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RESUMO

No estudo do processamento de linguagem natural, os tesauros distribucionais, que represen-

tam modelos semânticos de linguagens, são muito utilizados em tarefas que envolvem relações

semânticas, tais como respostas a perguntas, simplificação de texto, desambiguação, análise de

sentimentos, entre outras. Uma barreira frequentemente encontrada nestas tarefas é a falta des-

tes recursos - seja devido a altos custos de criá-los e extendê-los, difícil acesso ou até mesmo

por serem inexistentes para algumas línguas. Muitos esforços são dedicados à construção auto-

mática de tesauros, e diferentes técnicas foram desenvolvidas a fim de atingir este objetivo, mas

elas precisam ser cuidadosamente avaliadas para garantir que a qualidade dos resultados obtidos

seja satisfatória. Este trabalho fará uma comparação entre modelos semânticos distribucionais

construídos automaticamente para dois idiomas, português e inglês, para determinar se estas

técnicas podem ser aplicadas em linguagens com diferentes características léxicas e sintáticas.

Também serão comparadas duas técnicas de construção de tesauros para determinar se elas são

equivalentes. Finalmente, será examinado o impacto do tamanho e do tipo de contexto utilizado

para cada modelo, assumindo que contextos maiores levam a resultados de maior qualidade.

Modelos semânticos construídos automaticamente implicam em uma redução de custos e au-

mento na abrangência e acessibilidade da área de processamento de linguagem ao permitir a

criação destes recursos para idiomas que não possuam tesauros construídos manualmente ou

para os quais estes recursos sejam de difícil acesso.

Palavras-chave: Processamento de Linguagem Natural. Corpus. Tesauro. Construção de

tesauros. Recursos construídos automaticamente.



Construction and evaluation of semantic distributional models

ABSTRACT

In Natural Language Processing, distributional thesauri, semantic model language representa-

tions, are widely used in tasks that involve semantic relations, such as question answering, text

simplification, disambiguation and sentiment analysis. A frequent barrier to these tasks is the

lack of resources - either due to the high cost of manually constructing and extending them,

difficulty of access or even because they do not exist for some languages. Therefore much

effort have been dedicated to the automatic construction of thesauri, and different techniques

have been developed in order to reach that goal, but they need to be carefully assessed to ensure

the quality of the results obtained with them is satisfactory. This work compares distributional

semantic models built automatically for two different languages, Portuguese and English, to

determine whether the techniques can be robustly applied to languages with different lexical

and syntactics characteristics. Secondly, we compare two different techniques for thesaurus

construction, to determine if they are equivalent. Finally we examine the impact of the type and

size of context used for each of the model, assuming that larger contexts lead to better quality

results. Automatically built semantic models imply in a cost reduction and a raise in coverage

and accessibility of the area by enabling the construction of these resources for languages that

may not have manually built ones or for languages whose resources have restrict access.

Keywords: Natural Language Processing. Corpus. Thesaurus. Thesaurus construction. Auto-

matically built resources.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

Processamento de Linguagem Natural (PLN) objetiva facilitar com que computadores

processem e compreendam linguagens naturais humanas, para isso combina elementos de In-

teligência Artificial e Linguística Computacional. As linguagens naturais estão em constante

evolução e se diferem de linguagens computacionais, entre outros motivos, por serem ambíguas

e por tamanho de vocabulário. Aplicações de PLN incluem tarefas como verificação ortográfica

e gramatical, tradutores, comandos de voz, etc.

É comum que aplicações de PLN utilizem recursos linguísticos, tais como corpora,

dicionários, ontologias e tesauros. A qualidade destes recursos influencia diretamente a per-

formance destas aplicações. Desta forma, é importante que estes recursos tenham uma boa

cobertura sobre a linguagem e sejam acurados. Contudo, a construção manual destes recur-

sos possui um custo elevado, posto que requer muito trabalho e mão de obra especializada -

linguístas trabalham durante anos para desenvolver estes recursos.

Alguns destes recursos podem levar décadas para serem construídos, como é o caso da

WordNet1 (FELLBAUM, 1998), que começou a ser desenvolvida em 1985, da Verbnet2 (KIP-

PER et al., 2000), que foi primeiramente publicada em 2000, e da WordNet.PT3 (MARRAFA;

COUTO, 2001) (português), que foi primeiramente publicada em 2000, estando todos ainda

em desenvolvimento. Outros recursos disponíveis para o português incluem o TEP (DIAS-DA-

SILVA; MORAES, 2003), o OntoPT (Gonçalo Oliveira; GOMES, 2014) e a OpenWordNet-PT

(PAIVA; RADEMAKER; MELO, 2012).

Uma alternativa ao alto custo de construção destes recursos é a construção automática.

Apesar dos recursos automáticos não possuírem a mesma qualidade dos recursos construídos

manualmente, este processo torna viável que aplicações de PLN trabalhem com idiomas que

não dispõem destes recursos e também com domínios específicos, como termos técnicos de

Aviação, Bioinformática ou Química, que dificilmente são cobertos por recursos de propósitos

gerais.

Em particular, tesauros podem ser definidos como listas de palavras organizadas por

associação semântica como sinonímia4, hiperonímia5, etc. Assim, os tesauros exprimem a si-

1Disponível em: https://wordnet.princeton.edu/
2Disponível em: http://verbs.colorado.edu/ mpalmer/projects/verbnet.html
3Disponível em: http://www.clul.ul.pt/clg/wordnetpt/index.html
4Associação semântica de palavras com mesmo significado (e.g.:"cão"e "cachorro").
5Relação semântica hierárquica que uma palavra assume em relação a outra por possuir sentido mais abrangente
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milaridade entre as palavras, por meio de várias relações.

