sobre o qual se depositou enormes expectativas no que dizia
respeito às promessas de aplicabilidade futura. Rs pesquisas
deveriam ser bem direcionadas para que ele fosse utilizado, se
não em sua totalidade, ao menos até um ponto que justificasse e

fundamentasse os anseios das pessoas que aceitavam a idéia de ser
esta a "máquina do futuro".

nssim, os cientistas viram que .se tentassem fazer com

que o computador se comportasse de modo mais "inteligente“, sua

versatilidade e poder responderiam aos anseios de então. Como

ponto de partida era necessário estabelecer um mºdelº de compor—

tamento inteligente e isto os levou ao aprofundamento do estudo
do comportamento humano. Se a máquina pudesse aglomerar algumas

das caracteristicas humanas tais como rapidez de raciocinio,
capacidade de comunicação verbal, escrita ou sensorial e compor—

tamento não-deterministico, grande passo seria dado no sentido de

fazer com que o trabalho automatizado auxiliasse o homem em

atividades diversas não só em ambiente de pesquisa, mas também

em tarefas diárias e diversões, permitindo que Leigos também se



utilizassem dos recursos da informática.
Surgiram, então, estudos com respeito à movimentação,

observação, resolução de problemas, aprendizado, compreensão , e

tudo o que pudesse estar relacionado à inteligência, caracteri-
zando assim o campo de pesquisa em Inteligência ªrtificial (IR).

Esses estudos deram origem às áreas correlatas em IQ, a

saber: robótica, sistemas especialistas, tratamento de linguagem
natural, entre “outras. Boa parte do interesse recaiu sobre o

processamento de linguagem natural, devido à necessidade do u-

suário se comunicar com a máquina.
O desenvolvimento fisico do computador sempre esteve

estreitamente relacionado ao desenvolvimento operacional. Este
engloba o módulo de interação com o meio exterior, cujo elo de

comunicação se traduz como Ligggaggm. No inicio a comunicação
homem—maquina era realizada através de uma linguagem de baixo

nível. Depois, com o avanço das pesquisas e conseqdentes melho-

rias -introduzidas na máquina, foi necessário desenvolver uma

interface mais expressiva refletida pelas linguagens de alto
nivel.

Mais uma vez, como as pesquisas atuais avançam no

sentido de fazer com que o computador auxilie o homem de modo

"inteligente", é preciso que todas as ferramentas disponiveis
para seu uso sejam também.reconsidéradas. Sendo assim, busca—se

um refinamento na comunicação homem-maquina, que reflita o aumen-

to das potencialidades da linguagem de alto nivel.



Uma meta muito ambiciosa e permitir que um usuário
leigo acesse o computador usando sua linguagem do dia—a-dia sem

necessidade de treinamento prévio. Porém, não e uma tarefa fácil
projetar um mecanismo de caráter geral que compreenda textos.
Portanto, uma possivel abordagem implica em restringir o campo de

ação à construção de um sistema que seja capaz de entender,
interpretar e responder- requisições de um -grupo rrestrito "de
-usuàrios em Sua própria lingua mãe; Essa lingua deve ser carac—

vterizada por um único padrão de fala ou escrita, para que se

possa usa—la num sistema computacional a fim de medir a eficiên—

cia e o avanço obtidos na tentativa de se projetar um elo de

comunicação de caráter geral.
'Nossa abordagem do problema de se construir uma inter—

face em Linguagem natural leva em consideraçao as limitações
impostas na simulação de uma máquina inteligente para compreender
textos e como acabamos de dizer, restringe seu domínio de ação ao

tratamento de alguns aspectos da lingua portuguesa. ªssim, o

objetivo deste trabalho é construir um sistema de compreensão de

linguagem natural para um subconjunto da lingua portuguesa, que

possua conhecimento sobre determinado assunto a fim de permitir
uma interação com um usuário que só sabe comunicar—se em portu—

guês.
Entende—se por conhecimento de um sistema a quantidade

de informações que este retém, assim como a capacidade do sistema
relacionar essas informações de forma abrangente a fim de manter

uma interação “inteligente“.e de boa qualidade com o usuario.



R idéia é fazer com que o sistema permita que o usuário
acesse seu conhecimento através do processamento das sentenças
introduzidas por ele. Como estas sentenças são sentenças da

linguagem natural, diremos que o sistema permitira acesso a suas
informações ao processar, de modo geral, a linguagem natural
“utilizada no processo de comunicação.

»

Para isso precisamos dotar o sistema de mecanismos que
lhe permitam extrair o significado das sentenças da linguagem,
procurando representa—lo de modo Único e preciso. Este processo
não é trivial, pois envolve construções lingâisticas cujo trata—

mento inicia-se com uma simples verificação das-palavras e cami—

nha no sentido de relacionar essas palavras formando estruturas
mais complexas, que traduzem não so o relacionamento superficial
das palavras mas principalmente seu relacionamento abstrato, que

corresponde ao significado associado às estruturas.
Para :um bom sistema de compreensão esse significado

deve corresponder ao mesmo significado que seria obtido se em vez
do sistema houvesse uma segunda pessoa interagindo com o usuário.
9 eficácia do sistema pode ser medida, portanto, pela comparação
de seu desempenho com o desempenho do ser humano em situação
equivalente.

Procurando atingir essa meta, caracterizamos nossa

interface como uma composição dos seguintes procedimentos:

1. Mapeamento das sentenças numa representação de seu significa—
do, através dos processos de analise usuais na linguagem de base
da interface.



2. Identificação desse significado com a fonte de conhecimento do

sistema.

3. FormuLação de sentenças em Linguagem natural utilizando aLgu-
mas informações obtidas da fonte de conhecimento do sistema.
Estas informações devem ter sido identifiCadas peLo processo
anterior (item 2).

Veremos neste trabalho como simuLar esses procedimentos
de modo que seu desempenho assemelhe-se ao desempenho humano.

No Cap. 1 introduzimos os aspectos mais importantes da

construçao de sentenças da Linguagem natural por seres humanos

para,“ em seguida, estabeLecermos as fronteiras da representação
computacional para o mesmo tipo de sentenças. Em seguida expLici-
tamos os aspectos abordados neste trabaLho.

No Cap. II sintetizamos as caracteristicas básicas que

um sistema de processamento de Linguagem naturaL para consuLta &

bases de dados deve ter . Este sistema figura como um interLocu-
tor no processo de comunicação com o ser humano.

No terceiro capituLo comentamos a evolução dos sistemas
de processamento de Linguagem naturaL, evidenciando suas princi—

pais quaLidades e falhas para, em seguida, procurarmos enquadrar
nossa interface entre esses sistemas.

No Cap. IU reLatamos quatro teorias de representação de

conhecimento para sistemas de processamento de Linguagem naturaL.
O significado das sentenças é representado atraves de uma Lingua—

gem intermediària que pode coincidir com a Linguagem de represen—

tação do significado. Quanuer que seja a Linguagem intermediá—

ria, eLa deve ser independente dos aspectos probLemàticos da



linguagem usual. Estudamos essas teorias para delinear o problema
da representação computacional do conhecimento.

Finalmente, no quinto capitulo apresentamos o protótipo
de nossa interface em linguagem natural para recuperação do

conhecimento, discorrendo sobre sua arquitetura e fundamentando

as decisões tomadas na fase de construção do protótipo através da

verificação da origem—dasfidéias.implementadasac “see.,wsi
.Concluimos este trabalho apontando os problemas encon—

trados no decorrer da construção do protótipo e sugerindo modifi—

cações para que o desempenho do sistema,quando terminado, permita
sua implantação como sistema de consulta a bases de dados.



1.1 — Introdução

Para que

comunicação, ele
»linguagem:

CRPITULO I

RSPECTDS DR LINGUQGEM

um ser humano compreenda uma linguagem de

deve dominar os seguintes aspectos da referida

Eggggtg lggigg: aquisição de um vocabulário que possa refletir os

conceitos observados no dia-a—dia.

Bâeesiº sietâtieº=

Bseesiº âemãniieº=

aprendizado de um método para relacionar pala—

vras do vocabulário de forma a construir men—

sagens coerentes. Métodos desse tipo são, na

realidade, o estabelecimento de regras de for-
mação de sentenças atraves da ordenação entre
as palavras e também entre as expressões que

correspondem a agrupamentos de palavras.

uma vez adquiridos o vocabulário e o conheci—

mento sintático para manipular as palavras, é

necessario dominar as estruturas que represen—
tam os tipos de conceitos, de modo a permitir
o relacionamento correto entre os mesmos.

9 nivel computacional, tratamento similar deve ser dado

ao processamento de linguagem natural.
Vamos supor que num processo de comprensão de linguagem

natural jà haja conhecimento sobre um vocabulário qualquer e



comentamos, em primeiro lugar, o aspecto sintático da comunica—

ção, para depois considerarmos a visão semântica.

1.2 — ªspectos da Linguagem humana

1.2.1u-.“SpectOªSintàtiCO

0 »aspecto sintático ganhou relevância com os trabalhos
de Noam Chomsky, que formalizou um modelo de representação ao

qual deu o nome de Gramatica Gerativa. Esta gramática possui um

número finito de regras que podem explicitar ou criar um número

infinito de frases da linguagem. Dssim, todas as sentenças gera-
das de acordo com esse modelo são sentenças corretas da lingua—

gem.
R =sintaxe da gramática é responsável pelo estabeleci—

mento de uma ordem entre os constitutintes das frases, onde

expressões mais complexas são representadas pela colocação de

expressões mais simples. Em seu estágio elementar, estas expres—

sões correspondem às palavras do vocabulário, que podem ser
combinadas a fim de expressar o pensamento de modo coerente.

Segundo Chomsky, essa combinação de palavras deve ser
dirigida pela gggitªgiligadg das sentenças por um falante ou

ouvinte. ªssim, a sintaxe de uma gramática deve ser' capaz de

gerar todas as sentenças que sejam mais compreensíveis ou mais

naturais ou ainda mais facilmente produzidas por um falante/ou—

vinte.
R partir de sua gramática gerativa, Chomsky desenvolveu



a teoria de Gramática Transformacionat, cujo mecanismo pressupõe
que a sintaxe possui dois componentes: um cºmpºnente dª bªgª,
relacionado à estruturação fundamental das sentenças, ao qual deu

º nºme de estseiese egºígode e um semeºesets tseeâíºtmssiºeet,
relacionado à-transformação da estrutura profunda em estrutura de

frase. ao qual deu o nome de esteªtºse de seeezíisis-
R estrutura profunda corresponde a um nivel abstrato Em

que se representam as relações fundamentais entre os constituin—

tes da sentença. H estrutura de superfície corresponde ao nivel
de organização das palavras na sentença, tal como esta se apre—

senta ao falante/ouvinte. assim, para duas sentenças com estrutuf
ras de superfície distintas podemos atribuir uma unica estrutura
profunda. Por exemplo, as sentenças:

"O menino quebrou a vidraça.“

"P vidraça foi quebrada pelo menino.“

possuem a mesma estrutura profunda, que corresponde à informação
“o menino quebrou a vidraça", embora suas representações superfi-
ciais sejam distintas.

R transformação existente neste exemplo é chamada

transformação passiva, pois a partir da estrutura profunda conse—

guimos gerar uma estrutura de superfície ªapassivando" o conceito
dado por

”D menino quebrou a vidraça".

0 resultado do apassivamento é

"n vidraça foi quebrada pelo menino."



Na realidade, para obter sentenças da linguagem obtém-

se primeiramente possiveis estruturas profundas através da apli-
cação de regras.gg£gtigªg. -Em seguida, serão aplicadas regras de

tºgggíggmggâg às estruturas profundas, cujo resultado correspon-
derá-às estruturas de superficie das sentenças.

Terminado o processo de»transformação,smoizemoscque,Wa__
rgeração das sentenças está completa. Devido a essas caracteris-
ticas; esse formalismo gramatical desenvolvido por Chomsky rece-
beu o nome de Gramatica Gerativa e Transformacional.

De modo inverso, podemos obter a estrutura profunda de

sentenças ao aplicar a sua estrutura de superficie as transforma—

ções permitidas pelas regras de transformação, caracterizando o

processo de análise das sentenças.
'No nosso trabalho chamaremos de estrutura-chave a

obtenção da estrutura profunda de uma sentença a qual.jà conjuga—

mos informações para a compreensão da mesma.

Sabemos que as sentenças são as estruturas minimas às

quais se consegue atribuir um significado. Hssim, num processo de

comunicação um interlocutor formula sentenças que devem ser
compreendidas pelo seu parceiro. O ato de compreensão corresponde
à extração da estrutura-chave das-sentenças, que relaciona os

*conceitos transmitidos por seus constituintes.
Inicialmente, as regras gramaticais de uma língua per—

mitem reconhecer a estrutura de superfície correta de uma senten-

çai Por exemplo, podemos dizer que uma sentença é constituida por

um sintagma nominal seguido de um sintagma verbal. Representamos

essa afirmação pela fórmula

10



S —-—) sn, sv.

onde 5 representa sentença,
sn representa sintagma nominal e

sv representa sintagma verbal.

De modo similar, ,regras.gramaticais são definidas para
o reconhecimento dos sintagmas em questão, e assim sucessivamen-

te, até que os constituintes das categorias gramaticais interme—

diárias sejam elementares. Portanto, o que temos é uma construção
hierárquica de conjuntos de elementos, cada conjunto representan—
do uma âªoLQQSâ-

Um sintagma nominal tem como elemento essencial um

nome; um sintagma verbal, um verbo e um preposicional, uma prepo—

sição.
Por exemplo, os seguintes sintagmas são:

1. Egmiggig: aum autor
Maria

unele cão

2. Verbais: come sua comida.

escreve um livro.
trabalha com afinco.

se de João.

3-EEÉEºãiEiºDâiâ= com ªfinco
de João

Num processo de análise, as palavras ocuparão lugares

11



bem determinados como constituintes de uma sentença, de acordo
com sua categoria gramatical. Conseqôentemente, palavras de uma

mesma categoria podem ocupar o mesmo lugar em estruturas sinta-
»ticas similares, pois definem um contexto caracteristico. Por

exemplo, um verbo não pode ocupar o lugar de uma preposição numa

sentença. Esta restrição é definida a nivel sintático. Veremos,

no entanto, que ela*n%o precisa ser muito severa em algunsácasos, -

pois possuimos palavras que podem determinar conceitos distintos
quando ocupam categorias gramaticais diversas nas sentenças. E o

caso da palavra ggmg, por exemplo. Em determinado contexto, pode

significar uma ação, referindo-se ao verbo ggmgg. Em outro, pode

significar uma comparação entre elementos, referindo—se a uma

preposição.
stim,' permitimos que esta palavra assuma categorias

gramaticais—distintas nas seguintes sentenças:

“Ele e macio como o pão."
"Como o pão que acabou de sair do forno."

Esta característica de diversidade de interpretação
para palavras idênticas, quando estas assumem diversas categorias
gramaticais em decorrência de contextos distintos, e geradora de

problemas na interpretação, como veremos adiante.
Completada a análise sintática, para obter a estrutura—

chave das sentenças é preciso ainda estabelecer as “regras que

permitem o relacionamento conceitual dos seus constituintes.
Essas regras são chamadas regras semânticas.

12



1.2.2 - Rspecto-semàntico

e semântica de uma gramática é o estudo da viabilidade
do relacionamento entre os constituintes da estrutura gramatical
minima, a sentença, ordenados de acordo com a sintaxe. Uma

sentença e viàVel se a ela estiver associado um significadO'
coerente.

E vpossivel ocorrerem varios tipos de relações
entre os“ constituintes de uma sentença. Podemos separa-los em

dois grupos:

n. O relacionamento que ocorre em sentenças simples, reduzindo—se

às relações? entre verbo e sujeito, verbo e objeto, frase e

informações adicionais introduzidas por preposições, etc.. Por

exemplo,'na-sentença:

"Vou ao clube."

relacionamos o sujeito (eu) ao verbo ir, cuja semântica exige
como complemento do verbo um designativo de local. Já a sen-
tença:

“Vou ao clube às dez horas.“

introduz um complemento da frase anterior, que fornece uma

relação semântica temporal à informação principal da mesma.

13



B. O ”relacionamento semântico que ocorre em sentenças cujas
construções não são diretas como as dos exemplos anteriores.

Na Linguagem natural fazemos uso de diversas constru—
—ções que podem acarretar diversos problemas para a compreen—

são. Uamos dividi—las em classes:
0

b.1) Problemas lingõisticos

b.1.1) Rnàfora

E um modo de se fazer referências a informações já
mencionadas na comunicação, que só podem ser interpretadas no

contexto. Podem ocorrer em duas sentenças. distintas, onde na

última hà referência a informações contidas numa sentença ante—

rior, ou numa mesma sentença, onde a referência diz respeito a

algum constituinte da mesma, já mencionado anteriormente. Em

geral, problemas desse tipo referemfse a elipses ou ao uso- de

pronomes. “Rs elipses são omissões de algum ou de um conjunto de

constituintes de uma Sentença. Ds pronomes substituem algum cons—

tituinte nominal mencionado anteriormente.

Tanto um quanto outro caso não prejudicam a compreen—

são da sentença em que ocorre a anàfora, já que é possivel recu—

perar elementos que completem o seu significado através de

conhecimento anterior, _que pode ocorrer na mesma sentença ou em

sentenças distintas. Se este conhecimento não existir, a sentença
não terá nexo.

Por exemplo:

1.) "Você foi buscar o par de luvas?
E as meias?"

14



a Na segunda sentença, referenciamo—nos à primeira atra—

vés ;da elipse do sujeito e do verbo. Na realidade o significado
-explicito diz respeito à sentença:

“E você foi buscar as meias?"

2.) "Márcio cortou o salame com um facão e colocou—o no sanduí-
che.“w[Sowa—84]

nqui utemos a anafora caracterizada pela utilização do

pronome pessoal do caso oblíquo o, cuja categoria gramatical
substitui um sintagma nominal, complemento do verbo transitívo
direto colocar. Ro compreender a sentença, vemos que este sintag—

ma deve ter cºmo núcleo a palavra sªlame, pois podemos colocar um

alimento de nome salame num sanduiche.

3.) “Qual é o horário do vôo para San Francisco?
Tomarei o primeiro."

Este exemplo foi extraído do sistema Bus. 9 palavra
ggimgigg refere—se aqui à seqdência de palavras vºº gªgª 535

Francisco. 9 sentença completa sería dada por:

“Tomareí o primeiro vôo para San Francisco."

Há ocorrência de elipses também em sentenças coordena—

.das. Por exemplo:

“Dê-me “os horários de vôo para San Francisco e o número de

lugares vagos na primeira classe.“

15



Esta mensagem corresponde a duas ordens, onde a ordem

dada na segunda sentença é a mesma da primeira:

e dê—me o número de lugares vagos na primeira classe."

9 ocorrência de anàforas em sentenças acarreta novos

problemas para a interpretação. E o caso da ambigõidade.

-b.1.2) Rmbigôidade

Q-lambigdidade em sentenças ocorre quando temos mais de

um significado associado a uma única sentença. Esta diversidade
pode ser provocada por:

9.) troca da categoria gramatical de uma palavra, caracterizando
uma ambigdidade sintática que, na maioria das vezes, pode ser
resolvida a nivel »de interpretação. Neste caso, é possivel
analisarmos a sentença de diversos modos, cada um produzindo
uma árvore sintática distinta das demais e a análise semân-

tica deve escolher a alternativa mais satisfatória, rejeitan-
do todas as outras.

Por exemplo,!a-sentença

“João viu um homem no parque com um telescópio.”

possui duas interpretações, pois podemos associar a idéia de que

o telescópio esta em mãos de João ou do homem que João viu. Em

qualquer uma das alternativas há a modificação de constituintes
da sentença, ora introduzida como modificação da frase como um

todo, ora introduzida como modificação no nome homem.
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Vemos, portanto, que Íé possível haver mais de uma

-interpretacão para a sentença acima, o que caracteriza a ocor—

rência da ambiguidade.
E preciso notar que somente será possível selecionar o

sentido correto _para a ambigõidade introduzida pelo sintagma

preposicional llcom um telescópio“ se tivermos algum conhecimento
da situação.

B.) utilização de pronomes que podem referir-se a mais de um

constituinte na frase. Como exemplo, tomemos o caso da ana-

fora na sentença:

"Marcio cortou o salame com um facão e colocou—o no

sanduiche."

Já vimos que este pronome ira se referir à palavra
seleme- -Porém, rhà outra possibilidade de correspondência deste
com a palavra [ªçãº. nssim, teremos também duas árvores sintáti-
cas distintas, que traduzem a validade sintática tanto num quanto
noutro caso. n nivel de viabilidade também verificaremos a vali-
dade das duas, pois é possivel que Márcio coloque um facão no

sanduiche. Porém, esta atitude não é razoável e somente consegui—
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mos descobrir isto porque possuimos conhecimento anterior sobre
o que é usual se colocar em sanduiche, a que se destina um

sanduíche, etc..
Uma das maneiras de se procurar resolver ambigõidade

introduzida por pronomes é fazer com que o gênero e/ou o número

associado a ele ocorra somente uma vez com relação aos nomes

constituintes da sentença. Isto nem sempre é possível, como e o

caso do exemplo acima,- onde temos dois substantivos com mesmo

gênero e ai reside o maior problema.
'Como a ambigdidade sempre envolve diferentes maneiras

de se analisar sentenças, ao resolve—la teremos uma única estru—

tura válida como resultado da análise e, com. certeza, será
preciso rejeitar as demais. Isto requer um mecanismo de retroces—
so na análise, que caracteriza o não determinismo como um novo

problema que deve ser tratado no processo de comunicação.

b.1.3) Não determinismo

D não determinismo envolve tomar decisões quanto à

regra gramatical que será aplicada para analisar parte de uma

sentença antes que se tenha uma quantidade suficiente de informa-

ções para efetuar uma escolha segura. Esta escolha é feita com

base em algum critério que torna a regra escolhida a mais prova-
vel dentre todas as possíveis naquele momento.

Hà sentenças da linguagem que caracterizam pro-
blemas não deterministicos por não poderem ser interpretadas de

outro modo que não seja através de um método não deterministico.
Problemas desse tipo são resolvidos somente quando se “olha para
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a frente" na sentença, ou seja, quando se analisa simbolos atra—

vés da aplicação de regras que foram escolhidas sem se assegurar
a sua validade para a interpretação, até chegar a um ponto onde o

relacionamento entre esses símbolos possa ser verificado
conceitualmente. E o caso do exemplo dado pela sentença

“Como o pão que acabou de sair do forno estava muito
quente, queimei-minha lingua."

Qqui a escolha mais provável para sua análise
pode ser a de uma regra que reconheça a elipse do sujeito (eu) e

considere o inicio da frase como o inicio de um sintagma verbal,
cujo constituinte principal e a palavra ;_mg. Porém, este sintag-
ma termina com a palavra ígggg, e logo descobrimos que a ocor-
rência de um outro verbo (estava) colide com a existência do

sintagma verbal já analisado. Neste caso e possivel que o conjun-
to inicial de elementos represente uma categoria gramatical dis-
tinta da categoria sintagma verbal (vemos que semanticamente este
grupo gramatical representa uma justificativa).

R interpretação dessa sentença é estritamente não de-
terministica, pois não conseguimos achar regras que sejam capazes
de analisa-la corretamente de modo deterministico. Somente vamos

descobrir que o caminho de análise escolhido não é conveniente ao

encontrarmos uma seqôêncializacão na cadeia de itens léxicos
quando esperamos que ela tenha terminado.

Podemos encontrar muitos problemas desse tipo no

linguajar diário. Para resolvê-los somente possuimos métodos não

deterministicos, que permitem que haja um retrocesso sobre a

analise efetuada, anulando todas as_estruturas geradas a partir
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do ponto de escolha da regra que gerou o conflito. Hssim, outra
alternativa de análise é procurada. Retrocessos desse tipo podem

ser feitos até que se encontre uma alternativa de aplicação de

regras sintáticas que reconheça a sentença como válida ou até que
não haja mais possibilidade de retroceder, situação em que a

sentença será agramatical.
Embora alguns autoreseformulem hipóteses de que

nas construções gramaticais na linguagem natural-são determinis—

ticas, sabemos que hà construções lingdisticas que exigem funda—

mentalmente o não determinismo para seu tratamento.. E o caso da

ambiguidade do exemplo acima e de um modo geral, de algumas

construções que caracterizam representações múltiplas que ocorrem
na linguagem.

b.1.4) Representações»múltiplas

No processo de comunicação permite—se lançar mão de

representações distintas em duas situações básicas:
— quando se utiliza uma única construção gramatical que pode

ser associada a significados distintos. Neste caso,. há

multiplicidade de interpretações, caracterizando a

amºigºigªgg, tema já discutido anteriormente.
— quando se utiliza várias construções gramaticais para

representar um unico significado. Neste caso, temos multif
plicidade gramatical, caracterizando a ocorrência de gª:
ràfrases. (são várias formas de se dizer a mesma coisa).
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Por exemplo, as sentenças:

"João empurrou a mesa em-direção à porta.“
e

"Q mesa foi empurrada por João em direção à porta",

transmitem. uma única idéia: a de mudança de posição da mesa,
causada por uma ação=de João;--— “ª “f*** - : —

O .entendimento de paráfrases na comunicação serve de

medida do conhecimento lingdistico do falante/ouvinte. E possivel
que este não compreenda paráfrases de sentenças cujo significado
ele conheça bem. Em termos gramaticais, dizemos que esta situação
se reflete pela ausência de regras sintáticas elou semânticas que

sejam capazes de reconhecer construções distintas com significa—
dos idênticos.

Podemos ainda citar como um problema linguístico de

representação múltipla a ocorrência de mgtgíggag. Embora esse
tipo de construção não se assemelhe aos anteriores, pois aqui

sentenças distintas possuem significados distintos, sua ocorrên—

cia no processo de comunicação configura a «transferência dos

conceitos atribuidos a determinado constituinte para contextos
análogos. Por exemplo, a sentença

"Pedro é o homem chave da empresa."

possui um significado que associa à palavra chave o conceito de

íggºgmggtãl & pode ser entendida como

“Pedro é o homem fundamental da empresa.'
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b.1.S) Extraposição

O fenômeno da extraposição na linguagem diz respeito à

construção de uma sentença onde um de seus constituintes nominais
é substituido por outro constituinte (em geral, um pronome rela—

tivo). Q ocorrência de pronomes relativos introduz a existência
de frases relativas_que, na realidade, qualificam e restringem os

sintagmas nominais aos quais se relacionam.
Q extraposição ocorre quando se desloca um sintagma

nominal que deve figurar na frase restritiva da sentença. UamOs

falar da extraposição esquerda de um constituinte, o qual é

chamado elemento extraposto à.esquerda.
Uma possível formulação para uma sentença onde ocorre a

extraposição é dada do seguinte modo: uma sentença pode ser
formada por um sintagma nominal, seguido de uma qualificação,
seguido de um sintagma verbal. Como a' qualificação restringe
somente o sintagma nominal, vamos dizer que a sentença é formada

por um sintagma nominal seguido de um sintagma verbal e vamos

restringir a qualificação à construção do sintagma nominal pro—

priamente dito. ªssim, dada a representação de construção de uma

sentença:

S -——) sn,sv.

onde 5 representa sentença,
sn representa sintagma nominal e

sv representa sintagma verbal,
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vamos representar o sintagma nominal restrito pela seguinte ex-

pressão:-

sn ———> determinante,nome,qualificacão

que nos diz que um sintagma nominaL pode ser constituido por um

determinante, seguido por um nome, seguido por uma qualificação.
Na extraposicão, a igualificacãowsemcaracteriza porxwçonter Tum

pronome relativo como constituinte inicial, seguido por uma sen—

tença onde um de seus constituintes é omitido. Este constituinte
omitido -é justamente o que está sendo substituido pelo pronome

retativo que figura no inicio da qualificação e que foi extrapos—

to à esquerda no sintagma nominal. Logo, gººglggt substituirá
ggmg no sintagma nominal. Podemos utilizar a seguinte expressão
para representar essa idéia:

qualificação -——) pron—reL, S' ,

onde——S'-agora deve "lembrar" que gºmª é o elemento extraposto.
Exemplificando, tomemos a sentença

“Todo pato que gosta de milho nada." (*)

onde a extraposição esquerda é assinalada pelo pronome relativo
ggg & corresponde ao:nome 9339.

Esta sentença possui um sintagma nominal—

sn: Todo pato que gosta de milho

e um sintagma verbal
sv: nada.
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ªssumindo a palavra Todo como um determinante, podemos

dizer que o sintagma nominal possui um

determinante: Todo

seguido por um

nome: pato

que por sua vez, é seguido por uma restrição

qualificação: que gosta de milho;

H sentença S', que corresponde a

“"gosta de milho",

possui agora um constituinte omitido (seu sujeito), mas assina-
tado como extraposto à esquerda pelo pronome relativo gªg. Pode—

mos dizer que seu significado completo é, portanto:

"Todo pato gosta de milho."

Logo,_ a estrutura—chave da sentença (*) sera a conjunção de duas

interpretações, correspondentes às sentenças:

"Todo pato gosta de milho."
e

“Todo pato nada."

O tratamento semântico que deve ser dedicado a essa
sentença e a sentenças que possuem.extraposiçao de um modo'gerat,
deve prever que o elemento que está sendo omitido (ou extraposto)
e º mesmo em ambas as frases que constituem a sentença. stim, o
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pato “que gosta de milho e o mesmo pato que nada na sentença
acima.

E -possivel haver mais de um fenômeno de extraposicão
numa mesma sentença. Por exemplo:

“O cabelo da menina que sentou no banco que foi pintado pelo
servente ficou manchado pela tinta que ainda estava fresca.”

'Neste caso, há ocorrência de três elementos extrapos—

tos, todos eles determinados pelo pronome relativo gªg. Somente a

nivel semântico é possível determinar a que elemento se refere
cada uma das frases que envolvem a extraposicão. 0 ser humano

consegue discriminar imediatamente que a frase:

"que foi pintado pelo servente"

refere—se ao bancº e não ao cabelo da menina, embora sintetica—
mente fosse correto afirmar que:

“O cabelo da menina foi pintado pelo servente."

R =determinacão desse tipo de referência muitas vezes
pode envolver problemas extra—lingõlstícos.
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bg2) Problemas extra—língôístlcos

9 maior dificuldade do entendimento de sentenças em

Linguagem natural não é conhecer as regras sintáticas ou semân—

ticas ou mesmo as palavras de um vocabulário que, possam ser
utilizadas na “formulação das mesmas, mas sim estabelecer as

intenções que ficam implícitas numa mensagem. Podemos dizer que o

propósito —geral de uma ação lingôistica executada por um falante
& alterar o estado mental do ouvinte atraves da contribuição para
que ele adquira novos conhecimentos ou da alteração de seu humor

ou ainda, através do estabelecimento de um novo objetivo para o

ouvinte.
0 significado literal de uma palavra ou mesmo de uma

frase pode ser drasticamente alterado por um gesto ou um tom de

voz, -de acordo com as intenções do falante. Por outro lado, as

expectativas do ouvinte fazem com que sejam criadas pressuposi—

ções ou mesmo implicações significativas que alteram o significa—
do exato da sentença formulada pelo falante.

Sowa diz que é possível estabelecer um principio de

cooperação para gerenciar um diálogo, de acordo com quatro itens
que servem de medida de desempenho no diálogo:

— a quantidade de informação envolvida: o falante deve dizer
estritamente o necessário,

—aa qualidade da (informação envolvida: o falante deve

expressar-se somente através de verdades,
— o relacionamento entre os constituintes da' mensagem: que

vseja pertinente ao contexto e
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—eo modo como são emitidas as informações: as mensagens
devem ser claras.

, [Sawa—84]

Num modelo de dialogo supõe—se que os participantes
possuem o objetivo comum de se fazer entender e entender o outro.
Neste caso, suas mensagens ooedeceriam o principio de cooperação
de Sowa. Porém, nos modelos reaisma_íigurjudosepaniicipante5«é um_c; ,

pouco distinta desta figura cooperativa padrão. Hs—pessoas podem

não ter paciência para tentar formular sentencas perfeitas ou

podem ainda querer tornar as mensagens obscuras propositalmente,
para confundir o interlocutor.

Quando um diálogo desse tipo ocorre, tratamentos extra—

—lingôisticos se fazem necessários para que se consiga extrair o

significado das sentenças envolvidas.
Esses tratamentos são feitos pelo ser humano de modo

trivial, na maioria das vezes, pois a mente e versátil o bastante
para ser capaz de estabelecer sentido em enunciados incompletos,
relacionar entidades omitidas ou jà_'mencionadas anteriormente
numa sentença e assim por diante, Por exemplo, se considerarmos
a frase:

"João continua a-fumar.”,

concluímos que:
João fumava antes.

e

João fuma atualmente.
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Du ainda, se tivermos a frase:

"Que belo dia!"

dependendo do contexto seu sentido equivale a:

"Que tempo horrivel"
ou a

“Que lindo dia!",
ou ainda, a

"Não temos muita coisa a dizer um ao outro..."
[Lopes—75]

O contexto determinante do sentido correto dependerá
certamente dos fatores extra-lingúisticos que envolverão estado
emocional, atitudes do falante, etc..

Podemos ver que alguns problemas lingôisticos têm como

base a ocorrência de fenômenos extra—lingôisticos: anàforas,
ambigõidade e mesmo metáforas exigem um tratamento contextual
para que seja possivel obter o significado correto.

Por exemplo, a frase:

“Carlos pegou uma pena de cinco anos."

pode ter interpretações diversas, tais como:

“Carlos achou uma pena de um pássaro de cinco anos de idade.''
ºu

“Carlos foi julgado culpado por um crime e deve pagar por

ele na.prisão durante cinco anos."
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Sua interpretação correta exige conhecimento da

situação para corresponder à verdade e excluir a outra interpre—
tação.

1.2.3 » Conclusões

Hà uma-interdependência entmeMOSMtrês aspectos "aborda—va

dos quanto à linguagem. O tratamento léxico e responsável por

garantir o conhecimento das palavras que são agrupadas em estru—

turas, às quais é possivel se associar um significado. Logo, a

sintaxe e a semântica dependerão da requisição precisa desse
vocabulario por parte do léxico.

No tocante à interpretação, a interdependência entre a

sintaxe e semântica se acentua, pois as regras semânticas são

QÉLimiiâÉºíêã das possibilidades de interpretação sugeridas pela
sintaxe, eliminando certas construções sintáticas. Por exemplo,

enquanto a sintaxe permite construções que definem que

Seres vivos podem ªgir,

a semântica estabelece que isto nem sempre é verdade. nssim,

sintaticamente correta e,a sentença

"Elefantes podem voar."

mas semanticamente, dizemos que

"Elefantes não podem voar.
[Schank—75]
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ªinda no processo de interpretação, a semântica deve

fornecer significados alternativos para quando a interpretação
mais provavel sintaticamente violar uma regra semântica. .5chank

=define esta situação tomando as regras semânticas como regrª; g_

gggfgºgggig, que irão selecionar a melhor alternativa de relacio—

namento entre os constituintes de uma mensagem. Por exemplo, se

tomarmosgaasentença:

"João gosta de chocolate.“ (*)

podemos dizer que seu significado é

“João gosta de comer chocolate.“

Porém, este significado dependerá do contexto. Se dis—

sermos agora

"ºna-gosta de milkshate de baunilha. João gosta de chocolate."

0 significado da mesma sentença (*) corresponderá a

"João gosta de milkshake de chocolate."

que e profundamente distinto do significado anterior.
interdependência existe tanto nesses aspectos como na

ocorrência de fatores extra-lingôisticos: o estudo da linguagem
não pode ser feito sem levar em consideração fatores como a

intenção do falante ou as expectativas ou crenças que influenciam
o entendimento do ouvinte.

Qualquer que seja o tipo de problema que surge na

interpretação, podemos dizer que na maioria das vezes, o ser
humano não recusa uma mensagem. Isto ocorre porque ele faz uso de
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processos de tentativa na busca do significado correto. Somente

quando sua interpretação inicial se mostrar insatisfatória ele
tentara reanalisar a mensagem, lançando mao de procedimento não

detenministico na busca da compreensão.
Finalmente, englobamos todos os aspectos da Linguagem

'como-inter—contribuintes*ha*busfaªdaªcompreens%01"'“—““_““ª“
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1.3 - aspectos da linguagem computacional

Uma -vez que o objetivo de se simular uma linguagem
natural no computador é permitir sua comunicação com o ser huma—

no, concluímos quefo ideal é fazer com que o comportamento do

computador inclua procedimentos de resolução para todos os-aspec—
tos lingõisticos abordados no item anterior. Para isso, é preciso
transformá-los em conhecimento algoritmico e computacional, que

simule o comportamento inteligente do ser humano.

Rssim, um sistema de processamento de linguagem natural
deve ser dotado de habilidade para processar as mensagens sem

recusar aquelas cujo significado se mostra inaceitável antes de

esgotar todas as possibilidades de busca do significado correto e

também sem impedir que tais mensagens sejam geradas.
E função da teoria semântica simular tais caracteris-

ticas no computador em conjunto com os demais processos envolvi-
dos na comunicação. Para que esta teoria seja precisa, o computa—

dor deve conter todas as informações que um participante humano

conteria num dialogo.
Logo, o problema de aquisição do conhecimento é crucial

para um bom desempenho computacional. ªs informações que o compu-

tador deve conter podem ser escolhidas considerando—se o conheci—

mento que seu interlocutor possuir, de modo a manter o diálogo
dentro dos limites razoáveis de compreensão. Desse modo, restrin-
ge—se o conhecimento do computador ao conhecimento de seu ínter—

locutor.
ns vezes com um conjunto pequeno de informações o ser

humano consegue inferir novos conhecimentos, adicionando—os à sua
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memória como novos fatos aprendidos.
Para que o computador se comporte de modo similar, e

necessário fazer com que ele reLacione talvez milhões de informa—

ções e que, a Cada novo processo de interação, esse relacionamen—

to seja passível de expansão.
Podemos“ considerar que a mente humana trabalha como se

possuísse um número infinito de pequenos processadores capazes de?

fornecer quase que instantaneamente a resposta a determinada
:requisicão, elaborando elos complexos entre os constituintes das

mensagens. Procedimento análogo deve ser simulado pela máquina.
Vimos que são muitos os problemas linguísticos que

ocorrem no processo de comunicação, mas na maioria das vezes o

ser humano consegue detecta—los. Para que o computador apresente
comportamento semelhante faz-se necessário estabelecer ligações
de compatibilidade ou de coerência entre os elementos de discur-
so. Essas ligações devem fornecer mecanism S-de resolução dos

problemas lingõisticos ou extra—lingdisticos citados no item

anterior.
Levantados esses fatores, vemos que a representação.

linguistica no computador não é trivial se quisermos que ele
realmente _funcione como falante ou ouvinte num processo de dia—-

logo. Para sintetizar a idéia dessa representação, transcrevemos
o pensamento encontrado na obra de -Feigenbaum e Feldman

[Feigenbaum-BB]:

'“Conhecer mais do que é dito é uma «característica do

ser humano, presente na maioria dos comportamentos ditos inteli—

gentes. Esta característica é necessária quando simulamos maqui—
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nas para resolver problemas reais de recuperação de informação,
tradução de Linguagens e compreensão de mensagens. no tentar
soldcionà—Los computacionalmente, estamos caminhando no sentido
de aumentar a eficiência dos meios de armazenamento e de manipu—

lação de informações, bdscando também projetar máquinas inteli—

gentes com capacidade Limitada de memória."
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1.4 — nspectos abordados neste trabalho

1.4.1 — ªspecto léxico

Todas as palavras do vocabulário que podem ser usadas

para -se formular sentenças devem ser conhecidas pelo sistema,
estando disponiveis no momento em que se iniciar a interação
entre uma pessoa e o computador.“

Há classes de palavras que podemos chamar de auxi—

liares (ou fechadas, como diria McCord),que não admitem novos
membros com o crescimento da linguagem. 'E o caso dos artigos,
pronomes e preposições, por exemplo. Hà outra classe que chamamos

de classe variavel (ou aberta, segundo McCord), que inclui os

verbos e os nomes do vocabulário. McCord chama—a de classe aberta
pois num processo de comunicação natural, esta classe pode cres-
cer com o conhecimento da linguagem.

No processo computacional, sua definição é considerada
, estática, embora possa haver implementações que permitam altera-

ções, quer por exclusão ou por inclusão de palavras.
O conhecimento léxico do sistema ocorre pela declaração

de cada palavra, seja ela pertencente a uma ou outra classe. ªs
palavras da classe variavel são declaradas em sua forma primiti—

va, isto é, para os nomes, sua forma independe do gênero e do

número que-podem ser usados como inflexões. nlém do número, a

forma de declaração dos verbos não considera sua“ conjugação
(tempo e pessoa),- ou seja, declaramos os verbos na sua forma

infinitiva. Por exemplo, o sistema conhece a palavra autor,
»declarada como forma primitiva do nome ªutºr. E possível utilizar
as palavras autores, autora, autoras (que são inflexões da primi—
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.“,

-tíva) mediante transformações simples de gênero e número. Para os

verbos, tratamento-similar é realizado, levando-se em considera-
cão a conjugação dos mesmos.

1.4.2 - Rspectoisintàtico

Este tratamento é baseado na teoria de Chomsky, com

conotações gerativas e transformacionais [Chomsky—65].

ns sentenças formuladas por um indivíduo como falante
são analisadas por uma gramática simples que inicialmente foi
formulada como uma gramática livre de contexto a nível sintático.
Esta gramática produzirá uma-expressão que representa o signifi—
cado da sentença introduzida pelo falante e corresponde à estru—

turaíchave da mesma, quando obtida em conjunto com a análise
semântica.

Para que este processo seja viàVel, as regras gramati—-

cais são pre—declaradas através de uma Gramática de Cláusulas
Definidas (GCDs), gue é um formalismo lógico desenvolvido por

Pereira e Warren como uma extensão das Gramáticas Livres de

Contexto (oLcS) [PereiraÁBOJ.

De acordo com esse formalismo, a analise de uma senten—

ça. passa a ser a prova de que uma estrutura cujos constituintes
se apresentam ordenados obedece as regras de formação impostas

por condições ou axiomas da gramática.

36



-1.4.3 — Dspectoãsemântico

.a-Ho verificar a validade sintática de grupos de consti-
tuintes de uma sentença, a própria GCD se incumbe de analisa-
—los semanticamente. Rssim, passo a passo é realizada uma verifi-
cação semântica-que-permitirà assegurar a continuidade do pro—

cesso de analise ou a necessidade de se retroceder tentando
“encontrar uma alternativa mais provável de_anàlise na busca da

interpretação.
Basicamente a semântica das sentenças diz respeito ao

relacionamento simples entre seus constituintes (verbo e sujeito,
verbo e objeto, frase e complementos, etc.).

algumas incursões são feitas no que diz reSpeito a

semântica de preferências, pois são definidos os tipos de,comple—

'mentos que cada verbo pode possuir e o tipo de informação que

decorre do uso de determinadas:preposições.
R gramática compreende ainda o tratamento de extraposi—

ção através de sentenças relativas & procede em alguns casos, de

— modo a transformar constituintes que possam fornecer detalhes
para a analise semântica.

B definição do vocabulário é voltada a esta fase da

análise, pois nele se relaciona as caracteristicas semânticas de

cada palavra declarada como elemento pertencente à classe variá—

vel da gramática (nomes e verbos). Na realidade, esta definição
,corresponde ao Lªgigg_de£uma gramática.

0 sistema foi implementado em Prolog e por essa razão,
é possivel utilizar as GEDs de modo direto. D Prolog é responsa—

vel por permitir a escolha de regras no momento oportuno, mesmo
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que nâo se tenha certeza se o caminho escolhido é ótimo e permite
ainda -que o retrocesso sobre determinada regra gramatical seja
realizado de modo transparente. Esta atitude caracteriza o não

determinismo no procedimento de anátise e permite que sentenças
não deterministicas sejam analisadas de modo direto.

Neste projeto não se faz verificação de concordância em

gênero e número dos constituintess+da sentenceyªªpo+ªwazões-ude-
simplificação; somente;

Não .se faz ainda tratamento semântico de quaisquer
outras-construções complexas mencionadas anteriormente. Os pro-
blemas extra—Lingôisticos também não são focalizados neste traba—

Lho.
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E 9 P 1 T U L D II
HRDUITETURR UDS SISTEMRS DE PRUCESSQMENTD DE LINGUHGEM NRTURRL

2.1 - Introdução

Há vários tipos de sistemas de processamento de Lingua—

'gem natural, dentre os quais podemos citar os de consulta a uma

-base» de_ dados (sistema de pergunta/resposta), os geradores ou

tradutores de textos e os interpretadores de estórias.
Vamos restringir nosso estudo aos sistemas de consulta

a bases de dados. Desse modo, podemos dividi—los em módulos que

executam tarefas especificas, tais como:
— Dnàlise de sentenças
— chsso ao conhecimento específico

— Geração de respostas
— Interação com»o usuário

Dentre esses,. destacamos os módulos de analise, de

»acesso à base de dados ezde geração de respostas, cuja estrutura
caracterizará um sistema de processamento de Linguagem natural.

Primeiramente devemos estabelecer o grau de dependência
de cada unidade com o assunto especifico de que trata o sistema,
pois é importante que os sistemas de linguagem natural sirvam de

instrumentos de aceSso a informações de qualquer espécie. ªssim,
o ideal e etaborar sistemas altamente portateis. Porém, para que

se_ assegure o máximo de naturalidade na interação, temos sempre

alguns módulos responsáveis por gerenciar o conhecimento em si.
Conseqdentemente, não são independentes do assunto e toda vez que
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este for alterado, os módulos também serão. E possivel dotar o

'sistema 'de ferramentas que auxiliem o usuário na inclusão do

conhecimento. Este comportamento merece atenção especial pois a

alteração indevida do assunto pode levar o sistema à não confia-
bilidade.

R tarefa de analise pode ser dividida em quatro fases
distintas: léxica,_sintàtica,msemântica e pragmática,m05 módulos W

de analise téxica e sintática podem ser independentes dos demais,
se considerarmos que esta tarefa se realiza passo a passo, se-
quencialmente. nssim, ifariamos, em primeiro lugar, a análise
léxica e em seguida,-a sintática. Obtida a estrutura sintática de

representação da sentença, que pode ser correspondente à sua

estrutura profunda, através de transformações semânticas é

possível obter o significado correspondente à estrutura—chave da

mesma.
Q interação com o usuário pode ser feita considerando—

—se que o mesmo tem conhecimento sobre o que o sistema é capaz de

responder, isto -é, tanto computador quanto pessoa possuem um

“registro de *informações' comum que permite «a ocorrência do

diálogo. Entretanto, para facilitar o trabalho do usuário na

formulação de sentenças, o sistema pode apresentar-lhe o vocabu—

Làrio que conhece através do uso de cardápios. “Os cardápios
consistem de ouadros interatiVOS que mostram as palavras ao

'usuàrio e permitem que ele selecione aquelas de —seu interesse
para construir as mensagens.« =

» Enquanto o usuario constrói uma sentença, o controle do

sistema é inteiramente do módulo de interação. Quando ele termina
de contrui-ta, o controle passa ao módulo de análise, iniciando o
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processo de compreensão. No cardápio há ainda alternativas de

seleção que correspondem ao término das mensagens, que o usuario
somente seleciona quando houver completado sua sentença. no ado-

tarmos a solução de cardápios, teremos um módulo de interação
'semi—dependente do assunto, pois os cardápios elementares —serão

.vinculados ao vocabulario permitido no diálogo. Entretanto, seu
gerenciamentowycontinuamsendouindependentewdowcontextoq—Mn_iunçãow
do módulo de interação é portanto, gerenciar o diálogo permitin—
do qoe as respostas do sistema sejam enviadas ao usuario de modo

natural.
O módulo de geração de respostas e de acesso ao conhe-

cimento, juntamente com as fases de analise semântica e pragma-

tica, serão específicos do domínio em questão.
Veremos, a seguir, as caracteristicas de cada módulo.
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—2.2.—-E8p0cífíClÇSO dos módulos

Cada módulo é responsável por uma tarefa. Temos assim,
quatro tarefas específicas:

2-2-1 - Baâlise ºgªseateaces

Com o objetivo de compreender uma mensagem supomos que
existe uma estrutura minima, a sentença, à qual se pode atribuir

-um significado. Cada mensagem do usuário será composta por uma ou

mais sentenças que devem sofrer um processo de trªggígrmªggº,
englobando as fases de análise léxica, sintática e semântica a

fim de decodifica—la. No processamento de linguagem natural cada

sentença deve ser representada por uma estrutura que o sistema
-seja capaz de compreender e/ou manipular. Esta representação é

obtida através da transformação da sentença, que corresponde à

'extração de seu giggiíigggg.
.

ntravéSw do reconhecimento das construções sócio-lin—
gõisticas utilizadas na elaboração de Sentenças é possivel tradu—

zi—tas para uma representação única, independente das caracte—

risticas da língua que serve de instrumento para veicula-las,
assegurando a integridade do significado e eliminando os artifi—
cios —comumente utilizados na comunicação. Essa estrutura foi
denominada por nós de estrutura—chave.

Comentaremos a seguir cada fase da análise separadamen—

te, tomando, exemplos baseados na lingua portuguesa, objeto de

nosso trabalho, ressaltando porém que embora tratemos de nossa
língua, não há distinção entre a maioria das línguas de origem
indo—européia.
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º- Hotties Lesise

a função da análise léxica é delimitar e separar as

palavras de um texto atraves do agrupamento dos caracteres que o

compõem. Essas palavras devem corresponder a entidades que possam

.ser reconhecidas pelo sistema como integrantes de sentenças em

fases posteriores da analise."Por”e%emploTTnafsentençaff“*“"ª“”w“

'“9 cor do chapéu de Pedro é bege.u

o analisador Léxico consegue reconhecer oito palavras através da

delimitação sugerida pelo espaço em branco entre elas -e pelo
ponto no final da sentença.

O resultado deste reconhecimento deve ser guardado numa

estrutura conveniente para que o sistema consiga dar continuidade
:ao processo de compreensão. Para isso podemos utilizar uma lista
de átomos na sintaxe Prolog, cada qual representando uma palavra.
Logo, teremos:

[ºº',cor,do,chapéu,de,!Pedro',é,bege,'.'].

.E possível ainda que várias palavras representem uma

única-entidade. Por exemplo, "João Roberto“ na sentença

"Qual a idade de João Roberto?"

representa um único individuo de nome gºgº Bººggtg.
Neste caso, é função do analisador léxico agrupar as

palavras de forma que elas representem a entidade conhecida, como

um único item. Desse modo, a estrutura resultante para a sentença
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acima-será:

[laual',a,idade,de,'João Roberto','?'].

Para delimitar as palavras pode-se utilizar os sinais
de pontuação usuais na lingua em questão. Particularmente, na

lingua portuguesa podemos ter um item delimitado por espaços em

branco ou ponto finalh ponto de_interrogação ou dengçlamação. Os

dois últimos sinais ocorrerão somente no final de sentença. O

ponto final pode ocorrer, em alguns casos, no meio de uma senten—

ça, representando uma abreviação, por exemplo. Se isto não ocor—

rer, ele aparecerá também somente ao fim da sentença.
Como a sentença é a estrutura minima de um texto a qual

se consegue atribuir um significado, o agrupamento de palavras
pelo analisador léxico pode ser feito gerando estruturas que
representam uma única sentença por vez. Logo, os sinais de pon—

tuação que ocorrem no final de sentenças têm ainda a função de

delimitar cada estrutura composta por vários itens lexicos. Estes
sinais podem ser também reconhecidos como itens para que, mais

tarde, os tipos da sentença sejam associados a ela, de modo a

representar sua estrutura—chave.
Çada estrutura desse tipo deve ser submetida a outros

processos de análise, o primeiro dos quais é a analise sintática.
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B. Rnàlise sintática

: Q-função da análise sintática é estabelecer relaciona—
-mentos entre os itens léxicos fornecidos pela fase de analise
anterior que,, em conjunto, representam a sentença introduzida
pelo usuário.. Para: isso, e preciso que se consiga extrair a

informação principal e as secundárias da mesma, detectando seu

nucleov e seus complementos através das regras gramaticais da

lingua em questao. Esta é uma das Linhas de pensamento »adotadas
para »o tratamento de sentenças com vistas à compreensão, onde

'primeiramente se extrai cada relacionamento para depois tratar da

interpretação. Podemos ressaltar quanto a esse aspecto, os traba-
lhos de Noam Chomsky, que datam da década de 1850.

R aplicação das regras gramaticais pode ser interpreta-
da como um conjunto de regras que se interligam, definindo um

meio -apropriado de se construir ou reconhecer sentenças ,vàlidas
numa linguagem. Essa ligação pode apresentar—se estruturada em

árvore, onde se estabelece a hierarquia de aplicação das regras.
Neste caso, a arvore e chamada árvore sintática.

Para o reconhecimento de sentenças, duas estratégias
podem ser adotadas e correspondem a percorrer a árvore de cima

para baixo ou de baixo para cima, processos aos quais 'chamamos

análise descendente ou ascendente, respectivamente. 9 análise
descendente parte da raiz da arvore e decompondo cada ,no, chega
às folhas. Dizemos que este comportamento e dirigido pelas hipó—

'teses, »pois. assumimos -em cada estágio a validade da estrutura
gramatical que o no em questão representa.
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Por exemplo, seja a regra

sentencar ———) 4 sn , sv.

que pôde ser representada por uma árvore onde a raiz e um nó que

corresponde à estrutura gggtgggâ, .Que por sua vez, possui duas
estruturas como filhos (55 e gg):

sentença

SH SV

Esta árvore somente representará uma seqôência de apti—

cação de regras para análise de sentenças quando todas as suas
folhas forem elementos terminais da gramática. Na análise descen—

dente assumimos a validade da estrutura representada pela raiz e

tentamos provar que com essa hipótese verificamos a relação entre
os itens Léxicos, que correspondem às folhas.

IR analise ascendente executa o processo inverso: em

primeiro Lugar, assume que os itens Léxicos da sentença em aná—

lise constituem as folhas da árvore e em seguida tenta agrupa-tos
para reconhecer a estrutura representada pela raiz. Neste caso, o

processo-é dirigido pelos dados.
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Como [exemplo, tomemos a gramática livre de' contexto
(GLC) composta pelas seguintes regras de—producão:

sentença ——) -sn , sv.
sn —-> nome_próprío.
sv ——) verb_trd , sn1.

sn1 ——) artigo , nome.

artigo -——> [a].
nome —->» [fruta].
nome_próprio ——>x [Maria].
verb_trd —-> [buscou].

Esta notação tem a representação adotada por Pereira e

Warren em [Pereira—60], com gggtgggª representando a raiz da

estrutura em árvore e cada elemento entre colchetes representando
suas folhas, também chamadas nós terminais. Os nós que geram

filhos são todos os que aparecem a esquerda da flecha (-—>) nas

regras de produção da gramática, inclusive a raiz, e são chamados

nos não terminais.
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ªssim, o processo de análise será representado pela
seguinte estrutura em árvore:

sentença
! l

____________ | |___________
| |

X / X !

sn "sv
-I II

1 __________ Il ___________| I |
X / X / X /

nome_proprio verb_trd sn1
| | _________ II ________| . | I |
I | X / X /
| « |

X / X / artigo nome
“ | |

[Maria] % [buscou]
»

| — |

_
X I X /

[a] [fruta]

Se quisermos agora analisar síntaticamente a sentença
já analisada lexicamente

['Maria',buscou,a,fruta]

aplicando as regras tanto num quanto noutro sentido, obteremos

sucesso ao verificar que os itens lexicais que compõem a sentença
correspondem às folhas e podem ser obtidos através da .decomposl—

cão da raiz nas mesmas ou da.composicão das mesmas em estruturas
mais gerais, que passo a passo levarão à raiz.
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Como resultado da análise sintática de sentenças obte-
mos sua estrutura sintática, de modo explicito ou não. Como nosso
objetivo é compreenderxas mensagens, o processo não se encerra
ai. ªssim,-é interessante mantermos um resultado explicito dessa
análise, que pode ser a própria estrutura em árvore. Este somente

terá sentido caso a análise seja bem sucedida, isto é, só conse—

guiremos obter 'uma representação“sintàtica de umaª-sentença =se

esta for valida de acordo com as regras gramaticais a ela aplica-
das.= Caso —isso não ocorra, a tarefa do analisador sintético e

rejeitar;aisentença.
No exemplo acima, determinamos o vocabulário utilizado

na aplicação das regras, ao qual damos o nome de vocabulário

terminal, composto pelos valores correspondentes às folhas da

árvore. De modo análogo, podemos definir estruturas intermediá-
rias fixas nas regras gramaticais, por exemplo, no sistema Lifer
encontramos regras do tipo:

sentença -—) "o que" <sn1> "é" (an>

onde “o que“ e “é"-são elementos terminais fixos constituintes
dessa regra que, para ser aplicada, deve reconhece—los na senten—

ça de entrada. 05 elementos entre colchetes angulares são os não

terminais da gramática correspondente, devendo ser substituídos
pelo significado associado.