A contstrução manual de tesauros exige trabalho diligente de linguistas, fazendo uso

de diversas ferramentas, como dicionários, enciclopédias, manuais e até mesmo envolvendo

usuários finais. A construção automática tem por base a análise estatística de corpora, anali-

sando estatisticamente as palavras encontradas no corpus e verificando a similaridade entre seus

contextos.

Tesauros servem de base para representar relações semânticas (e.g.: sinonímia, hipero-

nímia, etc.) entre palavras (PADRÓ et al., 2014a), e são úteis em diversas tarefas de PLN, tais

como resposta a perguntas (LITKOWSKI, 2000), substituição léxica (MCCARTHY; NAVIGLI,

2009) e análise de sentimentos (GLOROT; BORDES; BENGIO, 2011).

Tabela 1.1 – Exemplo de palavras relacionadas em um tesauro

Palavra 1 Palavra 2 Similaridade
Residence House 0.377186
Residence Home 0.303942
Residence Mansion 0.223128
Residence Apartment 0.195298
Residence Chalet 0.162698
Residence Flat 0.155110
Residence Shelter 0.112485

Atualmente a contrução automática de tesauros é baseada na hipótese distribucional de

Harris (HARRIS, 1954). Esta afirma que palavras que ocorrem em contextos similares devem

possuir significados similares, ou seja, uma palavra é caracterizada pelos contextos em que ela

aparece. Com base nos os contextos de cada palavra, são calculadas as similaridades entre

uma palavra e as demais. A Tabela 1.1 mostra algumas entradas em um tesauro distribucional.

Segundo Lin (1998), para a construção automática de tesauros, são necessários basicamente três

passos:

1. Identificação de contextos para as palavras alvo em um corpus6.

2. Aplicação de medidas de associação entre palavras e contextos

3. Aplicação de medidas similaridade entre as palavras alvo.

Considerando a dificuldade de criação de tesauros e a necessidade destes para a área

de PLN, este trabalho apresenta uma análise da qualidade de tesauros construídos automati-

camente. Foram utilizadas duas abordagens distintas: (i) contagem de contextos, (ii) aborda-

(e.g.: "automóvel"é um hiperônimo de "carro").
6Um corpus é um conjunto de textos utilizado para estudar e descrever uma linguagem.
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gem preditiva de contextos, que vem ganhando cada vez mais popularidade. As avaliações de

qualidade comparam a acurácia obtida pelos tesauros em diferentes tarefas, como preferência

selecional e análise de composicionalidade. Adicionalmente, para avaliar o impacto da língua

na construção de um tesauro, as avaliações serão feitas para duas línguas: inglês e português.

Com isso, espera-se verificar três hipóteses: (i) os tesauros distribucionais apresentam

qualidade semelhante para diferentes idiomas; (ii) a quantidade de contexto analisada para cada

palavra influencia a qualidade do tesauro; e (iii) as abordagens de construção de tesauros são

equivalentes.

Para avaliar a primeira hipótese, serão criados tesauros distribucionais para duas línguas

(inglês e português) utilizando corpora de tamanho semelhantes e serão realizadas avaliações

similares, para determinar se há diferença na qualidade dos tesauros produzidos para línguas

com diferentes características morfosintáticas. A segunda hipótese será verificada através da

construção de tesauros com diferentes tamanhos e tipos de contexto nas abordagens de conta-

gem e preditiva. Para a terceira hipótese, serão gerados tesauros utilizando as abordagens de

contagem e preditiva. Estes tesauros serão aplicados em diversas tarefas de avaliação semântica,

que servirão também para verificar estas hipóteses.

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo dividido da seguinte forma:

capítulo 2: apresenta o estado da arte da construção de tesauros. São discutidas as diferentes

abordagens de criação de tesauros, descrevendo suas etapas e parâmetros. São apresentadas

também diferentes formas de representação dos corpora. Por fim, é apresentada uma discussão

sobre as formas de avaliação da qualidade dos tesauros.

capítulo 3: são descritos os materiais e métodos utilizados neste trabalho para a construção e

avaliação de tesauros; são descritos os corpora, e as ferramentas utilizados para construir tesau-

ros e os testes escolhidos para avaliá-los.

capítulo 4: mostra os resultados obtidos e é apresentada uma análise destes dados;

capítulo 5: por fim são apresentadas as conclusões e contribuições deste trabalho, uma discus-

são dos resultados e possíveis trabalhos futuros.
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2 TRABALHOS RELACIONADOS

O processo de criação de tesauros distribucionais consiste em, dado um corpus, identi-

ficar palavras que são relacionadas utilizando o contexto (as outras palavras) com as quais elas

coocorrem. Os tesauros apresentados neste trabalho, assim como a maioria dos tesauros cria-

dos automaticamente, são baseados na hipótese distribucional (HARRIS, 1954; FIRTH, 1957),

que diz que palavras podem ser caracterizadas pelo contexto em que aparecem. Isto significa

que duas palavras que possuem contextos similares são consideradas similares. Segundo Lin

(1998):

O significado de uma palavra desconhecida pode ser inferido de seu contexto. Consi-
derando o exemplo1 abaixo em (Nida, 1975, p.167):

Uma garrafa de tezgüino está na mesa.
Todos gostam de tezgüino.
Tezgüino te deixa bêbado.
Fazemos tezgüino do milho.