Vemos que a definição das regras gramaticais do exemplo

acima permite somente a geração ou analise de uma única sentença,
deVido à fixação dos elementos terminais, que correspondem às

folhas da árvore de análise. Uma vez que uma gramática voltada ao

processamento de linguagem natural deve permitir a formulação de
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várias sentenças,, devemos procurar definições para os símbolos

terminais que não restrinjam o domínio de ação.
H— solução é definir regras de produção onde não se

introduza tais simbolos, mas nas quais se defina o acesso a um

dicionário, "que conterá todas as informações necessárias com

relação .a cada terminal que possa constituir um item léxico em

alguma construcao gramatical.»Desse—modo,—as»folhasmdewumaeàrvorewe
sintática corresponderão, na realidade, a ordens de acesso ao

dicionário.
0 entrelaçamento das regras gramaticais para análise de

sentenças pode ser feito utilizando-se mecanismos distintos de

GLCs, por exemplo, QTNs ou gramáticas sensíveis a contexto
(GSEs). Na verdade, para o tratamento de Linguagem natural seria
necessário estabelecermos regras sensíveis a contexto. Porem,

sabemos que a formalização total da linguagem não é possivel. Uma

idas razões é o estreito. relacionamento sócio—lingõistico, que

fornece razões suficientes para abandonarmos a idéia de formali—

ªZªP =todos os elementos possiveis num processo 'de comunicacao.

Desse modo, não é incomum encontrarmos um tratamento analítico
mesclado por regras livres e sensíveis a contexto.

Hs tarefas desempenhadas nesta fase são: relacionamento
dos itens lexicais de uma mensagem, rejeição de mensagens, pós—

siveis correções de erros e extração da estrutura sintática de

sentenças, quando estas são validadas pela análise.
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O dicionário de simbolos terminais conterá informações
tais como:

— classificação morfológica das palavras : substantivo,
verbo, adjetivo, etc.,

— gênero: masculino ou feminino,
— número: singular ou plural,
- conjugação: primeira, segundaysetCzihwnfm- =—"

— transitividade: verbo transitivo vdireto ou

intransitivo, etc.
— etc..

Podemos trabalhar num modelo de dados relacional, onde

o dicionário é acessado através da categoria sintática do termi—

nal que se tenta reconhecer. Fazendo analogia com o exemplo

anterior, aquelas regras podem ser representadas pelo .seguinte
conjunto:

sentença ——> “sn , sv.
sn ——) termlnome_proprio).' (*)

sv ——) term(verb_trd) ,
sn1r

sn1 ——) termlartigo) , termlnome) ,

termladjetivo).

onde SEEE corresponde ao procedimento responsável por acessar o

dicionário através da categoria do terminal procurado. «Por exem—

plo, «tomemos as seguintes entradas no dicionário, representadas
por relações:
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verb_trd(buscar,regular,primconj,passado)

nome(fruta,fem,sing).

na buscar a categoria verb_trd durante a análise, que—'

remos? verificar. se o item léxico em analise corresponde ao

primeiro argumento da relação cujo predicado é verb_trd, permi-
tindo que as demais informações sejam obtidas para utilização em

fases-posteriores da análise. Essas informações constituem, por
'enquanto, um rol de caracteristicas léxicas do terminal corres—
pondente.

'Nos primeiro caso, as informações referem—se ao verbo
buscar, no tempo passado, à sua regularidade e à sua classifica-
çao quanto à conjugação. No segundo caso, a' relação possui
informações que gerarão a verificação de concordância em gênero e

número no contexto, identificadas por [gm e sing, respectivamen—

te, e o valor do elemento, no caso, [gºtª.
Neste estágio da análise, uma mensagem é rejeitada

quando o sistema acessa o dicionário de palavras a fim de reco-
nhecer a que tem em mãos e não consegue encontra-la como primeiro
argumento de nenhuma relação ali declarada. E possivel que ele
.tente corrigi-la, porem, não encontra alternativa viável; isto é,
realmente a palavra introduzida pelo usuário é estranha ao siste—

ma. Como rejeição, sua resposta é então uma mensagem de não

reconhecimento da palavra e o processo do diálogo volta ao nivel
elementar, isto é, o computador ''esquece' o que acabou de ser

transmitido e espera que o usuario retome a conversa ou dê 'a

sessão por terminada.
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Hà “situações em que,. mesmo não encontrando a palavra
procurada no dicionário, o sistema pode ser capaz de entender a

sentença introduzida. E o caso da ocorrência de velipses numa

sentença. Tomemos um exemplo onde a referência à entidade envol—

vida na elipse encontra-se na mesma sentença:

"nlice comprou uma blusa branca
(I)

e pintoufa com cores vivas."

Constatamos aqui a ocorrência de dois tipos de elipse:

1.) a do sujeito da segunda frase, determinada pela conjunção e

entre a primeira e a segunda frase e a ocorrência de somente um

sintagma verbal na segunda frase. Preenchendo & lacuna correSpon-
dente, temos:

"Hlice pintou-a com cores vivas."

2.) a do objeto na mesma frase, determinada pelo pronome pessoal
*do caso oblíquo ª, como objeto direto do verbo pintar. Evidenci—

ando—o, temos então a segunda frase sem ocorrência de elipses:

"Rlice pintou a blusa branca
. (II)

com cores vivas.“

Q sentença (I) corresponde, portanto, à seguinte sen—v

tenca:

ªnlice comprou uma blusa branca e
(III)

Rlice pintou a blusa branca com cores vivas,f
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Para que seja possivel reconhecer esta sentença, o

sistema deve conter em seu dicionário a definição de todos os

símbolos terminais e também a.definição da regrat

sv —-) term(verb_trd), term(pron_pessoal). (**)

adicionada ao conjunto de regras dado em (*).
Suponhamos que-.as.entradaseoowdicionàrio+ que_no&BLQte;Ég

ressam neste momento, sejam representadas per:

nome_próprio(nlice,fem,sing).
verb_trd(comprar,regular,prímconj,passado).
verb_trd(píntar,regular,primoonj,passado).

artigo(a,íem,sing).
nome(blusa,fem,sing).

adjetivolbranca,fem,sing).
pron_pessoal(a,fem,sing).

ªo tentar analisar o sintagma verbal na sentença (II),
o sistema estara tentando construir os filhos do não terminal gg,
em termos de sua árvore sintática. nssim, tomando especificamente
esta sub—arvore no processo global, temos a seguinte representa—

cão:
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__—______—_—.. —..___——.____—__

,
l - .

'

! (***)
X / X / '

term(verb_trd) ,. sn1
1

-I
X /

[pintou]

e agora, para que a estrutura esteja completa, ou seja, para que
*a» análise seja bem sucedida, o sistema deve também procurar
completar a sub—árvore à direita do nó gg, uma vez que sua raiz,
gºl, e um nó não terminal. E, ao tentar gerar os filhos desse no,
constata—se que o item Léxico em análise não possui categoria
correspondente ao primeiro terminal permitido pela regra sintá—

tica, pois deveriamos ter a sub—árvore

sní

________________ lll_________________
| | l

l | |
X I X / X ]

term(artigo) term(nome) termladjetivo)

e, no entanto, temos somente o pronome pessoalng, que não corres-
ponde ao artigo definido, na regra em questão. Porém, pela defi—

nição da regra (**), o sistema sabe que um elemento Cuia catego-
ria— e «pggggmg gggggªl pode substituir um sintagma nominal que

figura como *complemento de um verbo transitivo “direto. Deste
modo, detecta-se a ocorrência da elipse: o problema agora é saber
—a quem se referencia este pronome. Em primeiro lugar, vamos então
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procurar buscar na mesma sentengã; Anos elementos já analisados,_... ——.——_ _—__._-_

um nome cujas características sejam similares às do pronome.
ntravés do reconhecimento do pronome como complemento

do verbo na regra (**), temos informações adicionais de contexto,
que são, no caso, o gênero (fem) e o número (sing). Logo, o nome

procurado deve também possuir gênero feminino e estar no singular
para que possa ocorrer a substituição. ªcessando -novamente o

dicionário. conseguimos localizar o nome ºlggg com essas caracte-
risticas. Comorconseqõênciar resolvemos o problema da elipse ao

trazer este nome, com todas as suas qualificações (o adjetivo, no

caso), para representar o complemento do verbo pintar. Isto é

representado na sub—árvore (****) por:

sv

_____________ ll______________
I |
| ! (****)

& I l I

term(verb_trd) term(pron_pessoal)
|

________ |-_______
| I I l

& l
| I I

[pintou]
I I !

l l — l l l !

la] «[blusa] [branca]

onde as derivações das folhas não fazem parte da regra de deriva-
ção em questão,. mas representam parte da configuração particular
para a sentença (II).
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Concluímos, com este exemplo, que a definição do nosso

vocabulário ,como um dicionário relacional permite réconhecer
elementos) constituintes de uma sentença mesmo que sua construção
possua figuras lingdisticas distintas da definição padrão. Este
reconhecimento será feito, em primeiro lugar, pela categoria
sintática definida-na regra correspondente. Essa categoria se

casará com o predicado de alguma relação no dicionário e será
possível, em seguida, verificar se os termos dessa relação cor-
respondem, de algum modo, ao item léxico que está sob análise. Se

a correspondência se estabelecer com o primeiro termo da relação,
recairemos no caso padrão, onde a sentença não possui construções
lingdisticas do tipo anafórico. Caso contrário, teremos restri-
ções semânticas já verificadas pelo contexto, que deverão corres-
ponder a alguns ou a todos os termos restantes da relação. Se

esta correspondência se verificar, teremos uma construção lin—

gdistica diversa da anterior (tal como a ocorrência de elipse no

nosso exemplo), cujo item léxico provável de ocorrer correspondee
rá então ao primeiro termo de alguma relação sugerfda pelo dicio-
nario. stim,ça utilização de relações na definição do dicionário
permitirá a busca de itens lexicos omitidos em sentenças, quando

o contexto sugerir informações semânticas que, rconjugadas às

exigências sintáticas, permitam acessar as informações correspon—

dentes.
Para o caso de palavras erradas introduzidas pelo u—

suario,» se “o sistema for dotado de mecanismos próprios para
correção de erros, deve manter informações sobre possíveis alte;
rações de uma palavra, de modo que, ao detectar uma vpalavra

desconhecida na análise, assuma que ela foi escrita de modo
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errado e procure altera—la de acordo com essas informações. Para
que esse processo seja possivel, o sistema deve prever os tipos
de alterações que podem ocorrer, numa palavra, tais como: substi—
tuição, inserção ou deleção de uma letra, ou reversão de duas

letras. Se uma solução for encontrada na busca, teremos um novo

item léxico que substituirá aquele errado na sentença em análise
e o» processo pode continuar. Caso contrário, o sistema deve

rejeitar a mensagem do"usuário,“Winterrompendoªã“análiSEÍ"”VimoS
que alguns sistemas adotam este procedimento, tentando tornar a

interação real, pois no nosso processo de compreensão entendemos
uma mensagem, mesmo que ela contenha algumas palavras com peque—

nos erros.
Como exemplo, suponhamos que o usuario introduziu um

erro de" digitação fazendo com que a palavra introduzida seja
relºgiº, desconhecida do sistema, e que tenhamos uma lista de

palavras similares:

[imperfeito,perfeito,refeito,retido].

Podemos imaginar várias alternativas para a intenção do

usuário. Se ele queria dizer:

a.) pggígitg, houve:

3.1.) inserção da letra L: releito - podemos elimina—la,
obtendo ngitg.

3.2.) 'reversão de duas letras: ºgaito - podemos troca—las

para suas posições corretas, obtendo gggitg.
“a.3.) deleção de duas letras“j podemos inseri-las, obtendo

-eee£eite.
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b.) rgígitg, houve substituição da letra [ por l: releito. Basta

trocar L pela letra correta, obtendo ggígitg.

c.) ggligg, houve:

c.1.) inclusão de-uma letra: relgito. Eliminando—a, teremos

a palavra gglitº.
c.2..) :Substituíç'ão, _da ._let.lf_a__g ,por .:l»: “.|—"eleito, ,.“..Trocandofa .

corretamente, teremos a palavra LÉLÃÉQ-

Cada alternativa visa produzir alguma palavra correta
da lista de palavras similares a errada neste exemplo, na tenta-

rtiva de "adivinhar" a intenção do usuário. Poderíamos utilizar
parâmetros que medissem a alternativa de correção mais provável,
por exemplo, aquela que exige menos esforço. No caso. a alterna-
tiva (b); Rssim, ggígitg seria assumida como a palavra correta
que substituiria a introduzida pelo usuário e o processo conti-
nuaria com o novo item léxico, dando continuidade à análise.
Garantindo que cada lista de palavras contenha somente alternati-
vas conhecidas pelo sistema, e possivel que a analise seja bem

sucedida.
. Para ocorrência de erros de digitação podemos notar que

é possivel permitir verificações diversas, porém,. há muitas ab-

surdas. Rssim,» somente deve permitir-se correções de erros que

ocorram freqdentemente,= pois não tem sentido fazer com que o

sistema trabalhe desnecessariamente.
Num processo interativo, e possível também permitir que

o .próprio usuário corrija a palavra errada.» Sua resposta será
prontamente assimilada e o processo continuará normalmente. Por
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exemplo, no caso anterior o sistema poderia fornecer as três
alternativas de correção que ele computasse como mais prováveis:

perfeito, refeito -e retido. 'O usuário teria que optar por uma

delas.
Dando uma visão do tratamento efetuado para o reconhe—

cimento dos símbolos terminais estamos, na realidade, retroceden-
do à fase de análise Léxica, pois as alterações nos itens sob

análise mencionadas aqui são puramente léiicas, ou de reescrita
de uma palavra, sem que isso influencie de imediato o relaciona—
mento entre as demais expressões lingôisticas da sentença. Por

que então não tratamos disso a nivel de analise léxica? - pode—

riamos perguntar.
ªcontece que nessa fase não geramos expectativas de

relacionamento entre os elementos constituintes da frase, tampou—

co chegamos a determina-los como terminais gerados pela aplicação
de regras gramaticais. 9 análise léxica é independente das regras
gramaticais. ªssim, ao tentarmos qualquer procedimento de recupe-
ração -de informação para dar continuidade ao processo sintático
estamos mesclando os dois tipos de análise até agora mencionados.

Tomemos o seguinte exemplo:

"Maria buscou a fruta que caiu da arvore." (1)

Temos aqui uma informação principal — "Maria buscou a

fruta" - que é restrita à informação secundária — “que caiu da

árvore."
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Podemos dizer que "Maria buscou a fruta" e uma sentença

(1),restrita “por uma sentença (2): "R fruta caiu da árvore“.
Na sentença (1) temos uma LELEEÉQ dº 93553 entre Maria

e a fruta, que podemos traduzir por

buscar( [verb—trd,tercpess,sing,pass],
[sujeito,Maria,sing,fem,nome—próprio], (II)
[obi—dir,fruta,sing,fem;nome—comumâ)M—ªª———ªuªwm

-Fazendo analogia com a lógica de primeira ordem, Qgggªº
é um funtor de peso três que corresponde-ao verbo com seus atri-
butos agrupados no primeiro termo; o segundo e o terceiro termo

correspondem a seus modiíicadores.
ªssim, o verbo tem como atributos:

- predicação - verb-trd — de verbo transitivo direto,
— pessoa - tercpess - de terceira pessoa (buscou),
— número - sing — de singular,

.tempo — pass — de passado,

'que poderiam ser obtidos pelo sistema em tempo de reconhecimento
de itens Léxicos, se tivéssemos acesso ao vocabulário terminal.

O» segundo e o terceiro termos são caracterizados por
uma lista de cinco elementos, que correspondem, respectivamente,

— classificação sintática — sujeito ou objeto direto,
- valor do elemento na frase — Maria oo fruta,
- número — singular em ambos os casos,
— gênero — feminino, também em ambos os casos,
- classificação morfológica — nome próprio ou nome comum.
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Rs informações “quanto à classe sintática são obtidas
nesta fase da análise. ºs demais poderiam ser obtidas na fase
anterior, porém, somente no.reconhecimento sintático é possivel
acessar o dicionário que contém todas elas.

De modo análogo, podemos repreSentar a sentença (2) por

cair ( [v—intr,tercpess,sing,pass] ,
. (III)

[sujeito,fruta,sing,fem)nome=comum],““““"““““W
fcompl-verbal,arvore,sing,fem,nome-comum,lugarl)

Conjugando as expressões (II) e (III) teremos o resul—

tado da análise sintática da sentença (1), numa forma de repre—

sentação interna voltada ao estabelecimento dos conceitos ex—

traidos da mensagem introduzida pelo usuário, que poderia ser,
por exemplo:

buscarl [verb-trd,tercpess,sing,pass],[sujeito,Maria,sing,fem,
.

nome—próprio],[obj—dir,fruta,sing,fem,nome—comum])

e

cair([v—intr,tercpess,sing,pass],[sujeito,fruta,sing,fem,
nome-comum],[compl-verbal,árvore,sing,fem,nome—comum,lugarl)

as informações morfológicas são necessárias pois dis—

tinguem o tipo de entidade que o sistema está manuseando. “Neste
exemplo, temos duas entidades de caráter distinto - nome próprio
e nome comum, ambas representando a mesma classe de-palavras —

substantivo.
Rinda, neste exemplo, como na maioria das sentenças

formuladas por um indivíduo em sua lingua mãe, encontramos refe-
rência dupla 3 uma mesma entidade — fruta — introduzida pelo
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pronome relativo. O sistema deve ser capaz de tratar esse tipo de

relacionamento, assegurando que a fruta que Maria buscou seja a

mesma fruta que caiu da arvore, do mesmo modo que o faz a mente
bhumana.

Este tratamento é realizado também nesta fase da ana-

lise, desde que as regras gramaticais sejam construidas de modo a

permitir a ocorrência desse fenômeno,; chamado extraposição, que

representa a substituiçao de um elemento numa relativa 'por um

pronome relativo. Dizemos que este item-lékico foi extraposto à

esquerda pelo.pronome relativo ggg, reconhecendo.[ggtª como um

objeto único na mesma, que funciona como complemento verbal na

sentença (1) e como sujeito na sentença (2). stim, ao extrair o

significado, teremos uma referência dupla 3 uma mesma entidade.
No processo de análise sintática relacionamos os itens

lexicos constituintes de uma sentença. Com o exemplo de elipses,
vemos que este relacionamento é fortemente dependente do contex—

to, uma vez que a substituição envolve itens específicos, que

devem produzir significado coerente para va _sentença. Se 'não
levarmos em consideração esse fator, poderemos terminar o proces—

so de análise sintática com uma estrutura supostamente valida,
que não representará-a sentença original e que, quando submetida

*aos processos restantes, será recusada.
Para minimizar os efeitos negativos na tentativa de se

obter a estrutura e procurar fazer com que o esforço para sua

obtenção não seja desnecessário, é possivel introduzirmos a aná-

lise semântica entre os itens já nesta fase de analise sintática.

63



C. Rnàlise semântica

Esta fase de análise é responsável por relacionar os

itens léxicos legítimos na sentença às expressões por eles deno—

minadas, de acordo com o conhecimento do sistema. Vamos interpre-
tar esse relacionamento no sentido de denotação, onde as palavras
significativas são aquelas cujo nome já carrega a informação .do
seu significado.

. Na verdade a operação desta não é independente nem

disjunta das demais fases de análise. Podemos dizer que ao reco—

nhecer um item léxico como um terminal válido na gramática conse-
guimos imediatamente fazer uma correspondência com sua denotação.
Rssim, análise sintática e semântica trabalham em conjunto, de

modo que ao fim do processo, a estrutura reSultante represente a

interpretação sintático—semântica da sentença de entrada.
Como exemplo, citemos'a frase:

"Qual é a idade de João?"

9 caracterização dessa consulta como uma sentença lin—

—terrogativa é determinada pelo pronome Dual e pela interrogação
que a finaliza. Rtraves da análise semântica, associamos ao

pronome a idéia de que se procura um certo número de objetos que

satisfaça a especificação da mensagem.

ªinda, obtemos outros relacionamentos semânticos dados

por exemplo pela preposição de. Cada preposição introduzida numa

sentença relaciona entidades. Conseqôentemente, terá uma ação

semântica associada. Neste caso, reconhecemos idade como um ªlii:
bºtº de um indivíduo de nome João, restringindo seu valor ao
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campo dos números inteiros. ªtravés da mesma, poderíamos repre-
-sentar essa associação de idéias pela seguinte expressão:

veh ([possuidor,individuo(jo%o),masc,sing,nome—próprio],
[possuido,idade,fem,sing,nome-abstrato,restr—idadeJ)

que, em termºs de.requisição, traduziriamos, por exemplo, como:

busque—idade(X) tal que
eh ([possuidor,individuo(joão),masc,sing,nome—proprio],

[possuido,idadeCX),fem,sing,nome-abstrato,restr—idadelXJJ)

onde ggâtg;iºgdgíll seria um proCedimento semântico responsável
por verificar a restrição do valor de X — inteiro, no caso.

9 nomeação da entidade Jºãº como indivíduo também cons—

titui ação semântica. Suponha que temos um robô de nome João.
Suas- características certamente são profundamente distintas das

caracteristicas- do' individuo João. Se quisermos. evitar ambi—

gdidades deveremos optar por uma das interpretações, adotando as

correspondentes ações semânticas. ªssim, qualquer opção represen—

tará uma ação especifica para a entidade João, seja ela um indi—

viduo ou um robô.
Podemos introduzir ainda o intervalo de variação& da

variável X, por exemplo, 0 (a X (= 50, como uma restrição de

caráter mais profundo. O que isso significa, então? — Due estamos
tentando introduzir um mapeamento do mundo em que vivemos. Neste

caso particular, como a média normal de vida de um individuo não

ultrapassa os 80 anos, estabelecemos um dominio permitido de
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variação para o foco de nossa pergunta que é a entidade iªâºâ:
como modificadora de um objeto do dominio dos seres humanos — no

caso, um individuo de nome João.
Com isso, procuramos refletir o conjunto de idéias que

possuimos em relação a essa entidade. Isso somente e possivel
devido ao conhecimento do mundo em que vivemos.

H medida em que esse conhecimento incorpora o gºtigiª:
QQ, dizemos que é inerente à entidade, fazendo parte«do»conjuntow

' que a denota. ”Porém, se o conhecimento associado a uma entidade
depender fundamentalmente do uso que dela fazemos não podemos

dizer que ele faz parte de suas possiveis denotações, pois esta-
remos atribuindo a ela determinada Eºººiêíãº muito dependente do

contexto e, consequentemente, do proprio uso.
Dizemos que a semântica e a própria -denotação, pois

relaciona os objetos às entidades às quais estes se referem.
Por exemplo, seja a palavra gªg, denotada como um

substantivo masculino, singular, referente a um mamifero da ordem

dos carnívoros [Ferreira-75]. Se associarmos aveia o verbo ler,
na terceira pessoa do singular, produzindo a sentença

“O cão lê.“

esta será léxica e sintáticamente correta e podemos, traduzi—la,
por exemplo, por:

ler ([verb-trd,tercpess,sing,presente],
[sujeito,cão,sing,masc,nome—comum,animal],
[objeto,opcionall).
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Introduzindo a semântica, podemos dizer que a idéia
extraída da sentença e atribuir a propriedade de ser 5393; ªº lgg
à raça animal classificada pelo nomeêcomum gªg;

propriedade(leitura,[raca—animal,cães]).

Para isso, faz—se necessário verificar a gªligªgg dessa
idéia. Por exemplo, estabelecendo a seguinte regra:

propriedade(leitura,[raca-animal,cães],val)
se - (I)

possivel(cães,ler,vat)

Se conseguirmos-provar que os cães podem ler através da

verificação da condição pggglggl, teremos o valor verdadeiro para
o argumento gªl. Caso contrário, seu valor será falso.

Como, no sentido usual de nossa vivência, não é possi—

vel que um cão leia, pois o sentido que damos à palavra cão< é

caracterizado por um traço não humano e o traço associado ao

verbo ler'é um traço humano. estaremos introduzindo uma interpre-
tação não permitida com relação a esse animal. 'Isso será repre—

sentado no nosso exemplo pelo estabelecimento do íâiº semânticº:

possivel (cães,ler,falso).-v
ou

possivel(não—humano,ler,falso),

conjugado a um outroafato que explicite que cão é um ser não—

humano.
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Porém, se imaginàssemos estar trabalhando num outro
mundo, onde os animais falam e pensam como os seres humanos,

-estabeleceriamos,como razão o fato

possivel (cães,ler,verdadeiro).
' Com estas considerações, estamos estabelecendo giggglgg

entre os elementos da sentença que não são Sintéticos.
Resta-nos comentar o por quê de todas essas considera—

ções: se a extração do significado da sentença "O cão lê", for a

estrutura

“propriedade(leitura,[raça-animal,cães],val)“

e utilizando a expressão (1) obtivermos um valor verdadeiro para
a variável dependente do dominio de discurso gal, poderemos

aceitar este significado como sendo válido. Caso contrário, este
não será permitido.

No primeiro caso, o reflexo da aceitação pode ser por

exemplo,v o aprendizado de uma nova informação pelo sistema,
traduzido como a atribuição de uma propriedade — poder de leitura
— a uma entidade — raça animal de nome cães.

No segundo caSo, sua rejeição dever—se—à ao fato de

haver uma falta de sentido pratico nessa mensagem ou, dizendo de

outra forma, de havermas estabelecido o absurdo, pois cães não

podem ler.
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Embora este exemplo seja elementar, não é dificil com-

preender que ocorrências desse tipo no processo de comunicação

são muito freqôentes. ªssim, o estudo referente a essas conside—

rações se faz necessário se quisermos simular“ o .processo de

comunicação de modo natural.
Basicamente, o que queremos mostrar e o campo de ação

da análise semântica, que tem a incumbência de relacionar as

expressões aos itens aos quais as mesmas se referem.
Podemos dizer que no tratamento de Linguagem natural a

semântica terá papel direto ao manusearmos verbos elou preposi—

cões, pois os verbos ligam elementos - aqueles que funcionam como

sujeito, objeto ou complemento verbal — e as preposições ligam
nomes. Logo, em toda sentença teremos no minimo uma ação semân—

tica: a verificação da possibilidade de se utilizar os complemen—

tos do verbo principal. Já nas sentenças onde ocorrem sintagmas

preposicionais deve haver ainda a verificação do relacionamento

entre os itens através da preposição-em questão.
Podemos representar essas condições pelas seguintes

regras livres de contexto:

(1) sentenca(5) --> sn(S1,Nome), sleome,52,Uerbo),
tjunte(52,51,5)).

(2) sv(Nome,S,Uerbo) ——) verbo_trd(Verbo), sn(51,Nome1),

(possivel(Nome,Verbo,Nome1,objeto),
junte(51,verbo,5)).

(3) sn(S,Nome) —-> artigo(QJ) nome(Nome,S1), sp(Nome,P,52),

tjunte(52,51,5)).
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(4) splNome,Prep,S) -—> prep(Prep), sn(51,Nome1),

(possivellNome,Nome1,Prep,Lig),
juntelLig,S1,S)).

Estamos usando a notação de GCDS de Pereira. ªssim,
tudo o gue ocorre entre chaves são condições executáveis pelo
Prolog de Edimburgo.

Em (1), reconhecemos um sintagma nominal onde o núcleo
é Nome, que deve ser sujeito da sentença. O verbo e o núcleo de

um sintagma verbal, nomeado pela variavel Verbo, transitivo dire-
to, cujo objeto é dado por Nome1 em (2). n ação semântica corres-
ponde à verificação da validade do relacionamento de Nome com

Nome1 através do verbo Verbo, dada pela verificação da condição
possivel(Nome,Verbo,Nome1,objeto) em (2). Caso seja válido, é

possivel obter a representação S do sintagma verbal na mesma

regra.
-Para o caso de preposições, serà caracterizado um sin—

tagma preposicional no reconhecimento de um sintagma nominal,
pois preposições, neste caso, ligam nomes. ªssim, como vemos em

(3), um sintagma nominal pode conter preposições, caracterizando
o sintagma preposicional. Para verificar se este é válido naquele

.contexto, .é necessário utilizar a«ação semântica em (4), que
verifica a possibilidade de ocorrerem dois nomes - Nome e Nome1 —

ligados pela preposição Prep. Isto é verificado atraves da condi—

ção possivel(Nome,Nome1,Prep,Lig). Em caso afirmativo, seu rela—

cionamento será dado pelo parâmetro Lig que, na verdade, deve
corresponder a uma informação adicional a constar da estrutura
final que representará o conhecimento.
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'Não é fácil distinguirmos o relacionamento semântico do

pragmático) Chamaremos de semântica-as relações estabeLecidas com

o rauxiLio de informações contidas num dicionário da Lingua em

uso. o uma pafavra podemos associar inúmeros significados. Porém,

num determinado contexto devemos escolher somente um deles para
que não ocorram interpretações dúbias quanto ao sentido pretendi-
do. R busca desse significado particular corrêsponderà'à_pragmà—
tica. Este significado será atribuído à palavra no instante en

que dela se faz uso.
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D. Eoàlisg ezsgmâiisa

-.=Todo udiálogo entre dois seres humanos e norteado pela
existência de sens0»comum.l Se não houver este fator, não haverá
diálogo, emas Áum emaranhado de frases desconexas. R interação
somente é possivel a medida em que a resposta dos participantes é

direcionada pela gggggggggãg. Se houver entendimento, haverá
respostaúcoerente.

Para «que exista compreensão numa interação entre o

homem e o computador, as exigências são exatamente as mesmas: e

preciso que o individuo Limite seus conhecimentos ao conhecimento
tembutido num sistema computacional. Este deve ser capaz de com—

preender as sentenças formuladas e responder também de modo que

o individuo consiga entender.

Para simular esse comportamento, deve existir um canal
de comunicação que aceite uma única estrutura representativa do

significado de sentenças, resultante ora da interpretação de

mensagens formuladas pelo indivíduo, ora da interpretação de

mensagens enviadas pela maquina. 9 análise pragmática se restrin—

ge à busca de informações que permitam manter a interação dentro
dos Limites de compreensão de ambas as partes. Rssim, corresponde
ao acesso a informações de senso comum, que sãº" usadas para
completar o significado, representado por estruturas cuja forma—

ção é direcionada pelo esforço disseminado entre analise léxica,
sintática, semântica e pragmática.

Observamos que não há um consenso quanto ao modo de

executar a tarefa de analise de sentenças num computador.
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Há alguns sistemas em Linguagem natural que submetem as

mensagens a- uma pre-analise, que nada mais é do que a "análise
léxica de cada palavra constituinte das mesmas, submetendo o

resultado à análise sintática e, posteriormente, à análise -se—

mântica e pragmática. Há outros que consideram a análise léxica e

sintática como um único processo, cujo resultado é uma represen—
tacã0« sintática da mensagem , Só então é que esta representação
será analisada conceitualmente (semântica e'pragmaticamente).v

Há outros ainda que permitem que o processo de análise
seja assimilado como um todo, onde semântica e pragmática traba—

lham independentemente e em paralelo com as demais fases, gerando
expectativas e compreensão mesmo antes da mensagem findar. Esse
comportamento permite que uma mensagem seja rejeitada assim que

se chegar à conclusão de que não há sentido entre os elementos jà
analisados, otimizando o processo de análise. Éorém, com este
comportamento perde—se.informações devido ao trabalho independen—

te entre os analisadores conceituais.
Pode-se notar uma característica geral nas arquiteturas

atuais dos sistemas de linguagem natural: a tentativa de formali—

zação do diálogo, que permita a busca do conhecimento embutido no

sistema .através da aplicação direta de técnicas computacionais
que visam a interação. No entanto, como citamos inicialmente, o

surgimento do processamento de linguagem natural se deve à tenta—

tiva de fazer com que a linguagem de interação não precise mais

ser formalizada, permitindo que um sistema assuma caracteristi—
cas “inteligentes“. Embora este seja o objetivo real do processa-
mento de linguagem natural, não é possivel simular o comportamen—

to inteligente sem manusear estruturas extraídas segundo algum
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critério e por menos rigoroso que este seja, não deixa de ser uma

formatízação do processo de reconhecimento das isentenças. Logo,
torna—se impossivel abranger todos os aspectos da Linguagem natu—

raL no tratamento computacional atual.
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.Este módulo tem como objetivo buscar informações de

conhecimento específico na base de dados a fim de .elaborar »a

respostaê ao usuário, num sistema de consulta. Como ponto de

partida, recebe a estrutura representativa do significado ex-
traída no processo de análise, que pode ser representada como uma

estrutura formal -da Lógica-desprimeiraºordemvaor—«exemplosque__
algum modo, o sistema deve transformar essas estruturas em

condições deá acesso'à base de dados, que uma vez verificadas,
fornecem respostas às requisições do usuario.

E necessário assim haver um elo de comunicação entre a

interpretação da mensagem do usuário e a-informação contida na

base de dados, através da qual se conseguirá atingir o objetivo
de satisfazer airequisição, gerando uma—resposta correspondente.
Uma vez estabelecido esse ele e obtidas as informações de respos—

ta, o sistema deve fornece—las de modo natural ao usuario como se

fosse um segundo interlocutor; “Para isso, .ele deve transforma-

las, gerando também sentenças naturais.
E possivel fazer com que a mesma gramática de analise

funcione como geradora de mensagens. De um modo geral, porém,

este não e o procedimento adotado pelos sistemas de processamento

de Linguagem natural, talvez porque_haja muitos problemas comple—

xos a resolver ainda em termos de análise aplicada à linguagem

natural.
E comum [verificarmos que como geração de respostas

naturais, o procedimento adotado é uma pseudo-geração de senten—

ças na própria língua, em geral com base em reconhecimento de
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padrões, utilizando as respostas jà obtidas no acesso à base de

dados, que podem ser armazenadas em conjuntos. Esses conjuntos
podem ser vaiios, unitários ou possuir vários elementos, depen-
dendo do .número de valores encontrados na base de dados que

satisfaçam a requisição, traduzindo então a veracidade ou não de

determinada.informaç%o.
Vejamos o modo como esse tratamento poderia ser feito,

incluindo alguns exemplos já citados, onde podemos supor as cor-
respondentes alternativas de resposta:

a.) Para conjuntos de resposta vazios — Basta gerar uma resposta
que exprima a nao observância da requisição. Logo, para:

a.1.) “Qual a idade de João?"

ªsseºstsl= "Não sei."
ou

Respºstªg: "Não possuo elementos suficientes para res—

ponder-lhe.Í

a.2.) uMaria comeu—a fruta?"
Bªseggiº: "Nãº sei-"

Observamos que este tipo-de resposta e sempre de cara-
ter geral, permitindo que seja definida exatamente para determi-
»nada “configuração da resposta obtida no acesso à base de dados,
porem abrangendo varios tipos de pergunta.
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b.) Para conjuntos de resposta unitários - Basta responder com o

próprio Qalorndo elemento do conjunto —-em geral, este é o caso
de perguntas do tipo qual, quem, onde, etc., como (b.1.) ou

(b.2.) — ou com uma negação ou afirmação (respostas do tipo
Sim/Não) que, em geral, confirmam perguntas ou declarações como

(b.3.), (b.4.) ou (b.5.):

b.1.) "Onde fica o Museu do Ipiranga?"
Bgâgºgtg: "Em São Paulo.”

b.2.) "Qual a idade de João?"

Bªseggiº: "34 anºs."

b.3.) “O cão lê.“
Bªgªggigl: "E impossível que tal propriedade seja atri—

buida a um cão."
.

ou

ª ggggºgtªg: "Penso que seria necessário você reavaliar
sua declaração."
ou

ngggâigª: "No meu entender um cão não possui a pro—

priedade de leitura."

b.4.) “Maria buscou a fruta que caiu da árvore."
Respºstgl: PInformacão recebida."

ou

BgseeâiaZ= "Dk."
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b.5.) “Maria comeu a fruta?"
Eªâººâiâl= "SiM-“

ou
,

Bsseºsta2= ”Nãº-"

c.) Para conjuntos de resposta com vários elementos — Basta
enumera-los, conjugando—os de acordo com o tipo da requisição.
Por exemplo:

c.1.) "Quais as frutas que Maria comeu?"

Bªseggiº: "Maçã. pera e figº-"

c.2.) "Quais são as cores preferidas?“
Bgsgggtª: "Rzul.ou amarelo."

Constatamos que o tratamento dado à formulação de res-
postas, similar ao dos exemplos, é elementar e pode ser realiza-
do de modo informal na maioria das vezes. Encontramos sistemas
que produzem sentenças mais complexas como resposta, mas sempre
seguindo uma certa padronização, como em (b.3.).

Desse modo, mantém—se um comportamento deterministico
no tratamento das respostas. O ideal seria permitir que tal não

ocorresse de modo que se produzisse paráfrases “de sentenoas,
inclusive. Isso seria conseguido se realmente permitissemos que a

geração de respostas obedecesse uma estruturação similar àquela
obtida como resultado da análise, onde obtivéssemos os elementos
de— resposta e os agrupàssemos de modo a configurar sentenças na

própria lingua, através das mesmas regras gramaticais utilizadas_
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para análise. Porém, o agrupamento das informações pressupõe
“ainda o estabelecimento das relações semânticas & pragmáticas e

assim, retornamos ao probtema principal, que é o próprio trata—
*mento de simulação de um comportamento natural.

Como um módulo de geração de respostas aceitamos então
a construção de sentenças onde não se exige esforco Linguistica e

vsim um arranjo das informações obtidas em resposta às solicita—
cões »do usuário. _Essas informações devem ser precisas e exigem
Uma boa representação do problema para acessar o conhecimento

específico de maneira clara-e direta.
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2-2.3 - Sessãº aº cºnhecimentº eeeesiíisº

O objetivo de tratarmos as sentenças, do usuario de

forma analítica e permitir a extração do-seu significado — ato ao

qual chamamos compreensão - para então possibilitar a busca das

possíveis respostas, que só é satisfeita quando o sistema conse—

gue Localizar as informações pertinentes ao assunto em sua base
de conhecimento.w_0uandowas.sentençasejorem_declarativas+ºwem vezww

de possíveis respostas, o sistema deve utilizar a estrutura de

compreensão da.sentença a fim de incluir as informações corres—
lpondentes na base de forma coerente com o resto de seu conheci-
mento.

Na concepção de Schank, a estruturação do significado
das sentenças deve seguir-um padrão que permita sua interpretação
conceitual como o faria o mecanismo de cognição da memória,

independentemente da linguagem. Dessa forma, se quiséssemos alte—

rar a sintaxe da Linguagem natural em uso, alterariamos somente o

analisador, mas não o resultado da análise, estruturado a fim de

gerar uma interpretação conceitual de acordo com a representação
do conhecimento estabelecida no sistema.

Cada sistema dispensa tratamento especial à extração
dos conceitos, dentre os quais podemos destacar a _representação
de casos, que são propriedades usadas para especificar de forma

única um evento, caracterizado em geral por um verbo principal e

'suas informações adicionais, regidas ou não por preposições. Q

extração dos casos em sentenças nada tem a ver com a noção tradi—

cional ondev representavam a classificação superficial de nomes

baseada em sua terminologia ou preposições, como e o caso do
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grego, onde os casos dizem respeito ao gênero ou número do nome.

Em vez disso, nas linguas de origem indo—européia admite—se o

tratamento computaCional Éde casos de acordo com seu uso numa

sentença, Este conceito e ampliado para abranger o relacionamento
entre os constituintes da mesma e, neste caso, são chamados casos
profundos.

H representação logica também tem papel muito impor—

tante como estrutura representativa dos conceitos extraídos de

sentenças e aqui podemos citar a representação, trivalente de

Colmerauer.
De uma forma geral, extraída a representação conceitual

da sentença introduzida pelo usuário, voltada à estrutura interna
de representação do conhecimento, é possivel acessa—la a fim de

obter elementos de informação que preencham conceitualmente os

requisitos nela embutidos. Nesta situação, estaremos completando

informações das sentenças, quer com o objetivo-de responder ao

usuário,» quer com o objetivo de acrescentar novos conhecimentos
ao sistema,

Especial atenção deve ser dedicada a esta fase do

processamento, pois dela dependerá a veracidade e viabilidade da

interação natural. No capitulo IU voltaremos a falar nesse assun—

to.
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2 2-4 - loiecesãº semªe eâeêzie

Sabemos que para haver um processo de diálogo ou

consulta entre homem e máquina é preciso que o sistema forneça
subsidios para a construção das respectivas sentenças, apresen—

tandO» ao usuario todas as informações que ele possui na base de

dados e que podem ser acessadas através da interação. Estas

ldevem estar disponiveisienquantochouvermjwintenção“dessecmanípuercc
lar 0 sistema.

O monitoramento deste comportamento traduz um "hiato“

_

entre o que se pretende simular como comportamento inteligente e

o. que se consegue implementar, pois num processo de dialogo
natural não é preciso que algum dos interlocutores esteja sempre
atento para fornecer a seu companheiro informações sobre o que é

que eles podem conversar. Supõe-se, neste caso, que o falante já-
tem consciência dos possíveis assuntos que ele pode abordar com o

ouvinte, de modo que sua intenção sera voltada ao objetivo de

manter um diálogo construtivo.
Com- o >computador deve ocorrer processo semelhante.

Porém, é possivel que mesmo consciente do assunto que pode abor—

dar, o usuário utilize um vocabulário (ou construções lingôis—
ticas) desconhecido do sistema. Há algumas abordagens para resol-
ver este problema: projetar sistemas de processamento de linguagem

_natural realmente robustos no sentido de dispenderem o maximo de

esforço na tentativa de compreender as mensagens enviadas .pelo
usuário, ou sistemas que recusem as mensagens quando não conse-
guirem identifica-las.
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H primeira abordagem computacional pode tornar a inte-
ração mais agradável, pois dificilmente recusarà mensagens. Po—

.rém, «é possivel que suas interpretações nem sempre sejam verda—

deiras.. Por sua vez, a segunda abordagem pode ser bastante “in—

transigente", irritando um usuario quando o procedimento de recu—

sa de sentenças for freqôente.
Para estabelecer a característica prática da interação,

devem ser realizados estudos quanto ao perfil do usuario e conse-
qôentemente,v quanto à freqdência com que ocorrem situações inde-
sejadas durante a interação. Uma vez compreendidas as requisições
do usuário, é possivel buscar respostas na memória de dados, que
devem ser transformadas em sentenças da linguagem natural e

enviadas a ele como resposta. Este processo deve ser eficiente,
visando satisfazer o tipo de requisição e o modo como se deve

buscar as informações correspondentes.
Este tratamento no processamento de linguagem natural é

realizado de modo experimental e não temos noticia de decisões
realmente fundamentais que visem o processo natural inverso (da

elaboração de sentenças pela máquina, em resposta ao usuario).
.vPara finalizar este capítulo, relacionamos os .módulos

de um sistema de processamento de linguagem natural aqui mencio—

nados.
Em primeiro lugar, como responsável pelo colóquio com o

computador, o modulo de interação fornece subsídios para que o

usuário possa expressar-se em sua própria língua na comunicação

com o sistema. O objetivo do usuário será o de declarar conheci—

mentos ou requisitar informações ao sistema.
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De modo direto (através de um processamento léxico), é

possivel que o processo de comunicação.atinja.um segundo estágio,
quando o sistema deve compreender as mensagens recebidas e tratá-
las de forma conveniente. Os dois módulos responsáveis por essa
tarefa são, na verdade, os principais módulos de um sistema de

processamento de linguagem natural, pois deles depende a intera—

Ção real:- o— módulo desanàLiserdeesentençasee-aemdeweacessoe,ao_y
conhecimento especifico.

- D» analisador de sentenças é capaz de analisar uma

entrada somente se for aplicada uma seqdência de regras gramati-
cais que permita obter uma estrutura coerente de representação do

conhecimento, mesmo que possa haver outras seqôências de regras a

aplicar. Q obtenção dessa estrutura pode ser feita de modo deter-
ministiCo, quando as regras gramaticais embutirem um tratamento
específico para decidir o caminho que o analisador deve tomar

mediante a apresentação da entrada. Neste caso, este caminho deve

ser único e se a decisão for incorreta, o sistema não terá condi-
ções de se recuperar, recusando uma mensagem que pode ser válida.
Para sistemas deterministicos concluímos, portanto, que e neces-
sario haver mecanismos que mostrem o caminho da solução sem

sombra de, dúvida. Tais mecanismos envolvem a analise 'dirigida
parcialmente pelos dados eia geração de expectativas durante o

processo [de análise. Segundo Marcus, todas as sentenças que as

pessoas são capazes de analisar sem dispender muito esforço podem

ser analisadas de modo deterministico [Marcus-80]. ªssim, pode-
riamos fazer com que o componente sintático operasse de modo

estritamente .deterministico. Uma outra forma de estabelecermos

tal comportamento é permitir a existência de somente uma regra
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para determinada configuração da entrada. Porém, este procedimen—

to não é real uma vez que a linguagem natural é inerentemente
ambígua e o sistema deve supor a existência de tal caracteristica
nas sentenças que recebe para análise.

Portanto, para caracterizar o tratamento de linguagem
natural acreditamos ser necessário estabelecer regras que permi—

tam entradas ambiguas mas que sejam capazes de "adivinhar" o

caminho correto de interpretação ou de retroceder quando não

chegarem a resultado satisfatório. ªlem do retrocesso é possivel
ainda associar hipóteses a pontos determinados da estrutura de

análise que verifiquem os dados de entrada, de modo a garantir a

validade da análise efetuada até o ponto em questão.
Hssumindo ou não características não deterministicas, o

objetivo é um só:" permitir que a representação conceitual de

sentenças seja única, embora sua representação superficial possa
ser ambígua. Está claro que uma representação conceitual ambígua

irá permitir acesso ao conhecimento também de forma ambígua,

diminuindo o grau de confiabilidade do sistema.
Q introdução de hipóteses a alguns niveis da análise

traduz a conjunção dos tratamentos sintático e semântico dedica—

dos a sentenças da linguagem natural, de forma a garantir o

resultado final da análise e permitir um acesso confiavel ao

conhecimento.

85



CRPITULO III

SISTEMRS DE PRDCESSRMENTD DE LINGURGEM NRTURRL

3.1 — Evolução

No“ inicio da década de 1870 surgiram os primeiros
trabalhos em processamento de linguagem natural, que baseavam—se

no tratamento de mensagens como cadeias de caracteres. O entendi—

mento era realizado através do reconhecimento de padrões pré-
estabelecidos, envolvendo regras morfológicas de relacionamento
entre cada item-componente da mensagem. Porém, esse caminho não

era adequado ao tratamento de linguas, uma vez que o comportamen—
to global de mensagens era relegado a segundo plano, enquanto.

deveria ser decisivo no processo de compreensão. stim, o estudo
do processamento de Linguagem natural passou a considerar os

conceitos estruturalistas desenvolvidos no inicio do século e

reforçados por Chomsky, referindo-se ao alinhamento de estruturas
de dados do qual se extrai o significado, e estabelecendo a

análise de sentenças e não mais de palavras com vistas à compre-
ensão [Chomsky—BS].

Winograd fez uso dessa teoria ao desenvolver SHRDLU

[Winograd—72], um robô capaz de manipular blocos mediante ordens
recebidas em inglês e executadas como um conjunto de procedimen—

tos elaborados de modo a simular os movimentos solicitados. Este
robô era capaz de executar ordens tais como:

"Pegue o bloco e coloque—o sobre o cubo.“
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"Busque a pirâmide verde."

Estas ordens eram tratadas de modo a representar certas constru-
ções 'lingâisticas de modo real. Por exemplo, a utiliaaçõo do

artigo definido nas sentenças acima pressupõe o conhecimento do

objeto por vele »determinado. :Se tomarmossa. segunda —sentença,n
sabemos que e possivel supor que existe uma única pirâmide de cor
verde, conhecida pela pessoa que da a ordem e pelo robô, seu

executor. Este entendimento deve—se ao uso do artigo ª, que

define o objeto Eilâªiºª- Esta função dos artigos definidos quase
sempre ocorre em construções gramaticais. O sistema é capaz
também de reconhecer elipses (idéias subentendidas mas não expli—

citadas) utilizando regras heurísticas de busca para a interpre-
tação correta, entender referências recentemente feitas na con—

versação e tratar frases nominais complexas, como aquelas que

contêm relativas ou construções de comparação entre seus elemen-

tos.
Winograd resolveu o problema de desempenho dinâmico do

sistema, tanto no ambiente físico quanto no ambiente língdisticot
Porém, o conhecimento que o sistema possui restringe—se apenas ao

-mundo dos blocos. ns expressões resultantes da análise de senten-
ças .são representadas através da lógica de primeira ordem. H

essas: expressões e possivel aplicar métodos de resolução já
conhecidos e isto torna o sistema mais poderoso. De acordo com

essa representação clássica,- a idéia central deste é de que tudo

o que é conhecido pode ser provado e o que não pode ser, provado

(podendo ser inclusive desconhecido) e falso.
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Paralelamente a este sistema temosà o surgimento do
LUNHÉ

[Wgods-72], que utiliaa método distintogde representação do
conhecimento no processamento de linguagem natural, pois baseia—

—se em HTNs (nugmented Transition Network) — Redes de Transição
Qumentadas. Este_ sistema foi projetado para acessar uma base de

conhecimento que contém informações técnicas sobre amostras lu—

nares. Seu processador de sentenças recebe sentenças em inglês eu

as mapeia em árvores de análise através das QTNs, que são repre—

sentadas por expressões diretamente- executaveis, seguindo um

formalismo semântico uniforme.
Hs QTNS foram desenvolvidas como um modelo de represen-

tação de gramaticas que poSsibilita a transição entre redes de

estados finitos, com ações semânticas associadas a cada transi—

ção. R transição pode reincidir sobre nos da rede já percorridos,
refletindo a recursividade na análise. Devido a esses fatores,
essas estruturas de analise tiveram poder equiparado ao das

«maquinas de Turing. Qlém dessaSWaçães, registradores foram aco—

plados ao sistema para que a representação da mensagem se fiiesse
em termos de sua estrutura profunda, a qual, nos padrões lin—

guísticos, permite que a compreensão receba um tratamento mais

adequado. 'a sintaxe da gramática é de caráter geral e permite o

tratamento de elipses através da busca de um sintagma nominal que

tenha ocorrido anteriormente e que possua estruturas semântica e

sintática semelhantes ao sintagma nominal provável de ocorrer na

lacuna detectada como elipse numa sentença.
(

D Lunar foi a primeira tentativa de se tratar a intera-
'ção utilizando quantificadores,.Ãnegações e conjunções. Entretan—
to,€âno tratamento de linguagem natural é necessária a utilização
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de várias sub-redes que definam cada estágio da análise de sen—

tencas, ou cada regra possivel de se aplicar na tentativa de se

extrair a estrutura de análise de sentenças. ,Este fator acarreta
uma comunicação entre as sub-redes envolvidas, cuío gerenciamento
não é tão elementar. Como exemplo, podemos citar a ocorrência de

informações conjugadas numa mesma sentença, que podem correspon-
der a sub—redes distintas, interligadas no processo de analise.
Este comportamento deixa de ser trivial com o uso de RTNs.

Esses sistemas foram os responsáveis pela caracteriza-
cão -dos sistemas de processamento de Linguagem natural baseados

no tratamento gramatical de sentenças. Os sistemas que têm sido
desenvolvidos a partir destes procuram aplicar conhecimentos

lingdisticos de modo gradativo.
E o caso de GUS, desenvolvido por Bobrow em 1877, que

simula um agente de viagens cuja função e orientar um cliente com

respeito a viagens aéreas [Hebrew—77]. Enquanto os sistemas ante—

riores permitiam somente a abordagem realizada pelo usuário,
estando desse modo disponiveis somente para consulta, este já é

caracterizado também por funcionar como interlocutor, tomando a

iniciativa do diálogo.
Tal sistema possui quatro módulos: analisador morfoló—

gico, analisador sintático, gerador de estruturas representativas
do conhecimento e gerador de sentenças em linguagem natural.
Estes módulos trabalham independentemente, sob a supervisão de um

multiprocessador; Q representação do conhecimento é baseada na

ideia de frames, estruturas desenvolvidas por Minsky para organi—

zar o conhecimento em grande escala e projetadas de modo a com—

portar informacões gerais sobre entidades de mesma classe. Estas
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informações são particularizadas para um objeto quando este é

relacionado ao contexto durante a comunicação. No caso do Gus os

frames representam informacões globais sobre pessoas, cidades,
períodos de viagens, hoteis, vôos, etc..

n particularizacão das informações neste processo e

conhecida como preenchimento de lacunas (ou slots), que permane-
cem ãvazias" até o momento em que um objeto qualquer obedeça as

caracteristicas da entidade correspondente. Rssim, ao obter as

caracteristicas particulares de um dado passageiro, Eus e capaz
de enquadra-lo, por exemplo, na classe de passageiros turistas,
quer por sua ocupação principal, quer por seus objetivos para
realizar a viagem em questão. Isto quer dizer que nessa classe
havia uma lacuna vazia correspondente à identificação do passa—

geiro, que pôde ser preenchida no momento em que se identificou
um indivíduo que satisfazia os requisitos de turista. Desse modo,

todas as informações adicionais associadas a turistas ficam dis—

poniveis para esse passageiro. Por exemplo, se quiséssemos inda-
gar qual a ala que o individuo ocupará no avião, o sistema seria
capaz- de responder que e a ala econômica, pois turistas viajam
nessa ala de passageiros. Esta informação não foi introduzida
juntamente com a identificação do passageiro. Ela já existia,
como uma caracteristica de uma.classe — a turistica. Ho enquadrar

.o individuo nessa classe essa informação passou a ser um gªgº do

'individuo, possibilitando a ampliação de conhecimento em relação
-a ele.: Como notamos, este procedimento enriquece o diálogo.

Rs informacões especificas que nesse exemplo correspon-
dem à identificação do passageiro, são retiradas de modo direto
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através do diálogo. E possível ainda extrair informações através
de processos de inferência sobre o mesmo ou ainda, através de

regras default sobre uma classe no caso de não haver modo melhor
de se chegar a uma conclusão.

H compreensão no sistema Gus engloba também as análises
semântica e pragmática, que não constituem passos distintos e

seqdenciais no tratamento das sentenças, sendo realizadas simul—

tâneamente. Desse modo, uma estrutura em construção pode ser
rejeitada antes que a extração de seu significado esteja comple-

ta. Rs perguntas indiretas ao sistema são tratadas também através
de processos de'inferência sobre as expectativas obtidas a partir
do assunto e dos objetivos pretendidos. Qinda são entendidas
paràfrases, que são sentenças distintas com o mesmo significado,
e as perguntas diretas (sentenças interrogativas) podem ser
substituídas por sua forma afirmativa para efeito de analise
“atitude fundamentada na teoria de gramática transformacional.