Os contextos em que a palavra tezgüino é utilizada sugerem que tezgüino pode ser um
tipo de bebida alcoólica feita de milho.

Na construção destes tesauros os contextos das palavras são extraídos de um corpus

usando duas principais abordagens: a baseada em contagem e a a abordagem preditiva. Tradici-

onalmente a abordagem baseada em contagem de contextos calcula similaridade entre palavras

através das frequências destes contextos (LIN, 1998). Recentemente, a abordagem preditiva

vem ganhando notoriedade, representando palavras como vetores criados através de redes neu-

rais (MIKOLOV et al., 2013). Ambas as abordagens representam as palavras através de vetores

de contexto. Estes possuem dimensionalidade D, sendo D o tamanho do dicionário de palavras

distintas, e cada posição do vetor representa uma palavra do dicionário. A principal diferença

está no modo em que estes contextos são elaborados. Na abordagem baseada em contagem,

cada posição guarda o número de vezes em que a palavra representada pelo vetor e o contexto

referente a esta posição coocorrem, enquanto no modelo preditivo cada palavra é representada

por um conjunto de atributos que modelam a sua coocorrência com contextos. Outra diferença

notável é a ordem das etapas de construção (identificação de contextos, aplicação de medidas

de associação e cálculo de similaridade (LIN, 1998)). Enquanto a abordagem de contagem de

contextos efetua as etapas uma após a outra, a abordagem preditiva executa a segunda durante

a primeira, ou seja, enquanto os contextos de cada palavra são identificados, a probabilidade de

que estes coocorram com a palavra alvo é calculada.

Para identificar quais contextos são relevantes e quais não são em um vetor de contextos,

1Levemente modificado.
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as abordagens baseadas em contagem utilizam medidas de associação entre palavras alvo e

contextos, aplicando uma pesagem nos elementos dos vetores de contexto. Entre as medidas de

associação estão:

Pointwise Mutual Information (PMI):

pmi(w, c) = log p(w,c)
p(w)p(c)

Normalized Pointwise Mutual Information:

npmi(w, c) = pmi(w,c)
− log p(w,c)

Local Mutual Information (LMI):

lmi(w, c) = pmi(w, c)count(w, c)

Exponential Pointwise Mutual Information:

emi(w, c) = p(w,c)
p(w)p(c)

sendo p(w) a probabilidade de uma palavra w ocorrer no corpus, p(w, c) a probabilidade da

palavra w e a palavra c coocorrerem e count(w, c) o número de vezes que w e c coocorrem.

As métricas utilizadas para verificar a similaridade entre duas palavras incluem:

Cosseno: Cosseno do ângulo formado por dois vetores de contextos.

Similaridade de Lin: Baseia-se na informação que cada palavra carrega.

sim(~v, ~u) =
∑

i∈I(vi+ui)∑
i
vi+

∑
iui

onde I = {i|vi > 0, ui > 0}, ou seja, I é o conjunto das coordenadas i nas quais os

valores de ambos os vetores são maiores do que 0.

Produto Escalar: Produto escalar de dois vetores de palavras. É similar ao cosseno, mas não

possui limite escalar.

~v · ~u =
∑D

1 (vi + ui)

onde D é a dimensionalidade de ~v e ~u.

Similaridade Euclidiana: É o inverso da Distância Euclidiana. Isto é: quanto mais próximos

forem dois vetores em um espaço euclidiano, maior a similaridade entre as palavras que

eles representam.

Também é importante a quantidade de informação fornecida. O tamanho do corpus ge-

ralmente está diretamente relacionado com a qualidade do tesauro (RYCHLỲ; KILGARRIFF,

2007), ou seja, quanto maior o corpus melhor o tesauro resultante. Este fator deve ser levado
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em conta ao escolher o corpus. Além disto o contexto utilizado para cada palavra deve ser

grande o suficiente para agregar informações relevantes, mas pequeno o suficiente para evitar a

esparcidade dos dados, pois quanto maior o contexto mais raro ele seria. (PADRÓ et al., 2014a).

Neste capítulo é feita uma breve revisão do estado da arte da construção automática

de tesauros, que serve como fundamentação teórica e como motivação para a realização deste

trabalho. O capítulo inicia apresentando os modelos de contagem (Seção 2.1), mostrando a

identificação de contextos, assim como as diversas forma de inferência sobre as contagens. Na

Seção 2.2 é discutido o modelo preditivo (MIKOLOV et al., 2010). Por fim, na Seção 2.3, são

discutidas as formas de avaliação.

2.1 Modelo de contagem

Lin (1998) propõe uma medida de similaridade2 entre duas palavras baseada na quanti-

dade de informação compartilhada dividida pela informação contida em suas descrições. Utili-

zando esta medida, Lin construiu um tesauro onde para cada palavra alvo estão listados os du-

zentos vizinhos3 mais próximos (com maior similaridade), e o comparou à WordNet, ao Tesauro

de Roget e a outros tesauros construídos utilizando o mesmo grupo de palavras, comparando

diferentes medidas de associação e de similaridade. Os resultados da comparação apontaram

que a medida de similaridade proposta foi superior às medidas automatizadas existentes, sendo

encontrada uma maior similaridade com a WordNet do que com o Tesauro de Roget.