O diálogo segue alguns padrões-de conversacao definidos
para situacBes especiais que limitam o sistema de compreensão. O

preenchimento de lacunas neste sistema é o responsável pela
manutenção do diálogo, razão pela qual seu gerenciamento deve ser
bastante eficiente, mantendo vários processos ativos ao mesmo

tempot Esse comportamento e implementado através de co—rotinas

expressas em Interlisp, e deixa de ser trivial quando se trata de

selecionar ou trocar frames que representam objetos de mesma

classe.
.

Dutro sistema de processamento.de linguagem natural que

utiliza processo similar ao Eus e Boris, desenvolvido por Dyer e

Lehnert, cuja xfuncão e processar fragmentos de textos sobre
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divórcio e permitir consultas sobre os textos [Lehnert—BS]. Sua

versão originals possui quatro módulos que recebem o nome de:

analisador conceitual, assimilador de eventos, módulo de pergun—

tas e respostas conceituais e gerador de sentenças em inglês.
ntravés da análise dos textos 0 analisador conceitual constrói
estruturas _interdependentes"sutilizandoha,teoniacde,ndependência,h
conceitual de Schank [Schank—75]. Essas estruturas são assimila-
das em episódios. 9 teoria de Schank é vista mais detalhadamente
em capitulo posterior.

De posse desses episódios, podemos dizer que o sistema
"aprendeu uma estória. Conseqõentemente, está apto para responder
perguntas relativas a ela. ªssim, o modulo de perguntas e capaz
de interpretà-las_ para depois buscar as possíveis respostas a

nivel conceitual, que são transformadas em expressões em inglês
em resposta direta ao usuário.

Como o desempenho deste sistema se mostrou insatisfa-
tório,-»foià-construido um segundo analisador chamado DYPHR (de

DYer PHRser), desenvolvido por Dyer, que busca construir inter—

pretacões de perguntas ao mesmo tempo em que as analisa. D DYPRR

utiliza os demons ou servos, que são processos solicitados nom

»momento gualquer da análise, mas ativados somente quando neces—

Asàriol São -desenvolvidos para criar estruturas de processamento
jmais complexo e podem gerar tanto informações procedurais quanto
expectativas durante o diálogo. Esses processos são chamados

explicitamente. Somente quando as condições a que são submetidos

se verificam é que eles são ativados. Dizemos que as cºndições
verificadas 'disparam' os demons, produzindo interligações entre
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varias estruturas.
Como vantagem desse processo cada estrutura de conheci-

mento pode ser especificada independentemente das outras e tem

caráter bastante particular. Conseqõentemente, as possíveis
respostas freqdentemente são conhecidas antes que a análise ter-
mine. D compreensão, porem, fica um pouco prejudicada devido à

perda de informações importantes durante a análise.
Diferentemente dos analisadores sintáticos dos sistemas

anteriores, que constróem estruturas sintáticas correspondentes a

sentenças, este analisador baseado em demons extrai conceitos de

sentenças e representa-os como frames. Todos esses analisadores
tem como objetivo extrair o significado de sentenças, que em

-maior ou menor escala sofrerão uma transformação a fim de contri—

buir para a interação e fornecer respostas às requisições do

usuário.
Também como uma ferramenta de suporte ao processamento

de linguagem natural em grande escala enquadram—se os roteiros
(ou scripts), que definem seqôências de eventos e podem ser uti—

lizados para ordenar certas construções lingóisticas [Schank-77].
ªssim, é possível por exemplo, estabelecer ordem quanto ao tempo

entre os elementos componentes de uma sentença ou mesmo indicar
relações causais entre os mesmos.

Rssim como nos frames temos nos roteiros propriedades
de regras default e processos específicos para dadas situações,
0 que os difere dos frames e justamente sua seqõencialização de

eventos.
Faz uso desse método de representação do conhecimento o

sistema.SRM (Script Rpplier Mechanism) [Schank—77], ”que é capaz
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de compreender sentenças que tratam de assuntos da vida diária
tais como uma conversa sobre a ida a um restaurante ou a um

cinema. Para isso, o conhecimento que o sistema deve ter diz
respeito ao que comumente ocorre em qualquer restaurante ou.

cinema. Nesse sentido, ele é dotado de roteiros gerais para cada

assunto, devendo aplica—los às situações especificas com o obje—

tivo de responder perguntas ou parafrasear sentenças introduzidas
pelo usuário.

. Como exemplo, o sistema e capaz de compreender a se—

guinte estoria:

“João foi a um restaurante e pediu carne de vaca. Pagou
a conta e deixou o restaurante.“

e responder à-pergunta:

"D que João comeu?"

comparando os roteiros que possui com a requisição e inferindo a

resposta adequada, que seria “João comeu carne de vaca.“.
ªs informações contidas nos roteiros podem ser usadas

para tratar de grande variedade de informações de. senso comum.

Portanto, .este sistema da ênfase ao conhecimento do mundo, em

adição ao conhecimento-lingôistico, para possibilitar a comunica-

ção em linguagem natural, afirmando que 'mais que o conhecimento
da linguagem, Le necessário ter conhecimento do mundo para permi?

tir a compreensão“ [Hendrix—81]. Este foi um dos primeiros pro—

.cessadores de linguagem que ÍPHÍOUªde seqbências de eventos da

vida diária e e limitado sob vários aspectos: as ações nos rotei—

84 '



ros seguem uma seqâência estritamente linear que impossibilita o

tratamento de soluções alternativas ou a repetição de ações. Seu

manuseio e dificultado quando há vários personagens que partilham
a mesma estória e não é fácil determinar os roteiros particulares
que se aplicam a um dado assunto.

ninda na década de 70, destacamos o sistema TUGH [Coe—

lho-79], que e capaz de conversar em português para fornecer
serviços de biblioteca, tomando a iniciativa do diálogo em alguf
mas situações. Este sistema possui dois níveis gramaticais: um

para frases independentes na interação, utilizadas como solicita—
ções pelo usuário, e outro para dialogos.

Q gramática de diálogos e desenvolvida no Tuga de

acordo com modelos que ocorrem no mundo das bibliotecas.
Para as frases independentes que são solicitações do

usuário é realizada uma tradução para estruturas lógicas que

juntamente com a base de dados, fornece respostas adequadas ao

usuário passando antes por um processo de analise léxica. Basica—

mente, as estruturas são resultado do esforço conjunto da análise
sintática e semântica fundamentadas na análise de linguagem natu—

ral de Colmerauer, que permite formalizar a representação do

significado de sentenças em estruturas lógicas [Colmerauer—77].
Essa formalização também é possivel atraués das -Gramàticas de'

' Cláusulas Definidas (GCDs) que Pereira e Warren desenvolveram

para o inglês como uma extensão da metodologia de- Colmerauer

[Pereira—80].
Em. sistemas como este as respostas ao usuario repre—

sentam a atribuição de um valor de verdade às estruturas lógicas
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resultantes da análise, gerando as correspondentes mensagens de

saida.
Iniciando a segunda década de processamento de lingua-

gem natural surge o [HRT—80 [Pereira-83], que como o Tuga, lança
mão das GCDS e de seu formalismo estendido - as Gramáticas de

Extraposição (BES) - utilizando também as noções de gramática
fgerativo—transformacional"ªdeºChomsky.”»Esáemsistema'fornece'sub—
sidios para consultas a uma base de dados sobre geografia mundial

e, reflete o poder da lógica aplicada à análise de linguagem

natural, particularizando certos aSpectos lingdisticos como a

ocorrência de frases relativas e interrogativas ou a ambiguidade
em sintagmas nominais.

n analise de sentenças através das regras da GE produz
expressões semânticas, também chamadas clausulas definidas, que
são adequadas à recuperação dos dados, pois são diretamente
executaveis por seu hospedeiro, o Prolog. nssim, o formalismo de

representação semântica e orientado pela base de dados de modo a

corresponder a cláusulas definidas que resultarão em formulas
fechadas da lógica, onde todas as variáveis devem ser quantifica—
das.

'Qs informações sobre o domínio em questão são aqui
separadas em sintáticas e semânticas e/ou pragmáticas, metodo

conveniente para a programação porém, não para a transportabili-
dade do sistema a outros dominios. D mesma estrutura de represenf
tação de" resultados da análise — as cláusulas Adefinidas — são

utilizadas também para descrever as regras gramaticais de análise
de sentenças.
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ªs regras de interpretação do significado resumem-se a

dois grupos: regras de preenchimento de lacunas, que decidem como

as palavras individuais traduzidas para a forma lógica tomam seus

argumentos ou qualificações e as regras de escopo, que determinam

o dominio de validade dos vários operadores lógicos existentes na

tradução de uma45eotenca..e - “me.
dá como sistemas comerciais atuais, podemos citar os

três introduzidos no mercado em 1885: Craft [Carnegie-85], NLMenu

[Texas—85] e o G&G lKamins—BS, D&G—86].

D Craft é uma ferramenta de auxilio para construção de

interfaces em linguagem natural que inclui bases de dados e

sistemas especialistas. E capaz de analisar sentenças do inglês
morfológica e sintaticamente, construindo gramáticas de. dominio

especifico que incluem o conhecimento sintático expresso numa

-Linguagem de reconhecimento de padrões e são representadas como

um conjunto de frames de casos. Entre os padrões desconhecidos,
,destacam-se as disjuncõesle-negações nas-sentenças de entrada.

9 gramatica.deve ser fornecida pelo projetista da in-
—terface ao sistema especialista do Craft, que é capaz de cria—la,
modifica-la ou testa—la, gerando sua versão compilada. Para cada

aplicação distinta o projetista deve escrever uma nova gramática.
O sistema corrige erros de grafia, resolve elipses e parafraseia
«requisições do usuário. Para casos regulares de verbos o proje—

tista deve somente fornecer sua forma infinitiva, pois o sistema
é «capaz de tratar automaticamente cada apresentação -morfológica

distinta do verbo conjugando—o corretamente.,

'
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Com relação aos simbolos terminais da gramática, que

correspondem ao vocabulario permitido na interação, é possivel

agrupar mais de um simbolo para representar uma única entidade.
Craft considera nesse caso que o terminal e formado, na reali—

dade, por um conjunto de palavras do vocabulário.
E possivel distinguir frames de casos nominais, senten-

ciais ou_adjetivais, que representam sintagmas nominais, senten—

cas ou adjetivos e frases relativas, respectivamente. Estes são

ativados através de um conjunto de padrões que os caracterizam.
Este sistema é capaz também de responder questões do

tipo usim/não", "quem". “o que“, "onde", etc., usando os mesmos

frames que utiliza na análise de sentenças declarativas. ªinda
manuseia quantificacões, tais como "todo", "cada", “pouco“, “mui-

to“, etc..
O NLMenu já é uma interface em linguagem natural basea-

da em menus, que guia a formação de sentenças realizada pelo
usuário. Os itens dos menus podem ser palavras ou frases, dentre
as quais hà algumas ordens que permitem alterações da gramática
out do dicionário. Essas ordens correspondem a opções especiais
fornecidas ao- usuário para que ele tenha acesso ao sistema de

modo mais_fàcil. nssim que o usuário completa uma sentença, o

sistema fornece—lhe a opção de executa—la ou não. Em caso afirma-
tivo, o sistema “procura reSponder-lhe aCESsando uma base de

dados.
Seus módulos mais: importantes são a gramática e .o

léxico ou dicionario. Este define os itens declarados nos menus,
relacionando-os aos simbolos terminais da gramática. Esses dois

módulos devem ser especificados a cada nova aplicação pelo proje-
,,
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tista e são automaticamente trabalhados pelas opções especiais do

menu de modo- a gerar a gramática completa e o correspondente
dicionário para a aplicação. Este gerador é constituida de proce-
dimentos definidos atraves de uma Gramatica Livre de Contexto
(ELE) e aplica-se somente a dados relacionais. Para a construção
da gramática o NLMenu também verifica a ocorrência de ciclos ou

conflitos.
Como resultado da análise de sentenças este sistema

apresenta suas estruturas em árvore. Podemos ver que nesse siste—

ma o usuario é guiado para utilizar o subconjunto de linguagem
natural que o sistema conhece, não necessitando fazer análise
morfológica das palavras selecionadas por ele. aqui também não se

apresenta o tratamento com respeito a elipses e pronomes.
De acordo com Wahlster [Wahlster—BB], as expressões

construidas como. resultado da interpretação das sentenças do

usuário parecem bastante formais, o que não é um fator positivo
no tratamento de linguagem natural, pois esta não é totalmente
formalízàvel.

.

D D&G é um sistema que possui uma interface em lingua—

gem natural chamada Dssistente Inteligente, que permite recuperar
ou atualizar dados de uma base. 05 elementos dessa base de dados

são representados como tuplas onde os argumentos são 'os dados

relacionados a algum dominio. Possui um módulo de aquisição de

conhecimento que permite ao usuario especificar termos genéricos
referentes a'um assunto, por exemplo, nome, idade ou salário de

'um funcionário de uma firma, conjugados a sinônimos. Élém disso,
é- possivelwestabelecer o relacionamento semântico dos verbos com
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os seus complementos. Por exemplo: um verbo transitivo direto
pode possuir somente objetos diretos de determinada classe. No

caso de empresas, poderiamos tomar como exemplo o verbo receber,
que admite saláriº como complemento direto nesse contexto. Neste

caso seria possivel Que o sistema respondesse a pergunta

"Quem recebe mais_do que Cz$30000,00?"

associando a quantia ao objeto direto galggig.
E 'possivel ainda estabelecer comparações ou termos de

medida entre campos numéricos, por exemplo, atribuir a qualifica—
ção de "muito alto“ a um-dado salário, ou dizer que um empregado
é mais jovem do que outro. O usuário pode também definir parà—

frases de elementos, introduzindo—as durante o diálogo. Por exem-

plo, -ao dizer “Defina salario total como salario real mais horas

extras.“.
Q gramática é representada por uma GLC, que o usuário

não pode alterar, compilada de modo a tornar o sistema mais efi-
ciente. Ev permitido ao usuário somente alterar o conhecimento

léxico, acrescentando informações à base de dados. 0 analisador
transforma entradas em linguagem natural em estruturas compostas

por unidades semânticas possíveis de serem manipuladas e através
de um procedimento de refraseamento é gerada uma paráfrase dessas
estruturas, que é apresentada ao usuario para verificar se ele
está de acordo com a interpretação. Em caso afirmativo a estru—

“tura reassubmetida- ao processo que=permitirà acessar a —base de

dados para obter as informacões-correspondentes. Com este. enfo—

que, Lo usuàrio fica ciente de passos intermediários do processo
de interpretação realizªdo pelo sistema.

:
_
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ns caracteristicas gerais do sistema ainda admitem o

tratamento de elipses, o reconhecimento de ambigôidades, que são

'apresentadas ao usuário para esclarecimentbs e'a detecção de

palavras desconhecidas (incluindo as erradas), que também lhe são

apresentadas na tentativa de retomar a analise. No caso de corre—

ção de palavras, no entanto, a interpretação é retomada no inicio
da sentença e não no ponto onde c'problema foi encontrado. “Rntes-
'de assumir que a palavra é desconhecida, o G&G mostra todo o

vocabulário que conhece ao usuario, de modo que ele possa substi—

tui—la por *um sinônimo. Somente quando o usuário não faz a

substituição a palavra é assumida como desconhecida. São tratadas
também sentenças relativas, declarativas, imperativas ou interro-
gativas; Neste último caso, basicamente com perguntas do tipo ”o

que“, "quem", "onde", "quanto", etc., algumas formas de disjun—

ções e conjunções e ainda pronomes pessoais ou possessivos. 0

caso genitivo da lingua inglesa não é tratado pelo sistema na

versão original.
=Com esses três sistemas finalizamos o enfoque pretendi-

do de 'uma linha de pesquisa para o tratamento computacional .da
linguagem natural. Esta linha de pesquisa tem como caracteristi-
cas bàsicas a formalização da sintaxe, o estabelecimento de

regras semânticas e pragmáticas ainda não consolidado, pois. em

alguns casos comporta-se de modo "ad hoc“ e noutros jà traduz um

aprofundamento teorico (com azutilização de frames, por exemplo)

e, finalmente, a preocupação no sentido de tornar a interação
,natural entre o homem e o sistema, refletida ao se enfatizar ora
as decisões tomadas pelo próprio usuário, ora as assumidas pelo
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sistema. Esta preocupação será uma constante no processamento de

linguagem natural, pois a naturalidade na comunicação é a princi-
pal medida de desempenho dos sistemas em construção.

Podemos citar uma nova linha de pesquisa que surge
marcadamente a partir de 1880. Esta linha difere da anterior,
pois utiliza idéias desenvolvidas na àrea de psicologia e ciência
cognitiva.

Qos modelos desenvolvidos segundo esse novo enfoque dà—

-se o nome de Modelos Conexionistas (MCs), pois baseiam—se nas

propriedades do processamento de informações dos neurônios do ser
humano, tidas pelos especialistas como uma rede de nós interco—

nectados de modo a transferir informações, relacionando—as para
que haja compreensão.

Os MCs têm despertado interesse não só pela sua seme-
lhança de representação com o processamento dos neurônios no cé-
rebro humano, mas também pela sua adequabilidade de implementação
em máquinas de processamento paralelo, permitindo a distribuição
dos processos na busca da interpretação. Na realidade eles
constituem uma gggtggggg do que se entende hoje pelo processamen—

to de informações nos neurônios, realizado de forma distribuida.
Q caracteristica fundamental dos MCs, portanto, é sua associação
com os neurônios. assim como estes não realizam o processamento
independente de informações e nem manuseiam grande quantidade
delas sozinhos, mas pelo contrário, distribuem-nas entre variOS'

nos, conectando—os apropriadamente, o MC visa atitude semelhante.
O "problema para .ª computação é o gerenciamento das

conexões de todas as informações necessárias, pois sabemos que

isto requer tempo.consideràvel, comparado ao tempo em que a mente
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processa o mesmo tipo de informações.
São de nosso conhecimento nesta área os trabalhos de-

senvolvidos por Feldman e Pollack [Feldman-82,Pollack—BB].
Feldman desenvolve um formalismo matemático para explicar as

funções biológicas adequadas aos MCS. Jà Pollack fornece uma

visão prática de um modelo de linguagem natural baseado em cone—

xões, implementado em Lisp.
Veremos mais detalhes deste assunto no capítulo IV.
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3.2 — Relação de nosso trabalho com os sistemas existentes

Nossa interface em linguagem natural para consulta a

uma base de dados sobre referências bibliográficas enquadra-se na

classe de trabalhos fundamentados mais na sintaxe e semântica do

que propriamente na pragmática, como é o caso dos sistemas desen-
volvidos até 48807 «que—diferem doseatuais pois estes visam muito,

-mais o enfoque pragmático.ª*
Não é o objetivo deste trabalho desenvolver técnicas de

recuperação ,de -informações no tratamento de linguagem “natural.

Porém, é realizado um tratamento de erros elementar das entradas
fornecidas pelo usuário, baseado em mudança de gênero, número ou

tempo e 'conjugaçao de verba, de modo que o sistema rchse a

mensagem caso não consiga recupera-la.
R sintaxe é fundamentada no tratamento de GCDs realiza-

do por Pereira e Warren, com particularidades adotadas de modo

fad hoc“ para efeito de implementação.
e semântica e uma versão simplificada_da quantificação

de Colmerauer e fornece uma estrutura representativa do signifi—
cado prontamente executàvel, que aglomera as informações extrai—

das das sentenças fornecidas pelo usuário.
O valor atribuido a cada estrutura analítica (ou fór-

mula“ lógica), correspondev aos valores verdade “verdadeiro" e

"indefinido" de Colmerauer. Não é possível haver negação verdaf
deíraf pois a interpretação das fórmulas é submetida ao provador
de“ teoremas embutido no Prolog de Edimburgo. Este falha ao não

conseguir “provar um teorema, fornecendo um valor falso como

interpretação de qualquer fórmula que não corresponda à falsidade
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absoluta, mas sim à incapacidade de provar o que foi solicitado.
Veremos as 'caracteristicas desta interface com mais

-detalhes no capitulo U.
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CRPITULD IU

REPRESENTHÇQD DO CONHECIMENTO
E

LINGURGENS INTERMEDIQRIRS
EM SISTEMRS DE PRDCESSQMENTD DE LINGUDGEM NHTURQL

4.1 - Introdução -

n formulação de sentenças representa a codificação do

pensamento. Sua decodificação e conseqôente recuperação de infor—

mações representa o processo de compreensão. 'Portanto, atribuir
significado a sentenças e estabelecer seu relacionamento com o

pensamento gerador de sua codificação. Para que este processo
seja viável, e necessario que todo pensamento capaz de gerar
código seja bem definido. Esta é uma exigência básica no processo
humano de comunicação, embora possa ser relaxada no sentido de

que o homem é capaz de compreender mensagens mesmo que elas não

estejam completas.
Já no processo computacional, não podemos permitir uma

representação do conhecimento incompleta, pois a máquina não é

capaz de reconhecer construções não explicitadas. ªssim, é preci-
so tentar resolver problemas sérios tais como a diversificação do

vocabulário e do dominio de interpretação de sentenças. H primei—

ra medida nesse sentido é a limitação do contexto para possibili-
tar o desenvolvimento de modelos de representação cujos processos
de inferência sejam eficazes. Essa limitação não impede que os

aspectos do .vocabulario e da interpretação de sentenças sejam

abrangidos de modo a demonstrar a validade do processo computa—

cional. ªssim, mesmo num ambiente restrito podem ocorrer os
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fenômenos lingúlsticos que traduzem os problemas de compreensão
de Linguagem natural tais como vários conceitos representando um

mesmo elemento do vocabulário, o que caracteriza processos ambi-

guos. Surge, assim, a exigência de descobrirmos exatamente o que
o vocabulário deve representar e como vamos converte—lo para que
traduza de.wmodo.precisowo pensamento desejadoc,TEstawwconversãg
deve produzir um resultado único, que corresponda à decodificação
das sentenças e sobre o qual se aplique um conjunto de operações
com vistas à compreensão.

Nossos modelo de representação deve apresentar algumas
caracteristicas minimas: ser adequado ao contexto, possuir habi—

lidade para manipular as estruturas de representação, inferindo
respostas de modo eficaz, ou ser maleável no sentido de permitir
a expansão do conhecimento. Neste modelo, a execução de tarefas
especificas deve ser bem dirigida. De acordo com ele, podemos

definir uma linguagem intermediária de pensamento que correspon-
-derà à decodificação das sentenças com o objetivo de recuperar as

informações armazenadas no sistema. E possivel encarar a lingua-
gem intermediària de dois modos: como estrutura com a qual se

pode acessar o conhecimento de modo direto ou como estrutura
sobre a qual se aplicarão procedimentos que visam a busca do

mesmo. Com o primeiro enfoque, estamos dizendo que a linguagem
intermediária pode ser a meSma linguagem de representação do

conhecimento.-Com o segundo enfoque, teremos uma linguagem inter—

mediária que deve sofrer um processo de transformação a fim de

identificar—se com a linguagem de representação do conhecimento.
De qualquer modo, para que o sistema consiga manipula-la, preci—
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samos representa—la formalmente, procurando fazer com que ela
seja livre dos aspectos problemáticos da linguagem natural para
facilitar a compreensão. Estudando esses aspectos estaremos deli—

neando o problema de representar o conhecimento computacionalmen-
te.

Discutiremos, neste capítulo, algumas linguagens de

pensamento que—«sendestacaram-para o pnocessamentomdefuLinguagem“

natural.

4.2 — Linguagens intermediárias

4.2.1 - Primitivas semânticas e dependência conceituallSchank—75]

Schank é um psicólogo que acredita que no processo de

comunicação é possivel exprimirmos todo nosso vocabulário numa

linguagem do pensamento que independe da lingua utiliaada e que

torna possível representar uma ideia de modo conceitual. através
da escolha de palavras ou classes de palavras que exprimem o

relacionamento entre os elementos do discurso. no conjunto de

tais palavras Schank denominou ações primitivasf
à idéia é construir uma formalização em ações primiti—

vas, que seja equivalente a uma sentença na linguagem natural, no

sentido de possuírem o mesmo significado. Os objetos da linguagem

natural .são separados em grupos de objetos que possuem caracteê

rlsticas semelhantes, de forma a otimizar a interpretação e 'a
formulação de sentenças na própria linguagem natural.

Escolhidos os elementos básicos da representação con—
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ceitual, que definirão os conjuntos representativos do signi-
ficado, deve-se considerar:

—-a não ambigdidade da representação,

a singularidade da mesma,

a semelhança do modelo com o comportamento huma-

no e

— a capacidade do computador operar eficientemente.

Segundo Schank, na representação do significado não

existem palavras, assim como não existem na mente humana. Num

diálogo, as palavras são interpretadas como um conjunto de ele—

mentos primitivos que constituem a representação do significado.
Em Dependência Conceitual, ââªãã são coisas que podem

ser realizadas por ºbjetºs. Cada ação deve ser associada a um

objeto conceitual, podendo sofrer modificaçães adicionais. no

conjunto dessas modificações chamamos casos conceituais.
ªssim, uma conceitualização envolverá uma ação, um ator

e os casos conceituais decorrentes de modificações exercidas
sobre a ação. 9 conceitualização pode também ser formada por um

objeto e sua descrição de estado. Por objeto (DF) entende—se tudo
O que representa uma classe de conceitos e que possa executar
ações. Hà ações fisicas, que representam o que um objeto animado

pode fazer a outro objeto, e ações mentais, que representam o que

um objeto faz sobre uma idéia.
Segundo Schank, todo o universo de comunicação do homem

pode ser representado através de onze classes de ações primitivas
(RPS), que envolverão, no máximo, quatro casos conceituais defi—
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nidos pelo relacionamento que um nome tem com o resto da sentença
em questão, através de seu verbo principal. Os verbos são dividi-
dos em seus elementos conceituais básicos, em termos de uma ou

mais dessas onze classes.'

CHSDS CONCEITUQIS

Uma ação realizada por um objeto (DF) é representada
conceitualmente por

DF < RP|| || || v

onde HP corresponde a uma ação primitiva.
Os casos conceituais capazes de modificar o objeto

conceitual de uma ação são:

1. Objetivo: Quando as nPs podem ter objetos. E representado por:

e indica que o objeto explica ou especifica a ação.

_2. “Diretivo: Quando as ações têm direções, que são as localiza—
Ções de objetos. E representado por:

RP (fº—l
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onde DF1 & on indicam a localização inicial e final do objeto,
respectivamente.

3. instrumental: Quando as ações possuem instrumentos, que são

também conceitualizacões completas. E representado por:

li
I II

RP <--— ||||
Xl

Neste caso, o ator da conceituatizacão principal e o

ator da conceituatizaão instrumental devem ser os mesmos.

4. Recipiente: Quando temos a idéia de transferência de posse de

um objeto. E representado por:

onde DF1 & o antigo possuidor do objeto e DF2 é o possuidor atua

QCDES PRIMITIURS E SEU SIGNIFICRDD

Schank separa as ações primitivas em quatro classes,
que são determinadas pelo efeito que elas causam ,quando são

executadas. Para cada ação definida por ele há restrições quanto
ao tipo de constituintes que podem modifica-la. Em geral, essas
restrições recaem sobre o constituinte cujo caso conceitual cor—

responde ao caso acusativo, como veremos a seguir.
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n. nções fisicas

9.1. PRDPEL: "Hpticar força a"

gªgº; gggggiigªig: ºbjetivo e Diretivo.

O objeto deve ser fisico e seu tamanho deve ser pequenodx
o suficiente para que a força aplicada o faça mudar de posição.

O caso diretivo indica a direção da força exercida.
Essa» ação corresponde a verbos como: golpear, atirar,

puxar, empurrar, etc..

EggmgLº: "João empurrou o móvel."

P o !

==> PRDFEL <f—— móvel <———l

onde X e Y são as posições inicial e final, respectivamente.

Q.2. MOVE: "Movimentar partes do corpo de algum objeto animado."

Casos conceituais: Objetivo e Diretivo.