Um outro fator de impacto na construção de tesauros é o uso de thresholds de frequência

na seleção das palavras alvo e dos contextos para reduzir o ruído causado pela distribuição de

Zipf4 na construção de tesauros, como mostrado em Padró et al. (2014b). Os autores chega-

ram a esta conclusão através da construção de diversos tesauros distribucionais com diferentes

configurações de filtros de contexto, medidas de associação e medidas de similaridade e sua

comparação entre si e com tesauros construídos com base na WordNet (FELLBAUM, 1998).

Os resultados deste estudo mostraram que um threshold maior pode aumentar a concordância

entre diferentes tesauros, a custo de uma queda na sua cobertura. Além disso, os resultados apre-

sentaram uma concordância entre as medidas de similaridade analisadas (similaridade de Lin,

similaridade de Lin normalizada e cosseno) utilizando o teste de avaliação semântica WBST

2Esta medida ficou conhecida como Similaridade de Lin.
3Palavras associadas em um tesauro.
4A frequência de uma palavra tende a ser aproximadamente inversamente proporcional ao seu rank de frequên-

cia (ZIPF, 1949). Isto é: em um texto há muitas palavras com baixa frequência e poucas palavras com alta
frequência.
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(descrito na Seção 2.3). Padró et al. (2014b) acreditam que este resultado se deve à natureza do

WBST, posto que este não limita o número de vizinhos analisados. Complementarmente, em

outro estudo, Padró et al. (2014a) analisaram diversos filtros de contexto em tesauros de verbos

e mostraram que thresholds de frequência e relevância melhoram a qualidade em avaliações

intrínsecas5 e extrínsecas6 de um tesauro, mas em compensação diminuem sua cobertura. Os

resultados deste estudo mostraram também que thresholds maiores melhoram os resultados no

teste realizado para os verbos de frequência média e alta, porém pioram os resultados de ver-

bos de baixa frequência. Os autores revelaram também que tesauros mais estáveis podem ser

obtidos utilizando como relevantes apenas os n contextos mais frequentes de cada palavra para

gerar o tesauro, e que filtros mais sofisticados como LMI não aumentam a qualidade do tesauro

em relação a frequência, este sendo um filtro de aplicação mais simples.

Com base nestes estudos, para este trabalho serão usados para os modelos de contagem:

a PMI como medida de associação (por ser uma medida da informação compartilhada entre

duas palavras em um texto), o cosseno como medida de similaridade (por ser uma boa medida

de similaridade entre vetores), um threshold de 10 para palavras e de 2 para coocorrência de

pares palavra/contexto.

2.2 Modelo preditivo

Os vetores de representações distribuídas de palavras gerados através de redes neurais

estão relacionados a diversos padrões linguísticos, que podem ser representados como transfor-

mações lineares dos vetores. Agumas transformações refletem inflexões de número (do singular

para o plural), outras de tempo (do presente para o passado) enquanto ouras refletem similari-

dade semântica. Por exemplo, se for subtraído do vetor que representa a palavra Madrid o vetor

que representa Espanha, e então for adicionado a este o vetor França, resulta em um vetor muito

próximo do que representa Paris.

Mikolov et al. (2010) desenvolveu um modelo semântico de linguagem baseado em

redes neurais recorrentes (RNR), e um toolkit7 (MIKOLOV et al., 2011) para este modelo. A

linguagem é representada através de vetores de palavras contendo a probabilidade destas de

acompanharem os contextos associados a elas.

O modelo de Mikolov, Yih and Zweig (2013) (Figura 2.1) consiste de uma camada de

5Avaliação da qualidade inerente de um tesauro.
6Avaliação da qualidade de um tesauro em uma aplicação externa.
7Disponível em: http://rnnlm.org/
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Figura 2.1 – Rede neural recorrente utilizada no modelo preditivo.

Fonte: Mikolov, Yih and Zweig (2013)

entrada, uma camada oculta com conexões recorrentes e as matrizes de pesos correspondentes.

O vetor de entrada w(t) representa a palavra w recebida em um tempo t, e a camada de saída

y(t) produz uma distribuição probabilistica sobre as palavras. A camada oculta s(t) mantém a

representação do histórico de sentenças. O vetor de entrada w(t) e o vetor de saída y(t) tem

a mesma dimensionalidade do vocabulario, isto é, os vetores possuem uma entrada para cada

palavra do vocabulário. Os valores nas camadas oculta e de saída são computados da seguinte

forma:

s(t) = f(Uw(t)) + Ws(t− 1)))

y(t) = g(Vs(t)),

onde

f(z) = 1
1+e−z′ , g(zm) =

ezm∑
k
ezk

.