Os objetos podem ser unicamente partes do corpo, que se

movem de acordo com uma direção indicada pelo caso diretivo.
Como exemplos de verbos, neste caso, temos: acenar,

dahcar, pular, andar, etc..
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gggmgLº: "Paulo move as mãos em direção à boca."

-—-> boca
o D |

Paulo (===> MOVE (—-— mãos (——-I
|

——-< X

9.3. INGESTÍ“"LEVBT”3190 gªtª-gggtgg ggwum=obãeto=animadotªv——=—=—=—

gggºg gggggitggig: Objetivo e Diretivo.

O objeto deve ser menor que a abertura do corpo e a

direção é sempre de algum Lugar para a abertura do corpo. Os

verbos associados a essa ação são: comer, respirar, fumar, tomar

fôlego, etc..

Eggmgtg: "Pedro comeu o peixe."
———> boca

- o D | '

« Pedro (===) INGEST (-—— peixe (——-l
. |

---< X

9.4. EXPEL: "Tirar algo de dentrº de um objeto animado."

Çgggg Eºººâiiºâiâª ºbjetivo & Diretivo.

O objeto deve estar dentro do objeto animado e a dire-
cão é da abertura do corpo para fora. Esta ação tem significado
oposto ao anterior. Verbos que se enquadram nesse conceito são,

por exemplo: chorar, transpirar, cuspir, etc..
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gªggggº: = “João extraiu um dente."

-—-) X

.
o D I

João (===) EXPEL (—-— dente <——-l
. . . |

.

——-< boca

9.5. GRRSPz,"Rgarrar um objeto.FM,nre-.w“

Casos conceituais: Objetivo, Diretivo e Instrumental.

O objeto tem Limite de tamanho e a direção é ,sempre
para a parte do corpo que agarra. Em geral, esta ação di; respei—
to ao movimento das mãos ou dos braços de um ser animado.

Como exemplo, temos os verbos: segurar, abraçar, pren—

der, arrebatar, etc..
Eggmng: “O gato pegou o rato."

———) boca
,

'o D !

gato (===> GRRSP <——— rato <-——I
| ,

5—-< x
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B. Peões que causam oudança.de estado

B.1. PTRRNS: "Mudar localização de algo.",

gªgº; gºgggíigªiâ: Objetivo, Diretivo 9 Instrumental.

O? objeto que sofre a mudança deve ser fisico. Quando

esta mudança ocorre, hà alteração do local do objeto, provocada

por algum instrumento. Esta ação representa conceitualmente os

seguintes verbos: guiar, voar, andar, etc..

gggmglg: "João foi a São Paulo de carro."

João
——-> S.Paulo ll

P o - D | I II
==) PTRRNS —<--- João -<--—| <-——|lP

| ||
——-< x ll

VPTRRNS

/ l
lo
!

João

.! l
& . ID

Y carro
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B.2. RTRRNS: "Mudar

objeto."

Casos conceituais:

O objeto
,reLaÇão abstrata que

do,

é uma combinação de objeto fisico e

aLguma relação abstrata com respeito a um

Objetivo, Diretivo, Recipiente.

de uma

o objeto físico tem com algum objeto anima—

que é indicado pelo casooreLípieniee”Emvgenalqúesij.jçãoqdíz_m_
respeito fàztransferência de posse de um objeto (do antigo pos—-

suídor para o atual).

gggmng: “Paulo deu um Livro a Maria."

.Paulo
—-—) María IX

P o R | I II
Paulo (===> RTRQNS <——— Livro (———I <———llP

I II
-——< Paulo X/

MOVE

] X

lo
|

mão

! &

ID

|" "|
I X X /
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C. Hções que ocorrem como instrumentos da llgumn outra ação

c.1. SPEQK: "Produzir um sam."

22595 sºnseiiºeiâ= ºbjetivo e Diretivo-

1 O objeto é sempre algum tipo de som que pode ser diri—

gido a alguém ou que é-produzído em alguma direção indeterminada.
Neste conceito, englobamos verbos como: falar, assobiar, cantar,
etc.

EâgmºLg: « "João canta.“

—-—> X

o D I

João -(===> SPEQK (——— som (———I
I

———( boca

C.2. PTTEND: "Dirigir um órgão dos sentidos para um estímulo
particular."

gªâgg gºgggiiggig: Objetivo e Diretivo.

O objeto deve ser sempre um órgão dos sentidos e a

direção para onde ele se volta é sempre o local do estímulo. Esta
DF não é usada sozinha; E, em geral, o instrumento de MTRHNS, que

veremos a seguir.
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D. Rções mentais

0.1. MTRRNS: "Transmitir informação."

Casos conceituais: Objetivo, Recipiente e Instrumental.

Esta QP_é a mais importante das HPS mentais, poís trata
da transferência mental entre partes do cérebro de uma mesma

pessoa ou de pessoas distintas.
Schank considera que a mente é dividida em três partes:

0 Processador Consciente (PC), que guarda informações atuais, a

Memória Intermediária (MI), onde há informacões de contexto para
auxílio ao PC e a Memória Permanente (MP), onde informações são

armazenadas permanentemente. R transferência de informação pode

ser feita entre essas partes do cérebro oo entre PCs de pessoas
distintas.

Verbos que podem ser representados por essa ação sâo,
por exemplo: falar, conversar, Ler, anunciar, etc..

gªgmgLº,1: 'Transferêncía entre pessoas:

“João contou uma história a Pedro."

———> PC(Pedro)
P o R.!

João (===) MTRRNS <—-— história (-——l
. ,

!

—--( PC(João)
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gªgggLº Z:.Transferência entre partes do cérebro:

"nlice aprendeu a Lição."
——-) MP(Rlice)

P o R !

ªlice (===> MTRQNS <——— Lição (-—-|
|

-——< FC(Qlíce)

EggmgLº ª "Maria vê o cão."

Maria
—-—) PC(Maria) IX

o R | I II
Maria <===> MTRHNS <-—— cão <—--I ' <——-ll

! II
——-< olhos(Maria) Xl

QTTEND

/ X

lo
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D.2. MBUlLD: "Criar ou combinar pensamentos."

gªgº; cºnceituais: Objetivo, Recipiente e Instrumental.

Os objetos são conceitualizações, que originarão novas
conceitualizacões através de MBUILD. O processo toma lugar na

.Memória Intermediária (MI), que recebe informações do Processador
Consciente -(FC) e coloca as conceitualizações geradas novamente
no PC. Devido a essa característica, o instrumento de MBUILD é

sempre MTRRNS.
'

.

Como exemplos de verbos que podem ser representados por
esta ação primitiva temos: decidir, concluir, imaginar, conside—

rar, etc..

gggmglg: :
' ”João decidiu deixar a casa."

—-—> 2
F o D |

P o -—-)João <===PTRQNS<———João(—-—I
João<===>MBUILD<———l |

»

'
| -——< casa|“"'( X “ª" .

l
' ---)PC(João)

!
'

R !

--—< Y <———l
|

———( MP(João)

onde X e Y representam a combinação de informações já conhecidas,
que serão usadas para gerar a_nova conceitualizacão, que por sua

vez, será transferida para o Processador Consciente novamente.
»05 estados delineados por Schank são os estados de

saúde, de medo, de ira, mental, físico, de consciência, de fome,

de =aborrecimento e de surpresa, aos quais ele atribui valores
dentro de uma escala numérica, de modo que possam ser realizadas
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comparações entre adjetivos; Dessa forma, um objeto pode possuir
atributos descritos através de um estado e de um valor que deter-
mina o grau do atributo. Determinados atributos podem também ser
uma combinação de vários estados.

A

Schank representa essa idéia da seguinte forma:

DF

! >

|

, N.

DF > Éstado(valor)A II (| II

Uma ação realizada por um objeto pode causar a mudança
de um valor no estado de um outro objeto sobre o qual se exerce a

ação. Isto é representado como uma conseqãência, por:

DF ' (===> QP

———> Estado(valor—novo)
|

DF1 (===!
!

—-—< Estado(valor—velho)

121



gggmglg: . -"João comeu um peixe e passou mal."

João
-——) boca ll

P o D | I II
João<===>INGEST (--- peixe <-——l (-——II

| ||
l -——( Y ll
|

—-—>saude(<a) MOVE“ *

I ,

João<===l v

v
l X

|
. lo

———<saude(a) !

mão

/ X

IU

Y boca

9 determinação do conjunto completo de primitivas que

representa o comportamento humano está intimamente relacionada ao

trabalho de psicólogos, que estudam os mecanismos de cognição
usados no processo de interação humana. Esse estudo é bastante
complexo e isto dificulta o progresso na àrea. Devido a esse
fato, as .pesquisas de Schank, no que concerne à Inteligência
artificial, não produziram aplicações em larga escala, mesmo

porque novas aplicações para o processamento de Linguagem natural
fizeram uso de outras teorias de compreensão distintas desta
durante o processo da comunicação (é o caso dos MCs).

Formalizada a representação conceitual, tenta—se fazer
inferências de modo inteligente, onde entende-se por inferência
qualquer conceitualização que possa ser derivada de outra.

122



Um Sistema em Linguagem Natural e capaz de derivar
conceitualizações sabendo como a informação foi armazenada. Por

exemplo, tomemos as seguintes sentenças equivalentes:

“Paulo encontrou Maria e devolveu—the o livro."

“Maria pegou o Livro que Paulo Lhe deu."

No primeiro caso, temos a seguinte representação con-

ceituat:

P o R I - I
==> HTRRNS <--— livro <——-l <——

|

-——( Paulo

/ &

ID

/ X X /

X Maria

onde Paulo é o ator.
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No segundo caso, a representação é a seguinte:

Paulo
——-)Maria IX

P o R | I II
Maria (===) QTRRNS (-—— livro <——-l <--:IIP

! ||
——-< Paulo X/

MOVE

/ X

lo

mão

! X

ID

|" "|
I X X /

X Maria
onde Maria é o ator da sentença.

No primeiro caso. e eles e b eaiigº 295591993 sãº ºs
mesmos (no caso, Paulo). Conclui—se que o verbo em questão é o

verbo dar.
No segundo caso, o ELQL e o gggggiggg ªtggt sao os

mesmos (no caso, Maria). Conclui—se então que o verbo em questão
é o verbo pegar.

Tipos -de inferência possíveis para uma certa ação,

similares a esse, funcionam como gªgº; para um programa que

recebe as estruturas conceituais. Eonstruidas as inferências;
suas representações conceituais devem ser elaboradas e —então o

gerador de sentenças pode ser capaz de codifica—las na linguagem

natural.
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4.2.2 - Fórmulas Lógicas [Colmerauer-77]

Sempre com o objetivo de construir uma linguagem mini-
mal-que corresponda aos requisitos de representação do significa—

*do num processo de interação, Colmerauer sugere um mecanismo de

vtransformação —de sentenças em formuljsujemânticas QUEYPOUQMWWSÉL_

interpretadas num sistema lógico trivalente, onde podemos ter,
além dos valores verdadeiro e falso, “também o valor indefinido
como interpretação da fórmula num domínio de conjuntos de obje—

tos.- Seu interesse e permitir a aplicação desse sistema para
consulta, criação ou atualização de bases de dados. Inicialmente
seu trabalho resumiu—se a processos de tradução da lingua inglesa
para a francesa, com requisitos simples quanto à sintaxe, porém

rigorosos quanto a semântica.
Estudando o papel dos operadores, de negações e conjun—

ções que podem ocorrer na linguagem, Colmerauer estabelece as

condições sob as quais as sentenças podem ser transformadas em

fórmulas lógicas, permitindo também que sejam tratadas sentenças
sem nexo ou sentenças no plural.

P definição formal da tradução de sentenças pode ser
dividida do seguinte modo;
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Sentenças simples que envolvem substantivos próprios, separa-
da; em três tipos:

unelas aconstituídas pelo verbo ser e um ggggiªgiigº EQEEE

Exemplo:

uCole é um autor."

que será traduzida-por—ewe,_ewqo

autor(Cole).

aquelas que possuem gªrºgg. Exemplo:

"Cole escreveu um artigo."

que será traduzida por

escreveuCCole,artigo).

Hquelas que possuem ggigiiggg e o verbo ser. Exemplo:

"Eole e brilhante."

traduzida por

brilhante (Cole).

De um modo geral, .a cada substantivo comum, verbo ou

adjetivo associa—se uma propriedade com n argumentos,

argumento é uma constante.
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B. Sentenças complexas, onde os objetos do domínio são quantifi—
cados. ªssim, a sentença

"Cole escreveu um artigo.''

é parafraseada pela seguinte fórmula abstrata:

“para algum x tal que

x e artigo,
é verdade que

Cole escreveu x.“

onde o operador está quantificando um objeto do domínio e

estabelecendo uma relação entre as fórmulas

x e artigo
e

Cole escreveu x.

Como resultado, teremos uma nova fórmula:

um(x,artigo(x),escreveu(Cole,x))

Representando essa tradução“ de modo geral, toda

sentença complexa corresponderá a fórmulas do tipo

qlx,f1,f2)

onde q é um quantificador de três ramos que, em geral, correspon-
de. a um operador, x é a variável quantificada & f1 e f2 são as

fórmulas onde ocorre x.
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Pode-se ler fórmulas desse tipo, do seguinte modo:

"para um x tal que 51, é verdade que 52."

onde 51d e 52 são as sentenças correspondentes às fórmulas f1 e

f2, respectivamentel
Como exemplos de operadores temos: um, todo, o, as, al—

guns, etc.;- e tambem_algumasªpalavras—taisªcomoºpoucos;ªvàrios;
nenhum, etc.. Dentre. estes, foi necessário estabelecer uma

precedência de aplicação sobre a qual foram formuladas várias
hipóteses, responsáveis por garantir a transformação das senten-
ças sem alterar—lhes o significado.

Tomemos alguns exemplos:

1. R sentença

."Nínguém entendeu a questão."

será parafraseada por

ninguem(x,pessoa(x),
a(u,questão(u),

entendeu(x,u)))

cuja hipótese é a precedência do operador introduzido pelo
sujeito sobre aquele introduzido pelo complemento do verbo -

no caso, giggggm e ;, respectivamente.

2. Sentenças relativas serão quantificadas como sentenças sim—

plés, onde o pronome relativo será substituído pelo objeto
extraposto. P fórmula correspondente à sua tradução será aco—
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pLada à informação principal da sentença e então a tradução
estará completa. Como exemplo, tomemos as sentenças:

"Pedro ajudou a velhinha que quebrou a perna."
e

"0 gato que saltou o muro e branco."

Suas representações eerão, respectivamente:

a(x,e(vethinha(x),
a(y,perna(y),

quebroqu,y))),
ajudou(Pedro,x))

o(x,e(gato(x),
o(y,muro(y),

saltou(x,y))),
branco(x))

que podem ser Lidas como:

para um x e para um y tal que
x'e velhinha e

y é perna e

x quebrou y,
é verdade que

Pedro ajudou x.
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para um x e para um y tal que

x e gato e.
y é muro e

x saltou y ,

,é verdade que
x é branco.

Colmerauer “associou os operadores a quantificadores
especificos. Por exemplo:

1.) um, uma: um(x,f1,f2)

2.) nenhum, nenhuma: não(x,f1,f2)

3.) todo, cada: cada(x,f1,f2).

, Estes-operadores podem ser definidos na lógica como:

1.a.) Exlf1 & f2) ou '19xlf1 ==> '1f2)

2.a.) -1 Ex(f1 & f2) ou lef1 ==> “1f2)

3.a.) .—'Ex (f1 &-1f2) ou lef1 ==) f2)

onde
E é quantificador existencial,
U é quantificador uniyersal,
& significa e“, 'Isignifica 'não";

- "==>P-significa implicação lógica e

f1 e f? são fórmulas constituidas por simbolos relacionais
(verbos, nomes ou adjetivos) aplicados a constantes (nomes pró—

prios) ou variáveis (as usuais da lógica).
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Com essa associação, muitas sentenças podem ser tradu—

zidas para a lógica, onde é possivel atribuir—lhes uma interpre—
tação. No caso da linguagem natural, havera situações em que essa

interpretação não terá valor definido. São os casos onde não se

consegue constatar "uma afirmação ou Onde SE' tenta“ relacionar
objetos definidos em domínios distintos. Por exemplo:

a.) “R blusa que caiu do varal e amarela.“

não possuirá interpretação definida se ficar constatado que

não é possível saber se há uma blusa que caiu do varal.

b.) Tomando um dominio onde o verbo ver correSponde a uma pro-
priedade binária entre objetos distintos do daminio e tentan—

do interpretar a sentença

"João viu-se no espelho."

que, na realidade, quer dizer

"João viu João no espelho.",

verificaremos que não é possivel atribuir—lhe um valor verde-'
deirov ou falso, uma vez que não conseguimos reconhecer a

relação entre dois elementos idênticos no nosso dOminio atra—

vés do verbo ver, por sua própria definição.
nssim, tanto um quanto outro exemplo possuirão valores

indefinidos como interpretação. Isto ocorrera sempre que houver

menção a pelo menos uma fórmula indefinida numa estrutura lógica.
Definida a semântica, Colmerauer introduz um sistema
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lógico .para compreensão de linguagem natural, cujo formalismo é

amplamentet utilizado nos. sistemas de Dahl, para o espanhol
[Dahl—77], de Coelho; para o português [Coelho—78] e de Pereira
para o inglês [Pereira—811.1

Todos “esses sistemas foram desenvolvidos com base nas
, Gramáticas de Metamorfose (GMS) [Eolmerauer—75] e, por serem

formalizados logicamente, sugerem um mecanismo poderoso para se

derivar novos conhecimentos (através da prova ou dedução matemá-

tica) como respostas para soluções de problemas, que são apresen-
tados como sentenças em Linguagem natural e são convertidos para
a forma lógica de um cálculo como linguagem intermediária. Sobre
esta e possivel produzir a prova por refutacao utilizando—se o

Princípio da Resolução [Robinson—65], que é um processo iterativo
onde, a cada passo, duas cláusulas são comparadas, produzindo—se
uma nova cláusula. Este processo envolve a unificação de cláusu—

las e a substituição de termos, onde a produção de novas cláusu—

las é a inferência realizada pela regra de Modus Ponens. Para
maiores detalhes, ver [Nilsson—82].
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4.2.3 - Estruturas de casos [Fillmore-68]

O estudo de casos realizado por Fillmore teve origem na

teoria de casos existente para várias linguagens, como o grego ou

o latim. Na tentativa de especificar um conjunto de casos para o

tratamento de Linguagem natural, constatou—se a dificuldade para
tratar dos problemas semânticos da linguagem, e isto exigiu uma

diferenciação entre casos superficiais e casos profundos. Ds

superficiais dizem respeito à estrutura sintática e os profundos
visam refletir o relacionamento semântico entre os constituintes
de uma sentença.

Para traduzir este relacionamento entre os constituin-
tes, a estrutura intermediária utilizada deve ser capaz de expli;
citar todos os casos implícitos numa sentença. Isto e realizado
através da organização da informação em função dos verbos e seus
modificadores. ªssim, o verbo é tomado como ggggigggg da sentença
e qualquer constituinte diretamente relacionado ao predicado é

tido como seu argumento. 9 essa estrutura dà—se o nome de estru-
tura de casos ou frame de casos.

Numa gramática de- casos e preciso haver regras que

mapeiem as estruturas em regras gramaticais. ,Essas regras foram

definidas por Fillmore com o objetivo de obter a estrutura pro-
funda das sentenças. Uma: sentença nessa estrutura consiste de

uma modalidade seguida por uma proposição. Esta idéia pode ser
dada pela seguinte regra de produção:

5 -—> M , F. (1)

onde 5 e a sentença, M é o constituinte modal que inclui negação,
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tempo, aspecto, etc..e P e uma proposição que consiste de verbo,
sintagmas nominais e/ou sentenças completas, definida pela regra:

P --) U , C1 , [2 , ... , Cn. (II)

Numa proposição, pelo menos um caso deve existir, po-

rém, o mesmo caso não pode aparecer mais de uma vez [Bruce—75],

Segundo Fillmore, “as regras (I) e (II) são universais.
Para se produzir marcadores de casos, uma terceira regra é neces—

sària:

Ci "'") K | sn!

onde K gera uma preposição ou uma terminologia de caso e Sn

corresponde ao sintagma nominal (K e, na realidade, o marcador do

caSo).
D marcador do caso é o responsável por mapear a estru—

tura profunda na estrutura superficial, reconhecendo palavras
como funções de casos ou como elementos associados ao marcador.
Muitos casos são marcados pelo uso de prepoSições. Por exemplo:

— Caso dativo:

“Maria deu o livro a Pedro."

— Caso locativo:

“Coloque o livro sobre a mesa.“

-»Easo instrumental:

”João cortou a carne com uma faca-bem afiada.“
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Outros casos são marcados por categorias gramaticais
usuais. Por exemplo:

— Caso acusativo: Muitas vezes diz respeito ao complemento

verbal.

"ºna comprou«um_barcoaÃÚMWm.e?

- Caso nominativo: E associado ao sintagma nominal que
ocupa o lugar de sujeito (agente)
numa sentença.

"Dna comprou um barco."

Uma estrutura de casos é capaz de reter todas as infor—

mações sobre 'as relações que um verbo tem com seus nomes numa

sentença, definindo os casos centrais de um evento. Estes não

correspondem necessariamente a informações aparentes na sentença
em questão. Em geral, dizem respeito às informações contidas nas
ações das pessoas quando estas tentam comunicar-se.

Num processo de interação, o dicionário do sistema deve

conter todas as estruturas de casos para cada verbo, relacionando
exaustivamente as características de cada um e especificando,
inclusive, os casos que podem ser opcionais. Para estes, -sua

omissão numa Sentença não prejudicará a compreensão.
O mapeamento “dos casos nas, estruturas pré—definidas»

deve ser realizado através do preenchimento de lacunas. Isto é
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possivel somente quando as restrições semânticas com respeito ao

verbo forem verificadas durante o processo de compreensão. Por

exemplo:

“Dei um livro a Pedro.“

O verbo gªg possuirá uma estrutura de casos similar à

seguinte fórmula—Lógica:

dar(sujeito(9),
beneficiadoCB),
objeto(0))

onde da; e o predicado correspondente ao verbo da sentença e cada
argumento -corresponde a um caso que o verbo dar pode ter. Rs

Letras vmaiúsculas H, E e D podem corresponder a variáveis não

instanciadas, que passarão a ser instanciadas ao se mapear o

significado da sentença acima nessa estrutura de casos. Desse

modo, teremos:

dar(sujeito(eu)
beneficiadoCPedro),
objeto(tivro)).

O sistema de FiLLmore inclui os seguintes casos, iden-
N

tificados pelos constituintes na sentença [Bruce—75]:

Nominativo: o constituinte que pratica a ação.

ªcusativo: o constituinte que corresponde a uma enti—

dade que se move, ou se muda ou cuja
existência está sob consideração.
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Resultado: a entidade que passa a existir como resulta—
do de uma ação.

Instrumento: o estimulo ou causa fisica imediata num

evento.

Fonte: origem de um elemento qUefse moVe.

Destino: -o destino .para o qual um constitointe na

sentença se move.

De acordo com U.Snarr [Snarr—BS), cada verbo tem um

subconjunto associado a cinco casos básicos: acusativo, dativo,
locativo, instrumental e nominativo. Estes casos obedecem a orde—

nação dada, que corresponde à prioridade de definição ao se

interpretar sentenças. R definição dos conjuntos de casos asso-
ciados a cada verbo e feita de acordo com essa ordenação, com

informações a respeito da opcionalidade do caso. Por exemplo,
dado o verbo gggbgag, seus casos serão

acusativo [instrumental] [nominativo],

onde a representação entre colchetes corresponde à opcionalidade
do caso.

' Snarr estabelece três regras para mapear os casos nos

frames dos verbos:

Regra 1: O caso mais à direita corresponderá ao sujeito, se este
for obrigatório. Caso contrário, será descartado (na

realidade, é considerado opcional e é omitido). n mesma
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regra será aplicada aos casos restantes, até encontrar
o caso cuja lacuna será preenchida com o sujeito da

sentença. Por exemplo, para a sentença

"n pedra quebrou."

'teremos a estrutura representativa do significado dada

por

quebrar(sujeito(pedra))

pois, pela Regra 1, os casos nominativo e instrumental
serão descartados por serem opcionais e a lacuna do

caso acusativo serà preenchida com o sintagma nominal &

pediª, que ocupa a função de sujeito.

Regra 2: Os objetos dos verbos são achados lendo—se a sentença da

esquerda para a direita e ocorrem sem preposições. Por

exemplo:

"R pedra quebrou a janela."

Neste caso,' o sujeito corresponde ao caso instrumental
pedra) e o objeto corresponde ao caso acusativo. n estrutura

resultante da análise sera

quebrarCobjeto£janela),
ínstrumentolpedraJ).

Regra 3: Os casos restantes são.marcados por preposições. Cada

verbo terá uma ou mais preposições definidas como re—

quisição verbal. Por exemplo:
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'"nna quebrou a janela com uma pedra."

Pela Regra 1, preenchemos a Lacuna correspondente ao

caso nominativo com o constituinte Egª. Pela Regra 2, tomamos

igggtg -como casa acusativo e pela Regra 3, tomamos gªªrª como

instrumento ,da ação, devido à.preposicãqugm, nssimt temos a

seguinte representação:

quebrar(objeto(janeta),
instrumento(pedra),
sujeito(Qna)).

Quando for permitido ao verbo ser combinado com mais de

uma preposição, a estrutura de casos correspondente deve especi—

ficar essa característica.
Obviamente, para se achar os constituintes adequados

para preencher as Lacunas, além de se aplicar as regras acima, é

necessário especificar as caracteristicas semânticas que um cons-

tituinte deve ter. Portanto, a semântica deve ser rigorosa,
permitindo análise precisa das sentenças. Por exemplo:

"João acendeu o fogo com um isqueiro.u

"João acendeu o fogo com cuidado.“

138



Na primeira sentença, a preposição cºm introduz o caso
instrumental:

acender(objeto(fogo),
instrumento(isqueiro),
sujeito(Jo%o)).

Na segunda,, a »mesma.preposiçãocwintnoduzcsuma ,,,,,,outra
caracteristica de preposições, que não corresponde a nenhum caso

já citado.stsim como este, muitos casos existem cujos retaciona—
mentos diferem dos até agora definidos. Devido a isso, Snarr

sugere novos casos. Por exemplo:

Maneira: “João acendeu o fogo com cuidado."

Fonte: "R àgua vem da mina."

Duraçãº: “R febre não abaixou durante três dias."

Eardinalidade: "Ele repetiu a mesma frase por cinco
vezes.''

Iggºg: O livro foi comprado em abril."

Eggggºitigggg: Certamente eta comparecerà ao encontro."

e assim por diante.
'Vate notar que Fillmore e Snarr desenuolveram a teoria

acima para tratamento da Lingua inglesa, que, apesar de não

possuir tantos casos expticitos (ou superficiais), quanto o Latim

ou alemão, permite tratamento de alguns casos superficiais do

mesmo modo que é feito nessas Línguas. O tratamento de casos
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»

profundos, no entanto, vai mais além criando novos casos que

refletem a: denotacão existente quando se trabalha com certas
figuras lingdisticas de modos diversos? Estes não possuem vincu-
los com a formação da língua mas com seu uso e como conseqdência,
podem ser criados à medida em que se fizerem necessários ou em

que forem descobertos.
Q definicao'dºSªcasos-como“predicado*(verbo)waplicadoéa-a

argumentos permite reconhecer sentenças agramaticais de modo

bastante claro pois somente se consegue preenCher as Lacunas se

as condições semânticas forem verificadas.
Há várias definições do que vêm a ser os casos associa—

dos a um verbo, dentre as quais destacamos:

1. "Um caso e uma propriedade que deve ser usada para diferenciar
significados de uma palavra num determinado contexto."

2. "Um caso é uma propriedade que deve especificar de modo único
um evento."

3. "Um caso e uma propriedade cujos valores são especificados
para determinados tipos de—eventos."