Neste modelo, as representações de palavras são encontradas nas colunas de U, com cada

coluna representando uma palavra. A RNR é treinada com retro-propagação para maximizar

a log-likelihood dos dados no modelo. O modelo em si não tem conhecimento de sintaxe,

morfologia ou semântica. O treinamento de um modelo puramente léxico para maximizar a log-

likelihood induz a representação de palavras com propriedades sintáticas e semânticas conforme

mostrado em (MIKOLOV et al., 2013).
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2.3 Avaliação

A avaliação de tesauros distribucionais é uma tarefa não trivial devido à falta de recursos

que meçam a similaridade entre palavras. Para realizar a avaliação pode-se utilizar ontologias

lexicais, como a WordNet (FELLBAUM, 1998), comparando a correlação entre a ontologia e o

tesauro. Outra forma, normalmente empregada, é através da acurácia em tarefas que utilizem o

recurso. Exemplos destas tarefas são:

Medição de similaridade lexical - esta tarefa consiste de identificar palavras que estão seman-

ticamente associadas (por exemplo, tigre e animal, peixe e oceano e areia e praia) e a

acurácia do modelo é medida em relação aos principais gold standards construídos ma-

nualmente. Eles variam em termos de tamanho: o dataset mais antigo, Rugenstein and

Goodenough (RUBENSTEIN; GOODENOUGH, 1965) (RG), consiste de 65 pares de

substantivos avaliados por 51 anotadores com valores entre 0 (significado nada similar) e

4 (significado muito similar); o Miller and Charles (MC) (MILLER; CHARLES, 1991) é

um subset de pares do RG e contém 30 pares avaliados por 38 anotadores; o WordSim-353

(FINKELSTEIN et al., 2001) contém 353 pares anotados em uma escala de 0 (totalmente

não relacionadas) a 10 (muito relacionadas ou idênticas); os datasets WordSim-353-sim

e WordSim-353-rel (AGIRRE et al., 2009) contém 203 e 252 pares, respectivamente,

e são subsets do teste WordSim-353 focados em similaridade (significado similar, e.g.:

carro e automóvel) e correlação (palavras associadas, e.g.: peixe e oceano). O MEN

(BRUNI; TRAN; BARONI, 2014) possui 3000 pares de palavras escolhidas randomi-

camente em um corpus composto de uma combinação entre o ukWaC e a Wikipedia; o

MTurk, é composto de 287 pares de palavras extraídos do New York Times; o Rare Words

(RW) (LUONG; SOCHER; MANNING, 2013) possui 2034 pares de palavras extraídos

da Wikipedia, envolvendo pelo menos uma palavra de baixa frequência (rara); o Word

Similarity in Context, ou SCWS, (HUANG et al., 2012) possui 2003 pares inseridos em

contextos. Estes testes foram avaliados por anotadores através do Amazon Mechanical

Turk8, uma plataforma onde colaboradores resolvem tarefas (como anotação semântica)

em troca de recompensas. Como muitos trabalhos recentes de detecção de sinônimos tem

utilizado o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) como benchmark, e este é

relativamente pequeno, o Wordnet-based synonymy test (WBST) (FREITAG et al., 2005),

um teste mais amplo, foi desenvolvido, abrangendo substantivos, verbos, adjetivos e ad-

vérvios. O TOEFL (LANDAUER; DUMAIS, 1997) possui uma lista de 80 palavras de

8Disponível em: http://www.mturk.com/
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origem, havendo para cada uma lista de quatro alternativas, e o objetivo é identificar a

palavra semanticamente mais próxima a palavra alvo. Já o WBST, uma extensão gerada

automaticamente do dataset TOEFL, possui 23570 perguntas (divididas em quatro clas-

ses gramaticais: substantivos, verbos, adjetivos e advérbios) no lugar das 80 do TOEFL

original, como na Figura 2.2, que mostra três perguntas e suas alternativas. Em particular

para substantivos ele contém 9887 perguntas e 7398 perguntas para verbos. As perguntas

e respostas foram geradas utilizando o North American News Corpus, selecionando como

candidatas palavras com mais de mil ocorrências no corpus que ocorrem na WordNet -

para cada palavra alvo, uma palavra que estivesse relacionada na WordNet era selecionada

como pergunta/resposta, enquanto outras três palavras não relacionadas foram seleciona-

das randomicamente. O teste B2SG (WILKENS et al., 2015), focado em substantivos e

verbos, funciona da mesma maneira que o WBST e cobre uma gama maior de relações

semânticas. Este possui um total de 8565 perguntas para substantivos e 2700 perguntas

para verbos. A Tabela 2.1 mostra um extrato do WordSim353 (FINKELSTEIN et al.,

2001) onde a primeira coluna mostra uma palavra alvo, a segunda coluna uma palavra

relacionada semanticamente com a primeira e a terceira a média do julgamento humano

de o quanto as palavras das primeiras colunas estão relacionadas.

Detecção de relações - esta tarefa consiste de agrupar as palavras segundo uma determinada

relação semântica (por exemplo, sinonímia). A construção destes recursos pode ser sim-

plificada com o uso de recursos como a WordNet, devido às relações entre palavras já

estarem explícitas. Entre os datasets de detecção de relação entre palavras se destacam

o BLESS (BARONI; LENCI, 2011) que possui 200 substantivos concretos agrupados

em dezessete classes (por exemplo, a relação de hiperonímia: chair–furniture), ESSLI

(BARONI; EVERT; LENCI, 2008) que possui 44 conceitos organizados em 6 categorias,

Strudel (BARONI et al., 2010) com 83 conceitos e 10 categorias9 e o SemEval 2010 Task

8 (HENDRICKX et al., 2010) focado em relações semânticas profundas (por exemplo,

Component–Whole para macadamia nuts e cake na sentença “The macadamia nuts in

the cake also make it necessary to have a very sharp knife to cut through the cake nea-

tly”) possui 9 relações10. A Tabela 2.2 exemplifica esta tarefa mostrando um extrato do

BLESS (BARONI; LENCI, 2011). Neste teste, a primeira coluna mostra uma palavra

alvo, a segunda coluna uma classe semântica mais abstrata (hiperônimo) da palavra alvo

9As tarefas de agrupamento como em (BARONI; LENCI, 2011; BARONI; EVERT; LENCI, 2008; BARONI et
al., 2010) são avaliadas com base na pureza do agrupamento resultante. Isto é: o quanto cada agrupamento contém
apenas palavras de um gold standard da categoria que o define.

10Cause-Effect, Instrument-Agency, Product-Producer, Content-Container, Entity-Origin, Entity-Destination,
Component-Whole, Member-Collection e Message-Topic.
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e a terceira coluna contém uma palavra relacionada à palavra alvo.

Preferencia selecional - esta tarefa consiste de identificar qual a relação sintática mais ade-

quada entre um verbo e um substantivo (por exemplo, decidir se people é mais provável

como objeto ou sujeito do verbo eat). Nesta tarefa destacam-se os datasets (PADÓ, 2007)

com 211 pares e (MCRAE; SPIVEY-KNOWLTON; TANENHAUS, 1998) com 100 pa-

res.

Analogia - esta tarefa consiste de identificar uma palavra que possua uma relação particular

com uma palavra dada, tendo como base apenas um exemplo da relação (duas palavras

que estão relacionadas pela relação de interesse). Por exemplo, na relação de feminino,

granddaughter para a palavra de exemplo grandson no contexto de brother e sister, ou

queen para a palavra de exemplo king no contexto de man e woman (MIKOLOV; YIH;

ZWEIG, 2013). Este tipo de avaliação é o menos tradicional, sendo proposto em (MI-

KOLOV; YIH; ZWEIG, 2013) para avaliar RNRs. A Tabela 2.3 exemplifica esta tarefa

mostrando um extrato do dataset proposto por Mikolov, Yih and Zweig (2013), onde as

quatro colunas representam um teste de analogia no formato "coluna 1 está para coluna 2

como coluna 3 está para coluna 4".

Figura 2.2 – Exemplo de perguntas do WBST (FREITAG et al., 2005)

O Compound Noun Dataset (CND) foi desenvolvido por Reddy, McCarthy and Ma-

nandhar (2011) para suprir testes de composicionalidade para substantivos compostos com a

seguinte definição de composicionalidade: “A semântica geral de uma expressão multi-palavras

(aqui composto) pode ser composta da semântica de suas partes, como descrito (explícita ou

implicitamente) em um léxico finito” (BANNARD; BALDWIN; LASCARIDES, 2003). Ou

seja, uma expressão é composicional se seu significado pode ser inferido do significado de suas
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Tabela 2.1 – Exemplo de dataset de avaliação por itens relacionados (FINKELSTEIN et al., 2001)

Word 1 Word 2 Human (mean)
love sex 6.77
tiger cat 7.35
book paper 7.46
computer keyboard 7.62
computer internet 7.58
plane car 5.77
train car 6.31
telephone communication 7.50
television radio 6.77

Tabela 2.2 – Exemplo de dataset de avaliação por detecção de relações (BARONI; LENCI, 2011)

Word Class 1 Class 2
alligator amphibian reptile aggressive
alligator amphibian reptile aquatic
alligator amphibian reptile big
frog amphibian reptile aquatic
frog amphibian reptile brown
frog amphibian reptile colorful
lizard amphibian reptile brown
lizard amphibian reptile domestic
sword weapon set
sword weapon tram
sword weapon wish

partes.

O CND possui 90 substantivos compostos anotados em uma escala de 0 (idiomático) a 5

(literal) através do Amazon Mechanical Turk. As partes dos compostos do CND foram isoladas,

e seus vetores nos modelos de linguagem descritos na Seção 3.2, foram somados. As somas

destes vetores foram então incluídas nestes modelos (Figura 2.3).

Os vetores das somas das partes foram então comparados com os vetores dos compostos

(Figura 2.4) para avaliar sua composicionalidade.

Reddy et al. (2011) utilizaram operações vetoriais para extrair informações de compo-

sicionalidade semântica de modelos distribucionais. Os autores mostraram que simples adição

vetorial não é suficiente, pois há muito ruído envolvido. Como por exemplo, na expressão house

hunting, que possui os vetores constituintes (Tabela 2.4):

O vetor resultante da soma destes constituintes possui alta relevância das palavras Ani-

mal e Kill, e portanto não representa o verdadeiro significado de house hunting (que significa
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Tabela 2.3 – Exemplo de dataset de avaliação por analogia (MIKOLOV; YIH; ZWEIG, 2013)

Word 1 Word 2 Word 3 Answer
boy girl stepson stepdaughter
boy girl uncle aunt
brother sister brothers sisters
brother sister dad mom
king queen his her
king queen husband wife
man woman nephew niece
man woman prince princess

Figura 2.3 – Soma dos vetores Zebra e Crossing, resultando no vetor Zebra + Crossing

Figura 2.4 – Vetor do composto Zebra_crossing e vetor Zebra + Crossing

procurar uma casa para compra ou aluguel).

Os autores sugerem que a solução para este problema envolve dois passos:

1. Construir vetores separados para cada sentido das palavras constituintes.
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Tabela 2.4 – Vetores das palavras constituintes do composto house hunting (REDDY et al., 2011)

Animal Buy apartment Price Rent Kill
House 30 60 90 55 45 10
Hunting 90 25 12 20 33 90

2. Selecionar os vetores relevantes destas palavras para o composto, e então realizar a com-

posição utilizando estes vetores.