[Bruce-75]

9 Linguagem intermediária baseada nas estruturas de

casos mostrou—se abrangente pois permite tratar inclusive concei—

tos similares e coordenação numa sentença. Teoricamente, a utili?
zação da conjunção coordenativa e exige que tanto o componente

esquerdo quanto o direito sejam do mesmo tipo na sentença coorde-
nada em questão. nssim, a sentença
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“H garota que está com PauLo e vestido azut é minha amiga."

é incorreta semanticamente, pois os casos associados à preposição
gem são distintos em ambos os componentes da sentença. No primei—

ro componente,

"R garota que está com Paulo.“

temos um caso profundo que corresponde a.ggmgªgbiª. No segundo
componente, temos um caso que corresponde a gggggígãg:'*

“R garota que está com vestido azul ...“

Quando conjugados, estes componentes não são compati—

veis semanticamente.
Snarr estabetece uma condição necessária e suficiente

para tratamento de conjunções:

ªUma sentença do tipo

5 : X - C1 e CZ - Y

e gramatical se e somente se, para as sentenças

51 II X — C1' — Y

52 X — C2' - Y
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as seguintes condições se verificam:

1. 51 e 52 são corretas sintaticamente, exceto »pela posição
correspondente a E1' e CZ', nas estruturas sintáticas resul-
tantes.

2. 51 e 52 possuem relações idênticas de casos, ignorando-se C1',
C2' e seus subconstituintes.

No exemplo acima, temos:

5 = “º garota que está com Paulo e vestido azul é minha amiga."
| ______ | I ________________ l l ______________ I ! ___________ |

X! Xl ll Xl

X C1 C2 Y

e as sentenças

51 : Q-garota que está com Paulo é minha amiga.
I ______ | | ________________ | | ___________ !

XI NI X/

X C1' Y

e

52 = R garota que esta com vestido azul é minha amiga.
! ______ | I ___________________________ | | ___________ |

ll ll ll
X CZ? Y

Embora 51 e 52 sejam sentenças corretas sintaticamente,
vemos que a condição 2 não é verificada pois suas relações de

casos não são idênticas.
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Como exempLos corretos, podemos ter:

_“Pedro guia o carro cuidadosa e rapidamente.

"R garota de cabelos touros e olhos azuis está à porta."1

No primeiro exemplo, ambos os constituintes da coorde-
nação possuem caso correspondente'à mººg. No segundo;” ambos

representam gggggiggªggg íigiggg de um objeto do domínio (garo—

ta).
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4.2.4 - Conexões

Como já dissemos anteriormente o estodo da viabilidade
de representação do conhecimento através de redes de nos que

partilham informacões.teve origem no procassamento de informações
dos neurônios do ser humano.

Nos modelos neurônicos utilizados em Ciência da Cogni-

ção, _um neurônio possui uma.série de sinapses, que são ligações
inibidoras ou ativadoras cuja função é trazer ao neurônio as
informações enviadas por outros neurônios ou as informações que

são pré-conhecidas no sistema cognitivo humano.

Hs informações geradas por um neurônio saem dele por um

único canal que se ramificarà dando origem às sinapses de outros
neurônios. Este

'

canal é chamado axônio. R representação
esquemática de um conjunto de neurônios pode ser vista na Fig. 1.
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'

sinapses neuromo 1 /A .
aXONIO

A .neuronlo 3

FIGURR 1 — Representação de um conjuhto de três neurônios do
cérebro humano. -
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Cada neurônio tem a função eSpecifica de estabelecer o

reconhecimento de um determinado conceito; Para isso, ele combina

as informações trazidas por suas sinapses e diz se o conceito foi
reconhecido ou não. Para algumas informações essas sinapses serão
ativadas enquanto para outras.elas serão inibidas. No primeiro
caso, a ativação é traduzida por um valor positivo associado à

sinaose, enquanto no segundo caso, a tradução é feita através de

valores negativos. -Esses valores são chamados pesos. De acordo
com essa tradução a combinação das informações mediante seus
respectivos pesos também poderá assumir um valor positivo ou

negativo. Se este valor for negativo, dizemos que o conceito não

foi reconhecido pelo neurônio. Caso contrário, o conceito é

reconhecido. Numa ou noutra situação, o valor e enviado a outros
neurônios através da ramificação do axônio deste neurônio.

R atribuição do peso a uma sinapse num neurônio está
relacionada a atribuição dos pesos às outras sinapses no mesmo

neurônio. ªssim, por exemplo, se tivermos dois conceitos contra—

ditórios enviados por outras fontes de conhecimento, uma das

ligações deve ter peso positivo, enquanto a outra deve ter peso
negativo, traduzindo a escolha do conceito pela verificação do

valor positivo, isto e, o peso positivo deve indicar a prioridade
da informação correspondente àquela sinapse sobre a informação da

sinapse cujo peso e negativo.
O cálculo do “valor atribuído a um conceito é feito

levando—se em conta a relação dos pesos das sinapses com os

valores das informações que elas trazem. nssim, podemos dizer que

o valor que representa a aceitação do conceito será dado pela
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relação

onde ax

Wi

Xi

ax = w1 x1 + wz x2 + ... + Wan (1)

é o valor atribuído ao conceito,
são os pesos de cada sinapse i e

são os valores das informações recebidas pelo neurônio,
atraves de cada sinapse-í (i : 4,rwfs«r nJ»ªn &“ aww»

Representamos o fluxo das informações através de seus

pesos pela Fig. 2.
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armações em um neurônio.FIGURR 2 — Fluxo das inf
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Simplificando a noção dada acima, podemos trazer a

equação (I) para o plano:

ax : W1 X1 + WZ X2 (II)

Esta equação traduz a configuração de um neurônio cujo
axônío carrega o valor ax e possui somente duas Ligações de

ativação/inibição (duas sinapses). nó procurarmos saber se o

conceito associado ao valor ax deve ser ativado na entrada de

outro neurônio queremos na realidade, saber se ax é positivo ou

negativo, ou seja, se ele é aceito ou recusado.
Podemos representar a equação (II) no plano tomando a

reta:

ax : W1 X1 +.W2 X2 = 0

que oi dividirá em dois semi—pianos R e E. Diremos que para
(X1,X2) E R teremos ax positivo e para (X1,X2) E B teremos ax ne—

gativo. Sua representação geométrica pode assemelhar—se à Fig. 3

dada abaixo
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FIGURQ 3 - Representação do conceito ax associado a umneurônio simplificado, com duas sinapses.
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Suponhamos agora que temos dois neurônios cuja função é

reconhecer um mesmo conceito. Esses neurônios receberão as mesmas

informações mas o processo de busca do reconhecimento diferirà de

um para outro. Em outras patavras, embora as informações sejam as

mesmas, pelo menos um peso associado a uma sinapse de um neurônio
será diferente do peso associado à sinapse do outro neurônio] oue

recebe a mesma.ínformação.
Uamos representar a configuração delineada acima por um

barramento, onde cada informação deste corresponde à entrada de

uma sinapse. Detineamos esta representação pela Fig. 4.
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. , ”1: W1X1+ .wzxz
__

w - nmnôMo1
1XN,

&. neurôMo 3

C

Represen+ação
do

ConceHo
A .neuronlo 2W!

: 'x w'xªxe w11+ -22

FIGURQ 4 — Representação do envio de informações a neurôniosque interpretam o mesmo conceito de dois modosdistintos.
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Nesta figura, cada neurônio possui duas entradas que

representam as sinapses. Tomando o neurônio 1 e o neurônio 2, as
suas entradas terão valores Wi e Wi' (i = 1,2), respectivamente.
Esses valores correspondem portanto aos pesos-das ligações de

ativação/inibição;
ns saidas do neurônio 4se—neurônio 2vcormesponderãaMMàsu

medidas de compreensão das informações X1 e X2 a eles enviadas,
interpretadas de modos distintos por um e outro.

Chamemos essas medidas de ax1 e ax2, respectivamente, e

vamos representa-las no nosso exemplo pelas equações

ax1 W1 X1 + W2 X2 (III)
3x2 W1' X1 + WZ' X2 (IU)

Estas medidas serõo informações enviadas às sinapses de

um neurônio particular (neurônio 3), responsável somente por
soma—las .a fim-de concluir pela aceitação ou recusa das conclu—

sões obtidas petos neurônios 1 e 2. D neurônio 3 possui pesos de

ligação unitários e serve para relacionar as conclusões obtidas
através de duas linhas de raciocínio distintas. Essa relação será
dada, portanto, pela equação

ax = ax1 + ax2

Dizemos que a interpretação está completa ao obtermos

“este valor ax. Logo, o agrupamento dos neurônios 1, 2 e 3 repre—

senta a interpretação de um único conceito neste nosso exemplo.
Se o fluXo de informações tiver por objetivo a aceita-

ção de um conceito, esta será afirmada com o valor positivo de ax
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e negada caSo contrário.
Suponhamos agora que este fluxo tenha por objetivo

determinar o valor dos pesos que devemos associar a cada sinap-
se, num processo de aprendizado de novos conceitos onde as infor—

mações enviadas no barramento correspondem ao conhecimento que um

sistema computacionalhdeve adquirir? Naªverdade,aqueremosbadequarnm
os pesos relacionados às sinapses ao conhecimento que o sistema
deve conter.

.

Como exemplo, vamos adotar a notação de Waltz, onde

Ligações incompatíveis são representadas por

e ligações compativeis por

4» lb
[Pollack—66]

para representar uma rede de conexões para a palavra LâEºãâ'
dada pela estrutura da Fig. 5.
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Sabemos que as informações atívadaà nessa estrutura são

verídicas. Em reLação à Fig. 4, estas correàpondem a cada entrada
de um barramento. ªdaptando 3 Fig. 4 para este exemplo e supondo

que temos três modos distintos para representar o conceito Lªgº;
gg, teremos a representação da Fíg.6.
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FIGURD 6 - Representação do conceiLinhas de raciocínio distintas.
to raposa obtido por três
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Já .que as informações introduzidas no barramento são
veridicas e que os neurônios devem ser capazes de interpretar o

conceito desejado, concluímos que o valor E resultante deve ser
positivo, isto e, o neurônio deve dizer que a interpretação leva
ao conceito £ªºgãª.v Suponhamos que ao ativar o processo de com-

preensão, no entanto, obtenhamos um valor negativo para C. Como

este é um processo de aprendizado, neste caso podemos dizer que

os neurônios! não “aprenderam" a reconhecer este conceito de modo

correto. Em outras palavras, as sinapses não foram aceitas como

representantes do conceito, embora saibamos que elas são verda-
deiras. Logo, a falha encontra—se na escolha dos pesos que medem

as ligações e conseqôentemente, estes devem ser reformulados.
Como nosso modelo é traduzido matematicamente, vamos

procurar ajusta—lo do mesmo modo, tentando enquadrar o ponto

correspondente ao valor negativo de C no plano que alterarà esse
valor para um valor positivo. O ponto em questão corresponde
neste exemplo às informações: quadrúpede, carnívoro, etc., que

juntas nos dão o conceito sobre o animal raposa. Neste caso, ax

corresponde a equação de um n—plano. Para enquadrar esse ponto
num setor que dê o valor positivo de ex, efetuaremos um movimento

de rotação desse n-plano.
Para tornar mais simples essa idéia, vamos voltar à

nossa representação da Fig) 3, no plano e vamos representar a

rotação pela Fig. 7.
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FIGURR 7 —_Rotação de um plano para que o valor ax mude de
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Esta alteração .é obtida ao alterarmos o coeficiente
angular da reta

ax = W1 X1 + W2 X2

obtendo

a'x : w1'x1'+ WZ'X2 = 0

onde w1'- e WZ' são calculados de modo a alterar o sinal de ax

para positivo, cujo resultado é a'x. Para que essa modificação
não interfira em processos de interpretacao de conceitos por
outros neurônios, vamos tomar o ponto x : (x1,x2) cujo valor aP é

negativo e é o menor em valor absoluto, dentre todos os outros
resultados negativos obtidos por outros neurônios. Tomar 0 ponto

cujo valor ax correspondente e o menor em módulo significa tomar

o ponto cuja distância 9 à reta ax : 0 é mínima. 90 determinar
este ”ponto, alteramos os valores Wi correspondentes de modo a

obter o resultado positivo desejado. Dssim, estamos alterando o

comportamento de um único neurônio e garantimos a integridade na

othnção da informação.
ªo fim deste processo teremos os novos pesos W1' e WZ'

associados- ao neurônio cujo comportamento foi alterado e conse—

quentemente, teremos um novo valor que deve ser carregado pelo
axônio correspondente: a'x : W1'X1 + WZ'XZ. Com essa nova infor—

mação, o resultado do neurônio “somador” pode ser um conceito
aceitável (C ) 0). Caso isto não ocorra, o processo é repetido
iterativamente até que o valor E seja positivo. .Podemos garantir
a convergência deste processo num número finito de passos, pois
tomamos a cada iteração sempre o ponto de conflito de menor
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distância à reta.
Este modelo representa um dos modos de se utilizar

MES no processo de aprendizado da máquina. ºpôs ajustar os pesos
correspondentes às sinapses, os conceitos são considerados con—

ceitos assimilados por ela e podem ser utilizados num processo de

comunicação.
Pinda. vale ressaltar que, sendo o número de sinapses

no cérebro humano da ordem de bilhões, a representação dos va-
lores atribuídos aos conceitos e dos respectivos pesos equivalerà
a equação de um hiperplano, que será "rodado” de modo análogo à

rotação da reta na busca dos pesos que devem traduzir a realidade
da interpretação.

Para completar nosso MC dado como exemplo pela rede de

conexões da palavra Lªgggª,— vamos representar do mesmo modo a

palavra hºmem e, em seguida, a sentença

“O homem é uma raposa."

com suas respectivas representações de conceitos.
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Para a representação do significado da sentença acima

precisamos unir as caracteristicas de todos os constituintes
mesma, que são dadas já através da somatória de propriedades
cada um. No caso, teremos duas somatórias,
homem e outra de raposa, que serão informações de entrada para

uma de propriedades

segundo barramento criado para reconhecer a sentença.
evidenciado-pela Fig. 10.
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O verbo ser dá ênfase ao sujeito da sentença onde ele
ocorre. nssim, na conexãouatribuíremos pesos maiores ao neurônio
.que recebe as caracteristicas de homem (neurônio—H).

Nos neurônios H e R, varios conceitos são sobrepostos,
isto é, homem e raposa possuem caracteristicas comuns que não

auxiliam na compreensão. Estas serão eliminadas com a ênfase
atribuída ao conceito—hºmgm,ª»poiswtodo-conceit0«ativadorno-mneu!nb
rônio-H, tera peso muito maior que o correspondente conceito
ativado no neurônio-R. Outros conceitos são ativados num neurônio
e inibidos no outro. Por exemplo, a caracteristica de "ter rabo"
é ativada no neurônio-R e inibida no neurônio—H.

Haverá cartacteristicas de raposa que não estão inibi-
dos no neurônio-H. E o caso de ggtggig, por exemplo. Neste caso,
como ela não é eliminada pelos aspectos humanos, ela passa pelo
neurônio—H e é assumida como propriedade do homem também.

Desse modo, concluímos que o conceito da sentença
'corresponde a ”O homem é um animal astuto.“

De acordo com Waltz [Pollack-BB], a rede de nos pode

ser formada por qualquer tipo de constituinte de uma frase, seja
ele elementar ou não. Qlém do valor do elemento os nós carregam
informacões tais como seu significado, seus possíveis complemen-

tos, enfim, suas caracteristicas intrínsecas. E possivel que uma

palavra possua mais de um significado. Neste caso, todos eles são

também acoplados ao no em questão.
Para a construção do grafo de Waltz há uma integração

entre as fontes de conhecimento sintático, semântico e pragmáti—

co, que permitem ativar ou desativar as ligações entre os nós.

Dssim, para saber qual (ou quais) as conexões permitidas entre os
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nós no processo de busca da solução, são associados os pesos a

cada arco do grafo, de modo a representar os elementos que são

compatíveis ou incompatíveis. Esta diferenciação se baseia nas

características de ordem semântica e/ou pragmática. P construção
desse grafo é iterativa, de modo que, a cada nível de expansão
com vistas à interpretaçõor—we possivel-neaualiarwaswligações-atewc
entõo assumidas. Essa avaliação também é baseada nas medidas de

ordem semântica e pragmática, que podem ser computadas utilizan—
do—se as informações que o nó carrega. Dessa forma, ao fim do

processo tem—se o caminho da solução, que é um conjunto de nós

bem conectados. O restante dos nós disponiveis para o processa-
mento é considerado inativo, com pesos correspondentes negativos.

Logo, qualquer processo de extração do significado de

sentenças corresponde a uma dissimulação de atribuições entre os

nos da rede.
Tanto as atribuições de ativação quanto as de inibição

ocupam funções importantes no processo global de compreensão.
No modelo de Waltz as ligações de ativação podem ocor-

rer entre:

- uma estrutura de frase e seus constituintes,
--palavras e seus significados possiveis,
- easos e seus marcadores,
— interpretação sintática e correspondente interpretação

semântica.-
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Rs ligações de inibição ocorrem entre:

— estruturas que partilham constituintes (estas são

mutuamente exclusivas). Por exemplo: o gagº corresponde a

um sintagma nominal, o que exclui a ocorrência de gagº num

sintagma verbal.

— nos que representam categorias léxicas distintas para uma

mesma palavra. “Por exemplo: nada como substantivo ou como

verbo.

— nos que representam conceitos distintos para uma mesma

palavra. Por exemplo: manga como fruta ou como parte de

vestuário.

— nós que representam casos conflitantes. Por exemplo:
racional ou irracional.

Com essa explanação vemos que os MCs são a tentativa de

se diminuir a diferenca entre o comportamento humano e o computa-

cional. No seu projeto procura—se aplicar as técnicas básicas de

inteligência artificial utilizando—se a busca em grafos bem co—

nectados, 'onde as conexões relacionam-se à medida de gºngº 59535
do ser humano. Para que esse projeto corresponda ao desempenho
dos neurônios e necessário acoplar-se vários processadores que

manipulem bilhões, de informações, tal e qual o faz a rede neu—

rônica do cérebro humano. Qtualmente há algumas màouinas cone—

xionistas que buscam caracteristicas próximas à realidade; porém

'elas aprESentam falhas no processo de compreensão.
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R. ocorrência dessas falhas é um fator ruim de compara-
cão entre as máquinas é o cérebro humano. Este dificilmente erra
em interpretações. Logo, a desvantagem continua sendo da máquina.

Será que um dia esse processo poderá se inverter ?
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CQPITULD V

UNR INTERFRCE EM LINGUQGEM NRTURQL
PRRR RECUPERQCQO DO CONHECIMENTO

.Rpresentacão do Trabalho

5.1 — Introdução “jºsue ,u“ ,
Í---

n construção deste sistema visa criar condições para
que um individuo possa solicitar informacões ao computador em sua

própria linguagem.
O sistema trabalha com uma sentenca por vez, no esquema

de consulta/resposta. onde a consulta é reaLizada pelo usuário na

forma de sentenças interrogativas e a resposta é fornecida pelo
sistema. 9 função do sistema é unicamente entender as requisições
do usuario e respondª—las. Seu conhecimento é restrito e diz

respeito a um conjunto de referências bibliográficas de periódi—

cos. Estas referências não contêm somente as informacões usuais
encontradas num catálogo simples. mas também informacões quanto
ao conteúdo da obra. ºs referências versam sobre Física da Maté-

ria Condensada. mas não houve razões de caráter profundo que nos

levassem a escolher este assunto. Na realidade, pensamºs que ,o

trabalho computacional de compreensão de linguagem natural quando

tratamos de referências bibLiogràficas não é tão complexo quanto

o-trabalho dispendido ao tratarmos de assuntos do cotidiano, pois
o tipo de sentenças que se pode formular com respeito ao assunto

em quastõo é bem caracteristico: podemos requisitar informações
sobre uma obra de determinado autor. sobre o ano de publicação de

certa obra.' etc., e não fugimos desse padrão. o que facilita a
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definicao do léxico do sistema.
Rs informacões sobre o conteúdo da obra, que são conju-

gadas à referência propriamente dita; ”transmitem conhecimento,
por exemplo, sobre o sistema fisico em estudo, os métodos fisicos
utilizados para estuda—lo, os resultados obtidos como produto da

pesquisa em questão. etc.. ªlém dessas informacões. relacionamos
ainda informacões sobre as referências citadas na obra e sobre
sua edicao. Por exemplo: 'se é uma coletânea de vários artigos
realizada por um ou mais editores, caso em que os nomes dos

editores são explicitados. ou o nome da editora responsável pela
publicação da obra.

9 inclusão dessas informacões foi realizada com o obje—

tivo de enriquecer o vocabulário e destina—se aos interesses de

um usuário que busca informacões especificas. Estas informacões
foram incluídas sem a preocupacão de pertencerem a realidade.
Sºmente o. que diz respeito à Fisica pode ser, considerado como

informacao real.
n representação do conhecimento é declarativa e tem

como base a definição relacional. Q implementação do protótipo é

realizada em micro—computador compativel com IBH-PC, na linguagem
de programacao Prolog [Clocksin-81].

ªssim como o sistema SHRDLU, este sistema busca infor-
macões através de um procedimento de prova. Este comportamento é

possivel devido à utilização do interpretador Prolog. Quando ªo

sistema busca informacões num ambiente restrito e não as encon—

tra. uma falsidade por falna e produzida na busca da solucao.
Neste caso o sistema responde ao usuario dizendo-lhe que não -hà

resposta conhecida para sua requisição.
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Este sistema acessa sua base de conhecimento após

transformar a pergunta do usuário numa estrutura interna que
corresponde à sua interpretacao e que é obtida. utilizando—se

algumas técnicas de anàLise definidas no capítulo II. Esta estru-
tura é dividida em duas sub—estruturas cujas informacões traduzem

o ponto de dúvida da sentença, ou a parte da sentenca que corres—

ponde à informação due o usuário deseja"saberq' e as informações
explícitas, que servem-de direoionamento para a busca da resposta
de modo pertinente ao contexto.

Essa estrutura interna pode ser diretamente interpre-
tada pelo Prolog, que utiliza as informações explícitas para
buscar as informacões desejadas. n configuração do sistema é

modular e será detalhada a seguir.
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5.2 — quuitetura do Sistema

Os principais módulos deste sistema são o de analise.
acesso ao conhecimento específico e interação com o usuário. ªlém
destes, hà modulos auxiliares responsáveis por gerenciar o pro—

cesso .de interação, criando condições para a interação com o

usuário, e módulos que manuseiam o léxico.
Uamos comentar esses módulos a seguir.

5.2.1 — ªnálise de sentencas

Vamos também dividi—La em fases:

9. nnàlise léxica

Como já descrevemos no capítulo II. a análise lexica
envolve o agrupamento dos caracteres em itens. Nosso sistema
agrupa—os exatamente da maneira là exemplificada, exceto quanto
ao delímitador da sentença,“ que não é enviado como item léxico
para a fase seguinte de analise. pois a requisição do usuário é

realizada somente na forma interrogativa. No assunto esoetifico
de referências bibliográficas. 'como os nomes próprios são muito“

freqdentes.' criamos um procedimento que permite que o usuário
introduza um nome próprio incompleto, que é traduzido para o

correspondente nome completo. Este nome completo deve figurar em

qualquer estrutura resultante dos processos de análise subsej
qdentes.
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Hssim, por exemplo, se ao sistema for realizada a

pergunta:

"Qual o ano em que Shikin obteve o resultado de. Termodinâ-
' mica ?"

sua traducao léxíca corresponderá à estrutura em lista do Prolog
dada por:

['Qual',o.ano.em,due,'Shíkin,B.'.obteve,o.resultado.de.
'Termodínâmica']

Esta estrutura será a entrada para o processo de aná-

lise sintática.
VB. análise sintática e semântica

Ds regras sintáticas.correspondem a um subconjunto das

regras da gramática portuguesa, modificadas somente para que seja
possível representa-las computacionalmente e obter resultados no

processo de analise. Sua definição e feita através das regras de

produção, cuja sintaxe é sugerida por Pereira em [Pereira—80] e

traduzida para gramática de cláusulas definidas (GCDs) no inicio
da interação.

Este subconjunto restringe-se à definição de como se
pode analisar.sentencas ínterrogatívas do tipo quem, qual, quais.
e compreende o tratamento de sintagmas preposicionais modificaa
dores de nomes ou frases e o tratamento de sentenças restritivas
(relativas). Em alguns casos. o analisador procede de modo a

transformar os itens léxicos resultantes da análise léxica em

outros itens que permitam uma busca mais direta da interpretacao.
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traduzindo um comportamento de gramática transformacional. Por

exemplo, a regra

inter(S) -—) termlexpr_inter,E,L) ,

adicionelL) .

sn(P,sx) .

(5 =..[E.P]l.

indita que o item léxico correspondente à expressão interrogati—
va. reconhecido no inicio da sentence em análise. deve ser subs-
tituido na própria sentence por um conjunto de itens. Este con-
junto e dado por uma lista (L) e a estrutura resultante deve ser
reconhecida como um sintagma nominal. Este caso envolve o trata-
mento de palavras que já carregam um significado implícito. Por

exemplo, a palavra Quem quer dizer “Qual a pessoa", de um modo

geral. 'No nosso caso particularmente, gºgº pode ser substituido
pela expressão ”Qual o autor", pois temos autor como uma pessoa
no contexto de referências bibliográficas. Para rearranjar a

lista de itens léxicos de forma conveniente para a implementacao.
Quem é substituido por "um autor que“. Rssim, toda transformação
de sentenças interrogativas que se iniciam pelo pronome guem gera
uma frase nominal. pois "relativiza' a frase interrogativa ini—

cial.
.

Os simbolos terminais da gramática. que correspondem

aos simbolos do vocabulário disponivel para a interação, consti—

tuem um conjunto independente das regras sintáticas. de modo que

se quisermos altera-lo, não precisamos alterar a definicao das

regras gramaticais,
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No processo de análise. a busca da interpretacªo das
sentenças corresponderá a prova de_que é possivel declara—las
como sentenças. no conseguirmos prova—las, teremos uma estrutUra
completa associada à prova, cuja configuração será vista adiante.
Para que o procedimento de prova termine. devemos ter Aaxiomas.

que no caso da análise gramatical correspondem exatamente aos

simbolos terminais pertencentes ao vocabulário.
9 análise semântica prossegue em conjunto com a.sintà—

tica, permitindo que o conteúdo semântico da sentenca seja intro-
duzido na estrutura que representará o significado através de

inserções de palavras (ou estruturas) que carregam o significado
dos itens léxicos (ou de grupos de itens léxicos). Desse modo, é

possivel relationar aspectos da linguagem a medida em que a

análise reconhece elementos e sub—estruturas constituintes da

sentenca. Por exemplo, em

splConc.S,sx) ——> termlprep,P) .

sn(51,sx) .