Para isto, são sugeridos dois métodos: o primeiro aplica Word Sense Induction (WSI)

para identificar diferentes sentidos e o segundo representa cada palavra constituinte com um

vetor construído dinamicamente ativando apenas os contextos relevantes para o composto na

presença da outra constituinte.

Os autores avaliam os métodos utilizando o dataset Mitchell and Lapata (2010), que

contém 108 pares de substantivos compostos avaliados por sete anotadores. Os resultados deste

teste indicaram uma larga vantagem do segundo método sobre o primeiro, mostrando a impor-

tância da escolha de vetores relevantes na composicionalidade. Foi mostrado também que a

multiplicação de vetores atinge melhores resultados do que a soma destes para representação de

composicionalidade.

Os datasets escolhidos para este estudo, bem como seus respectivos tamanhos (número

de relações) estão dispostos na Tabela 2.5. Estes datasets têm sido usados na avaliação de

tesauros e a tabela 2.6 mostra os resultados recentes dos melhores modelos atuais (BARONI;

DINU; KRUSZEWSKI, 2014) em alguns destes testes.

Tabela 2.5 – Tamanhos (número de relações) dos testes usados neste estudo.

RG MC WS WSrel WSsim MEN MTurk RW SCWS WBST B2SG CND
65 30 353 252 203 3000 287 2034 2003 17285 11265 90

Tabela 2.6 – Resultados dos melhores modelos atuais em alguns dos testes usados neste estudo (BA-
RONI; DINU; KRUSZEWSKI, 2014).

RG WS WSrel WSsim MEN
84% 75% 80% 70% 80%
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2.4 Comparação de métodos

Diversos estudos comparam o desempenho dos métodos baseados em contagem e pre-

ditivos (BARONI; DINU; KRUSZEWSKI, 2014; LEBRET; COLLOBERT, 2015), utilizando

modelos gerados através de ambos os métodos em diferentes tarefas.

Apesar da crescente popularização dos modelos preditivos, Lebret and Collobert (2015)

afirmam que ainda se pode obter resultados competitivos utilizando modelos de contagem, e

que treinar uma rede neural pode ser muito computacionalmente custoso e que pode ser difícil

encontrar os hiperparâmetros ótimos para o modelo. Outra vantagem apontada é que modelos

de contagem são facilmente extensíveis, bastando adicionar as contagens das novas palavras a

serem adicionadas, enquanto o modelo preditivo exige novo treinamento para lidar com novas

palavras ainda não vistas. Os autores compararam diferentes medidas de associação, métodos

de redução de dimensionalidade e de aquisição de contextos, e encontraram três pontos de

impacto na extração de semântica de corpora: (1) é necessário janela de contexto grande; (2)

palavras raras devem constar no dicionário de contextos, não apenas as mais frequentes; (3) o

método de redução de dimensionalidade.

Baroni, Dinu and Kruszewski (2014) avaliaram os modelos preditivo e de contagem

construídos utilizando diversas configurações em um conjunto de testes semânticos, nos quais

o modelo preditivo obteve resultados muito superiores aos modelos de contagem. Também foi

concluído que os hiperparâmetros, apesar de influenciarem o resultado final, não têm grande

relevância, pois a queda causada por uma escolha ruim de parâmetros não é grande - a não ser

quando considerada a pior configuração para determinada tarefa, o que também afetou severa-

mente os resultados do modelo de contagem.

Devido à falta de métodos para avaliar tesauros distribucionais para o português, Wil-

kens et al. (2015) propuseram o Brazilian BabelNet-based Semantic Gold Standard (B2SG), um

teste similar ao WBST que cobre não apenas sinonímia, mas também antonímia, hiperonímia,

hoponímia entre outras relações semânticas.

Wilkens et al. (2015) utilizaram este teste para avaliar tesauros distribucionais construí-

dos utilizando os modelos de contagem e preditivo, e obtiveram um resultado superior com

o modelo preditivo, o que é compatível com os resultados de Baroni, Dinu and Kruszewski

(2014).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo são descritos os materiais e métodos empregados na construção auto-

mática de tesauros a partir de um corpus. Para verificar o capacidade de uso dos tesauros

distribucionais em diferentes idiomas, foram construídos para tesauros duas línguas (inglês e

português) utilizando diferentes configurações - cinco para a língua inglesa e dois para a língua

portuguesa, cujos desempenhos foram comparados entre si. Primeiramente são apresentados os

corpora utilizados (Seção 3.1), então o processo de criação dos tesauros utilizados (Seção 3.2),

e, por fim, o formato de avaliação empregado (Seção 3.3).

3.1 Corpora

Como o tamanho do corpus tem impacto na performance de muitas tarefas em PLN,

procura-se utilizar o maior corpus possível, seguindo a hipótese que quanto maior o corpus

maior a representatividade da língua neste. Diversas abordagens para geração de corpora uti-

lizam a web como fonte de dados. Neste sentido a metodologia WaCky (Web as Corpus Kool

Yinitiative) provê uma forma rápida, independente de linguagem e simples de criação de gran-

des corpora. Esta metodologia tem sido usada para gerar grandes corpora (com mais de um

bilhão de palavras) para diversos idiomas – inglês, alemão, italiano, português, entre outros.