(semant—preplP,Eonc,S1,S)).

dizemos que. ao reconhecer um sintagma nominal demarcado por uma

preposição (P); sua estrutura correspondente (51) deve modificar
um conceito (Conc), que pode ser um outro sintagma nominal ou uma'

frase, pois sintagmas preposicionais modificam nomes ou frases em

nosso dominio de discurso. Essa modificação baseia—se nas restriª
cões semânticas impostas pela preposicão aos constituintes (que

são sub-estruturas). O programa que se incumbe de verificar essas
restrições e chamado aqui de semant_prep, que é um programa
auxiliar embutido nas regras gramaticais de acordo com a notação
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de Pereira.
Realizando a analise semântica simultaneamente com a

sintática o sistema pode rejeitar construções indevidas, inter-
rompendo o- processo de compreensão antes de termina—lo. Essa

caracteristica é boa no sentido de que o sistema não dispende
esforco excessivo quando encontra sentencas cujo significado não

pode.ser reconhecido por ele. fTratamento similar e realizado por
alguns siStemas de processamento de Linguagem natural já citados
por nós,

Pelo fato da semântica trabalhar em conjunto com a

sintaxe. o resultado da análise não e uma representacão em árvore
sintática mas uma estrutura que representa o significado da

sentença, ou seja. uma estrutura—chave.
no ser interpretada peLo procedimento de resolucao do

Prolog. essa estrutura fornece elementos de resposta que devem

ser enviados ao usuario. Esses elementos são obtidos pelo proces—

so de unificacão.
Como o. tratamento semântico para a representacão do

significado exige maior atencao, voltaremos a falar dele no item

(5.3).
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C.Rnàtíse pragmática

O processo de análise neste protótipo não engloba o

tratamento pragmático profundo, pois não prevê o uso das palavras
de acordo com as intenções do usuário a cada momento. Como men—

cionamos no capttuLo II, tomamos como pragmática seu sentido
bastante simplificado que é traduzidõ pela busCa das informacões
pertinentes ao contexto para a geração de respostas coerentes.
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5.2.2 — ªcesso ao conhecimento especifico

Neste sistema consideramos como nomes próprios todos os

valores constantes definidos na base de dados, que é constituida
somente pelas referências bibliográficas que servem de dados para
o módulo de conhecimento. Hssím, teremos os nomes de autores, de

revistas, de editores,“ e também os nomes de anos (que são núme4

ros). titutos de obras, sistemas aproximações fisicas, etc. como

nomes próprios. Tomemos uma referência dessa base como exemplo.
dada por uma relação representada por um átomo onde seu funtor é

o nome da referência:

r1(autor('CoLe.M.W.'),
refer(revista('ths.Rev.').

vol('53').
numero(4418)).

ano(1871).

tituto('ELectronic Surface States of Dietectric Film
on a Natal Substrate').

sistema('FiLmes de hetio'),
aoroximacC'EMn').

resuttadoC'Energia de Ligacao/excitacao'),
editor('Sant-Dízier').
editora('ntica').
citacoes([r3.r7])).

uni, através do símbolo de predicado r1, relacionamos
todos os tipos de nomes próprios constantes da base de dados.
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no reconhecer nomes próprios como símbolos terminais o

Léxico fornece também esses tipos. acoplados a cada nome. ªssim,
por exemplo. se o item Léxico que queremos reconhecer e o nome

'Shikin,B.'

o téxico traz a especificação do significado deste, item:

autor: 'Shikin,B.'

Chamamos essa especificação do significado de tipagem
da informação correspondente ao item Léxico.

Qtém dessa informação o processo de análise fornece
informações sobre construções verbais ou preposicionais na *sen-

tença através da construção de átomos.

Basicamente, como resultado da anàtise de constituintes
da sentença temos somente esses dois tipos de estruturas: uma,

tipada, que corresponde a um nome próprio e outra. representada
por um átomo, que corresponde a uma ação ou a uma modificação
sugerida por uma preposição. seja essa modificação relacionada a

um nome ou a uma frase. Na construção da estrutura-chave da

sentença essas informações são conjugadas numa única expressão.
Que é a representação lógica dos conceitos extraídos da mesma.

Para tornar mais clara esta exposição tomemos um exem-

plo de pergunta na interação do sistema com o usuario:

'Duem pubticou artigos de 1580 ?'
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Teremos como estrutura—chave a fórmula

existeCautor:R.autor:R e artigo:9r e'
ano:1880 e

(*)
dataCartigo:Qr,ano:1980) e

pubticar(C.autor:9.artigo:nr)).

que segue o padrão das estruturas—chave no sistema:

existeLTp:X,Coniunc%o).

onde [933 é a informacão procurada. de valor X e tipo Tp, e

Çggigngãg é a informação fornecida na sentença do usuário, que

inclui também a informação procurada. conjugando-a às demais
estruturas fornecidas pelo analisador.

Vemos que na fórmula acima cada entidade correspondente
a um nome próprio, mesmo que desconhecido, e tipada. Dinda. atém

dessas informações tipadas. a fórmula só contem átomos referentes
às informações contidas na sentenca. que no caso acima correspon-
dem ao ano do artigo (data). introduzido pela preposição de, e à

ação de publicar. que relaciona sujeito e objeto através de um

conceito C. Este conceito será explicado mais tarde.
assim definidos os constituintes da estrutura—chave.

podemos interpreta—La atraves da expressão de nome Conjunção que.
submetida ao interpretador, faz a correspondência dos constituin-
tes com as informacões que o sistema conhece. Este ela é definido
no -sistema com base nas operacões de acesso ao conhecimento

especifico. Portanto, cada possivel formulação do.significado de

sentencas corresponde a um conjunto de regras de acesso ao conhe-
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cimento. Devido a essa constituição da estrutura—chave a inter—

pretacão e verdadeira somente quando as condições embutidas em

seu segundo argumento são verdadeiras. Neste caso, conhecemos o

valor X, de tipo Tp. que deve ser dado em resposta à requisicão
do usuario, pois este ocorre também na expressão Conjunção.

5.2.3 - Módulo de interação-

Ú módulo de interação do protótipo é bastante simples.
Fornece recursos para que o usuário introduza suas perguntas e

ativa os módulos restantes, que são basicamente os de análise e

de acesSo ao conhecimento específico. Qcoplamos a este módulo um

módulo de interpretacao da estrutura-chave. que somente acrescen-
ta condições à mesma para que a resposta seja dada ao usuário de.
modo conveniente e pseudo—natural. R estrutura resultante e sub—

metida ao interpretador Prolog e fornece as devidas respostas
assim que a interpretação é completada. Como exemplo, para a

estrutura-chave (*) temos a seguinte representação em lista:

[findall(n,existe(autorzn,autorzn e artigo:nr e

ano:1880 e

datalartigo:nr.ano:1880) e

publicarCC.autor:H,artigo:Rr)).L).
sortlL,[PlR]).
guarde(resp,R),
responder(P)].

Esta 'lista é submetida ao interpretador através
de um programa auxiliar contido nesse módulo e as acões corres-
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pondentes são geradas, dentre as quais a ação de resposta dada

pelo programa respºnder. ºs demais ações visam. processamento
posterior e não vamos comenta-tas neste tópico.

O processo de interação é supervisionado por este
módulo ate que o usuário o encerre.

5.2.4 - Dutrosªmódut05*do-sistema"ºªº *_ª——?—

ªinda fazem parte da arquitetura do sistema os

módulos que Lhe dão suporte operacional. São etes:

9. Módulo de consulta

Este móduto traz para a memória as informações
sobre as referências bitíogràficas propriamente ditas. sobre os

verbos e sobre as possíveis combinações entre nomes para compor

os nomes próprios.

B. Dicionário

E de responsabilidade deste módulo construir as

estruturas que armazenam as informacões sobre os substantivos
comuns e verbas. Os substantivos comuns são pré—definidos peto
projetista juntamente com sua estrutura semântica dirigida ao

acesso ao conhecimento. Por exemplo, o substantivo comum revista
é definido juntamente com a estrutura semântica" gggigtaiª num

dicionário de substantivos. R é uma variável que deve ser instan—

ciada durante a interpretacao do significado.
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O dicionário de verbos toma as informações já
consultadas peLo módulo de consutta e gera também as respectivas
informacões semânticas voltadas ao acesso ao cºnhecimento.

C. Biblioteca

Este módulo” contém poucqí pnpgramas de, çaràter
geral, qUe podem ser utilizados por quanuer outro módulo.

D. Módulo de inicialização

Este móduLo ativa o processo de ínteracão. dei-
xando o sistema pronto para que o usuário requisita suas infor—

mações. Qntes disso porém, são consuLtados todos os arquivos que
contêm os módulos aqui discriminados.
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5.3. — Fundamentos teóricos

Como o tratamento sintético de interfaces em Linguagem

natural já foi bastante comentado neste trabalho, vamos restrin-
gir—nos a falar Sobre-a teoria semântica que fundamenta o projeto
desta interfaCe. Teoria semelhante a esta que devemos estudar
mais detalhadamente encontra-se em [Motard-87].

Quando trabalhamos com bases 'de dados relacionais,
introduzimos dois elementos ao redor dos quais gira todo o pro-
cesso de formacao de estruturas representativas do significado
(estruturas—chave): um conjunto de indivíduos (D) e um conjunto
de símbolos relacionais (R).

Ds simbolos relacionais no nosso contexto correspondem
ao significado dos verbos e às informações obtidas como ligações“
causadas pelas preposições. Um individuo é sempre tipado e cor—

responde à estrutura szx, onde X é constante ou variável e Tp é

um dos tipos que são atribuidos a constantes no nosso dominio.

Sejam os seguintes conjuntos:

— D: de constantes ou indivíduos conhecidos;
— V: de variáveis ou individuos desconhecidos;

de símbolos relacionais;
de conectivos;

: de quantificadores;
'TIDF'IJU

de fórmulas aceitáveis;
- T: união de D e U.

e sejam os seguintes simbolos pertencentes aos referidos
conjuntos:
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existe E O; f1.f2 E F.

R$ fórmulas aceitáveis no nosso domínio de discurso
podem ser definidas sintaticamente:

Def. 1: Parasos simbolos geraiscdefinidosmacima,“u»“_ ,_ ,_

1.3.) f = o(i1,í2f:...ín) E F.

Neste caso f é chamado literal.
(1 & f2 E F.A O" . V -q "

existe(x,f1) E F...) (1 v —o' "

Por um abuso de construção permitimos que um individuo
tipado corresponda também a uma fórmula. Hssím. definimos ainda:

1.d.) f = i E F.

Neste caso, chamamos f de estrutura tipada.

Chamamos de fórmula válida toda fórmula aceitável f

(( E F) tal que f é Livre de variáveis. R semântica das fórmulas

válidas e definida por:

Def. 2: Dado o conjunto 1 de todas as fórmulas cujas interpreta-
cões são verdadeiras.

2.a ) f = p(i1.i2....,ín) é válida se f e 1.

2.b.) f : f1 e f2 é valida se
f1 é válida e f2 é válida.
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N n u a:, " exister.f1) é válida se. para algum x E V.

f1 é válida.

N CL V -—» n i é válida se f E I. onde i é uma variável
tioada.

Nosso objetivo é avaliar uma fórmula geral que obedece

as regras sintáticas da Def. 1. Como resultado da avaliacao,
teremos om vator verdadeiro ou falso que determina se a fórmula

pertence ou não ao conjunto I e permite ao sistema fornecer a

resposta adequada ao usuário.
No protótipo redefinimos os coniuntos acima por:
— D: nomes próprios constantes da base de dados;
- U: variáveis;
- R: simboLos relacionais. Constitui—se dos símbolos

relacionados a verbos e aos casos de Ligacões preposicionais
possiveis entre os elementos do coniunto T;

- C: conjunto unitário - (e);
— O: conjunto unitário - (existe). Equivale semantica-

mente aos determinantes do nosso vocabulario (artigos. no caso).
- F: fórmulas aceitáveis;
—-T: união de D e V.

Este sistema trabalha baseado em perguntas do tipo
'quem, quais. etc., que exigem a ggmgggãg dos indiQiduos que
figuram na fórmuta Lógica (ou estrutura—chave). Para este tipo de

perguntas, a estrutura—chave é sempre uma fórmula quantificada.
como já vimos no item (5.2.2.):

existe(Tp:X,Conjuncão) (*)
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D quantificação neste caso prevalece sobre todas as
variáveis livres.

Quando utilizamos o pronome gºªl-no plural, na verdade
obtemos uma estrutura—chave quantificada por ggigtg, mas cuja
interpretação deve ser equivalente à quantificação universal

todolTp:X,Conjunc%o)—— “Huawei“ -;

Como nossa sintaxe não prevê o quantificador universal,
discriminamos essa informação pela introdução do tipo da pergunta
como funtor da fórmula (*). Este tipo será g se o usuário buscar
uma resposta e 95 se ele desejar todas as respostas possiveis:

o(existelTp:X,Conjunç%o))

ou

qs(existelTp:X,Conjunção)).

O próprio intérprete se incumbirà de verificar esses
tipos, introduzindo condições de prova que permitam buscar um ou

todos os elementos do conjunto de constantes que tornem a fórmula

correspondente válida.
'

No nosso protótipo trabalhamos com verbos transitivos
diretos ou intransitivos. ns fórmulas lógicas cujos simbolos de

predicado correspondem aos verbos terão três ou dois argumentos,
respectivamente.ª Isto porque o primeiro argumento de todo verbo

corresponde a-um conceito. Na estrutura-chave este conceito apa—

rece em todo literal que tenha relacao com o verbo e serve para
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-estabelecer a dependência contextual entre as informacões ex—

traídas da sentence. Basicamente, esses titerais ocorrem quando
'hà modificação do verbo por preposições (modificação de frases),
alem da predicacão do próprio verbo. Por exemplo, o verbo obter
terá como estrutura correspondente a Literal:

obter(Conc,Suj10bjeio).w_w,dmeewm.u

Este titerat corresponde à predicacão de obter, que é

um verbo transitivo direto. Esta categoria gramatical determina o

número de complementos do verbo. acrescido de uma unidade pela
colocação do conceito (Conc) associado a ele. Neste caso. os

complementos são: sujeito (Sui) e objeto direto (Objeto).
Como exempLos da utiLizacão desses conceitos, tomemos

uma amostra de interacão no nosso protótipo, dada pela Fig.1:
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yes
?- interage.
Int: Qual a editora que publicou a revista PHys.Rev. eam artigos de Eole ?

Estrutura lexica: ' ' '

[Dual, &, editora,que,publicou,a,revista,Phys. Rev.,com, artigos,de,Cole, H. W ]

Estrutura—chave: f .* -
. _

a(existe(editora : _0853,e(existe(revista : Phys.Rev.,e(editora : _0658,e(e(e(ar
tigo : _2ES1,e(autor : Cote,H.W.,referencia(artigo : _2ES1,autor : Cole,M.W.))),
cónteudo£publi : _OSES,artigo : _2ES1)),e(publicar(_OSE5,editora : _0559,revistªl

: Phys.Rev.),v)))),v)))"
Resp: Rtica.

.

Int: Qual & àproãimacao oom que Fetter obteve o resultado de Energia ?

Estrutura lexica:
» . . —

,[0ual,a, aproximacao, com,que,Fetter, R. L. ,obteve,o, resultado,de, Energia de ligacaoIexcitacao] : .

Eitrutura-chave:
o(exlsteCBproximac : _064S,e(existe(resultado : Energia de Ligecaolexcitacao,e(aª
utor : Fetter,n.L.,e(e(aproximac : _0648,conteudo(obt : _OEF5,aproxímac : _0648)
),e(obter(_0EF5,autor : Fetter,R.L.,resuLtado : Energia-de Ligacaolexcitacao),v)))),v)))
Resp: Nao exísfe resposta..
Int: Qual o autor que obteve o resultàdo de Blindagem de carga com Hipolito ?

Estrutura Lexica:
[Dual, o, autor, que, obteve, o,resultado,de, Blindagem de carga,com, Hipolito, D. ]

Estrutura—chave: -

q(existe(autor : _7D11,e(existe(resultado : Blindagem de carga,e(autor : _7B11,e
(a(autor :.Hipolito,D.,parcería(obt : _BBZS,autor : Hipolito,D.)),eCobter(_8825,
autor : _7D11,resultado : Blindagem de carga),v)))),v)))
Resp: Hipolito,D..
Int: Duais as editoras que publicaram & revista que editou os artigos que Cole e'
screveu ?

Estrutura lexica:
[Duais,as, editoras,que,publicaram,a, revista,que, editou, os, artigos,que, Cote, M. W.,

_escreveu]

1

Estrutura—chave:
qs(existe(editora : _1415,e(existe(reuista : _25C5,e(editora : _141S,e(publicar(r
_1791,editora : _1415,revista : _2ECS),e(existe(artigo : _4C61,e(revista : _ZECS.
,e(editar(_39FS,revista : _2EC5,artigo : _4CB1),e(e(autor': Cole,M.w.,e(autor :
Cole,".w.,e(artigo : _4CB1,escrever(_SER1,autor : Çole,H.w.,artigo : _4C81)))),vj
)))),v)))).v)))
Resp: Rtiça, Lisboense, McGraw-Hill e North—Holland.

Int: fim ,
'Rie'logo:“'1
yes ? !

FIGURA 1 — Amostra de interação no protótipo da interface
linguagem natural.
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No primeiro exemplo o sintagma preposicional

"com artigos de Cole"

modifica a frase

“Qual a editora que publicou a revista ths.Rev."

R estrutura—chave obtida como interpretação da sentenca
contém os literais

publicar(C,editora:E,revista:'ths.Rev.')

que corresponde à predicacão do verbo publicar, e

conteudolpubli:C,artigo:n)

que corresponde à modificação do verbo introduzida pela preposi-
cão cºm. H variável C representa o conceito em questão.

Na realidade, a construção de literais desse tipo ou de

estruturas tipadas corresponde à determinação das correspondentes
lacunas. Essas Lacunas são preenchidas no reconhecimento de algum

item léxico ou durante a interpretação da estrutura-chave pelo
Prolog. Para os verbos. a determinação das lacunas corresponde à

determinação dos casos associados a ele. ªssim, no exemplo para o

verbo obter, os casos associados a ele são o nominativo, cuja
lacuna deve ser preenchida por um valor tipado que instancia a

variável Sui. e o caso acusativo, cuja lacuna deve ser preenchida
com o valor tipado que instancia a variável Objeto. O preenchi-
mento destas lacunas é realiiado por um procedimento que trata
somente da semântica dos verbos.
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Os símbolos de predicado que representam ligacões pre—

posicionais entre elementos do conjunto de indivíduos ou entre um

verbo e um elemento determinam os casos particulares tomados de

acordo com o assunto da nossa base de dados. E o caso de conteu—

gº e ggígggggia, no primeiro exemplo da Fig.1. Estes casos são

determinados por um procedimento do tipo

ligacãolPrep,F1,F2,Easo)

onde: EQ Q corresponde à preposição.lm

El corresponde a um elemento X E T ou a um conceito de

verbo,
l'TI |N corresponde a um elemento X E T e

”"”! ªgº corresponde ao simbolo relacional que representa a

ligacãol

Díremos que ligação é uma função que mapeia dois itens
léxicos (dois substantivos ou verbo e substantivo) num valor que

recebe o nome de casº e varia de acordo com o contexto em ques—

tão.
Para o caso particular de acesso à base de dados sobre

referências vbibliogràficas. onde cada uma é nomeada por um sim—

bolo de predicado ri (i variando de acordo com a quantidade de

referências). 0 conceito associado ao verbo corresponde à identi—

ficação da referência. Desse modo. mantemos a interdependência
entre as informações contidas na sentença. que devem ser perti-
nentes à mesma referência, na maioria dos casos.
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Q interpretação da estrutura-chave

existeCTp:X,Conjuncão)

é dada pela sua execucao direta pelo interpretador Prolog. Q

grosso modo, corresponde à definição:

existe(Tp:X,Conjuncão) se

executa(Coniuncão) ev

executa(Tp:X).

executa(Tp:X) se

pertence(To:X,D).
executa£Coniuncão) se

verifica(Conjuncão).

verifica(e(F1,F2)) se

executa(F1) e

executa(F2).

onde D é o conjunto de indivíduos conhecidos. F1 e F2 são Lite—

raís ou estruturas típadas ou conjunções de outras fórmulas.
Quando o interpretador encontra valores que tornam

Conjunção verdadeira. temos o valor X, de tipo TD, Que é dado

como resposta ao usuário.
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CRPITULD UI

CDNCLUSDES

0 periodo inicial de projeto desta interface compreen—

deu o estudo das sugestões de vários autores quanto aos métodos

computacionais e à estruturacão do conhecimento para resolver o

problema de compreensão de Linguagem natural computacionalmente.
Estudos foram realizados também sobre o tratamento da lingua
portuguesa a fim de procurar retratar com fidelidade as regras de

formacao de sentencas nessa lingua.
Optamos por seguir uma linha de pesquisa voltada a

estruturação lógica para a representação do significado das sen—

tenças e por essa razão seguimos a ideia de F.?ereira, adotando a

gramática de cláusulas definidas para análise das sentencas.
Restringimos o conhecimento do protótipo ao dominio de

referências bibliográficas e montamos uma base de dados com

algumas referências completas. Construímos o léxico com um voca—

bulário bastante limitado, utilizando alguns verbos e substanti-
vos. Ds verbos indicam acao, somente. Compõe o vocabulário ainda

um segundo conjunto. que contém as palavras auxiliares para a

construção de sentencas da lingua portuguesa. Palavras pertencen-
tes a este conjunto correspondem às preposições. artigos e pro-
nomes.

Rpesar_do vocabulario ser bastante restrito, foi DOSª

sível definir algumas construções de forma a traduzir alguns

aspectos do processamento de linguagem natural. tais como:
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— o tratamento de sinônimos. Por exemplo: no nosso do—

minio de discurso as palavras titulo. artigo e trabalho referen-
ciam-se à mesma entidade (titulo).

— o tratamento de significados subordinados. onde en—

tendemos por subordinação a ocorrência de uma palavra que já traz
implicitamente seu significado íou_tipouassociado)c *Por exempto;
"a revista Phys.Rev.'. “o resultado de energia“. etc..

é as Ligações semânticas introduzidas pelos verbos e

pelas preposições.

— a transformação de palavras, introduzindo itens equi-
valentes com maior poder explicativo,

— o tratamento de frases restritivas.

Quanto à representação do conhecimento e utilização da

Linguagem intermediária, procuramos colocar em prática as carac—

teristicas oue iulgamos convenientes para construir um modelo

cujo desempenho permitisse viabilizar a implantação de uma inter—

face real em linguagem natural para acesso a bases de dados.

Rssim, nosso protótipo aglomera alguns aspectos de teoria de

casos, de interpretação e representação lógica, de quantificação
e também de conexões. Embora nosso vocabulário seja bastante
restrito. procuramos encontrar um conjunto minimal para traduzir
os literais-de forma a acessar o conhecimento.

Os casos são embutidos na definição dos verbos e das

conexões entre dois nomes ou entre um conceito de verbo e um nome

e sao detectados durante a análise sintática. pois na nossa
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lingua eles são marcados pela ordem em que são distribuidos na

sentenca., Nas conexões entre nomes ou entre um conceito de verbo
e um nome os casos são introduzidos por preposicões. No nosso
trabalho esses casos são definidos de acordo com o assunto.
ªlguns são criados por conveniência de implementacao e nada tem a

ver com os mencionados na lingõistica.
R representac%0“lógica é introduzida na linguagem “in-a““

termediària de acesso à base de dados. O próprio conhecimento é

declarado Logicamente: no léxico, os verbos e as informacões de

casos mapeiam sobre relacões. enquanto o restante das informacões
das sentenças mapeia sobre os atributos das relações. Também

utilizamos procedimento lógico para interpretar as fórmulas na

busca de respostas.
Q quantificação ocorre sempre sobre o elemento de dú—

vida do usuário. No entanto, no nosso modelo não distinguimos
determinantes definidos dos indefinidos. Como a interface é vol-
tada à consulta, partimos do pressuposto de que tudo é definido.
Deste modo. o sistema não faz verificação da validade da entidade
quantificada e não consegue recusa-la imediatamente, somente

quando acessa a base de dados para interpretar a estrutura-chave
correspondente à sentenca.

ns conexões podem ser consideradas como uma simulacão
dos neurônios onde as sinapses possuem sempre peso unitário. Em

contrapartida, o estabelecimento das regras de preferência de

relacionamento entre constituintes de sentencas é realizado de

forma explicita. Por exemplo. quando utilizamos o verbo Qººliggg,
com complemento direto dado Dela palavra revista, o complemento

nominativo deve ser editºra. Já o verbo calcular exige como caso
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nominativo um autor no dominio de discurso. Ds pesos unitários
não representam uma boa solucao, pois o sistema passa a ser
intolerante. não sendo capaz de concluir sozinho pela melhor
alternativa. a não ser permitindo que o processo de retrocesso
busque exaustivamente uma possivel solucão. Em outras palavras, o

sistema não raciocina. trabalha.
"Não introduzimos dependência.contexjual_quanto_a-gênero

e número ou Quanto a conjugação de verbos mas essas medidas podem

ser introduzidas facilmente permitindo a transformação morfoló—

gica das palavras na tentativa de adequa—las ao contexto.
Finalmente, não foram tratados vários aspectos da lin—

guagem que são considerados importantes para o processo de com—

preensão de linguagem natural. a saber: negação. anàforas. pará—

frases. ambigõidade, conjunções, disjuncões, preposições tempo—

rais. 'comparacões. referências pronominais e os ouantificadores
restantes. que incluem as palavras poucos. muitos, etc.. ªinda.
em termos de implementação não foram explorados os recursos
disponiveis para o tratamento de grande volume de informacões.

Pretendemos modificar o protótipo visando obter um

sistema que manipule grande massa de dados e apresente pelo menos

parte das _construcões acima citadas no processo de consulta a

bases de dados. Quando se projeta uma interface. embora seja
ideal que ela apresente mecanismos de compreensão para todas
essas construcões, em geral estolhemos aquelas que julgamos apli—

cáveis para o obietivo da interface. pois a dificuldade e bastan—

te -grande para construi—la de modo completo a fim de funcionar
como se fosse realmente um segundo interlocutor.
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Retacionamos as principais medidas que pensamos que
devem ser adotadas para dar prosseguimento a este projeto:

1.) Uniformizar e otimizar a representacão computacional das
informacões.

2.) Criar um mecanismo que permita ao sistema “lembrar—se“ de

sentenças introduzidaseanteriormente,petowusuàrioswmnestew.modo,“

será possivel tratar anàforas. fornecendo recursos para que o

usuario solicite ou mencione informacões referenciadas num con—

texto imediatamente anterior. Neste caso, seria possivel comparar
a estrutura—chave da sentenca anafórica com a estrutura—chave de

sentenças anteriores utilizando regras sintáticas e semânticas
para fazer uma correspondência entre as informacões contidas na

frase. Procedimento similar deve ser estudado para permitir refe-
rências anafóricas ou pronominais dentro da mesma sentenca.

3.) Para o caso de paráfrases, pensamos ser necessário definir
regras gramaticais que permitam obter a estrutura—chave das sen-
tencas parafraseadas que tevarà a uma interpretação corresponden-
te aos mesmos objetos do dominio.

4.) R resolucao da ambigdidade é obtida por critérios de escolha
adotados dorante a análise." Esses critérios devem ser determina—

dos semanticamente.

5.) O tratamento de negação em sentencas pode ser reatizadoi
tomando-se a forma afirmativa correspondente para se obter uma

estrutura—chave cuja interpretação determinará as situações que
não—se deseja mencionar na sentenca onde ocorre a negacão.
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6.) Frases comparadas ou conjugadas devem ser de mesmo tipo. O

estabelecimento de uma hierarquia de dominio permitirá obter os

tipos similares dos constituintes das sentencas no contextot
Durante a construção da estrutura-chave. ao encontrar uma conjun-
cão é possivel interromper a análise e buscar um elemento ocorri—

do anteriormente cuja categoria gramatical possibilite- preencher
a Lacuna introduzida pela conjunção, se esta lacuna existir. Pode

ser que a sentença contenha duas frases completas conjugadas.
Neste caso. sua tradução para a fórmula lógica e imediata. pois
podemos considerar que cada frase conjugada corresponde a uma

condição que deve ser submetida ao interpretador.

7.) O tratamento de informacões temporais foge da lógica usual e

entra no âmbito da lógica temporal. Não conhecemos essa teoria e

sugerimos estudo aprofundado desse assunto.

Podemos ainda pensar em definir regras gramaticais que

permitam ao usuario fazer consultas ao sistema através de senten-
cas interrogativas que não sejam introduzidas por pronomes. Para

isso. consideramos também a forma afirmativa das mesmas, e a

resposta será do tipo confirmacão/recusa.
Sintaticamente consideramos satisfatória a utilizacao

de GCDs para a lingua portuguesa, a qual acoplamos ações de modo

a construir a interpretacao semântica.

Concluímos que a maioria dos problemas encontrados no

transcorrer do projeto envolveu aspectos de ordem semântica pois
não. é fácil traduzir o relacionamento entre os constituintes de

sentencas de forma precisa computacionalmente. Na realidade, os

problemas são encontrados quando se deseja simular um comporta—
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mento feat no processo de compreensão.

Fica como sugestão para trabalhos futuros aprimorar as

definições de ordem semântica e de representacão do conhecimento

no prqtótipo, com conseqãentes alterações da linguagem interme—

diária,
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