A metodologia WaCKY define 4 passos (BARONI et al., 2009):

Coleta de URLs: Com o intuito garantir a variedade de conteúdo, pares aleatórios de palavras

foram gerados (e.g.: iraq package, soil occurs, elsewhere limit) pela seleção de palavras

de conteúdo de média frequência da língua alvo e enviados a um mecanismo de busca e

para cada par, um máximo de 10 URLs foi extraído. Destas, duplicatas foram removidas e

as restantes enviadas randomicamente a um crawler restrito a páginas do idioma relevante.

Limpeza pós-crawling: permite apenas páginas de tamanho médio que recebem uma limpeza

para eliminar código e elementos de boilerplates e então são filtradas de acordo com a

densidade de palavras de conteúdo.

Detecção e remoção de quase-duplicatas: remove páginas muito similares.

Anotação: informações morfológicas e sintáticas sobre as palavras como part-of-speech são

inseridas para cada palavra do texto.

Considerando o tamanho e representatividade provida pela metodologia WaCky, neste

trabalho foram utilizados os corpora PukWaC (JOHANSSON, 2007) para o inglês e brWaC



27

(BOOS et al., 2014) para o português.

O ukWaC é um corpus da língua inglesa construído com textos da web encontrados no

domínio reino unido, e possui mais de dois bilhões de palavras. Este foi anotado utilizando

o analisador sintático MaltParser (NIVRE; HALL, 2005), e a versão analisada sintaticamente

deste corpus é o PukWaC.

As sentenças do PukWaC são dispostas conforme a Figura 3.1 com uma palavra por

linha, onde: a primeira coluna estão as palavras da sentença em sua forma de superfície, como

estão no texto original; a segunda coluna mostra as versões lematizadas das palavras da pri-

meira; a terceira coluna contém o marcador de rótulo morfosintático destas palavras; a quarta

coluna representa o identificador de cada palavra na sentença; a quinta o identificador da pala-

vra com a qual aquela palavra se relaciona (zero, se a palavra for a raiz da sentença) e a sexta

define o tipo desta relação. Há vários rótulos e relações definidos, mas para este trabalho o foco

é nas relações que envolvem substantivos, verbos e palavras de conteúdo com rótulos NN, VV,

JJ e RB. O início e o fim de cada sentença são identificados com tags de marcação <s> e </s>,

respectivamente.

Figura 3.1 – Sentença “Not many prawn sandwiches were eaten.” extraída do PukWaC

<s>
Not not RB 1 4 NMOD
many many JJ 2 4 NMOD
prawn prawn NN 3 4 NMOD
sandwiches sandwich NNS 4 5 SBJ
were be VBD 5 0 ROOT
eaten eat VVN 6 5 VC
. . SENT 7 5 P
</s>

A frase na Figura 3.1 pode ser representada graficamente como na Figura 3.2. Cada

palavra possui uma aresta entre si e a palavra com a qual se relaciona, de acordo com a figura

3.1. O Tipo da relação está identificado na aresta, onde NMOD é modificador de substantivo,

SBJ é sujeito e VC é cadeia verbal.

O brWaC é um corpus da língua portuguesa construído com textos da web encontrados

no domínio brasileiro, e possui mais de três bilhões de palavras. Suas sentenças receberam

anotação de rótulo morfosintático do TreeTagger (SCHMID, 1995). O corpus ainda está sendo

anotado com informações sintáticas e de dependência.

As sentenças do brWaC são dispostas conforme a Figura 3.3. A primeira coluna mostra

as palavras da sentença em sua forma de superfície, como estão no texto original; a segunda
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Figura 3.2 – Árvore de dependência da frase “Not many prawn sandwiches were eaten.”

coluna contém o rótulo morfosintático destas palavras; na terceira coluna estão as versões le-

matizadas das palavras da primeira. O fim de cada sentença é identificado com o rótulo SENT.

Figura 3.3 – Sentença “Vamos avaliar este ponto de vista.” extraída do brWaC

Vamos I vamos
avaliar V avaliar
esse DET esse
ponto NOM ponto
de PRP de
vista NOM vista
. SENT .

3.2 Construção dos tesauros

Foram utilizados dois métodos para a construção dos tesauros, baseado em contagem e

preditivo. Para ambos os métodos foi utilizado o mesmo pré-processamento para identificar os

contextos das palavras dos corpora.

3.2.1 Pré-processamento e filtragem

São selecionados critérios para definir as palavras alvo que irão compor o tesauro, e

extraídas de um corpus as palavras que se encaixam nestes critérios juntamente com cada um

dos os contextos em que elas aparecem, em pares palavra-contexto. Neste trabalho, as palavras

alvo serão os substantivos e os verbos.
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Dois tipos de aquisição de contexto foram utilizados: (i) palavras com relação de de-

pendência com o alvo e (ii) palavras à volta do alvo com relação de proximidade na sentença,

tratadas como uma bag-of-words (BoW). A primeira abordagem é usada apenas com o corpus

em inglês que contém marcação de dependência sintática. Para a segunda abordagem uma ja-

nela de até n palavras de contexto antes e depois do alvo dentro de uma mesma sentença foram

utilizadas, conforme a Figura 3.4. Neste trabalho foram gerados tesauros utilizando dois tama-

nhos de janela, 5 e 10 e apenas palavras de conteúdo das seguintes classes: substantivos, verbos,

adjetivos e advérbios. Para evitar ruído de baixa frequência, foram descartadas palavras com

ocorrência menor do que 10 no corpus.

Figura 3.4 – BoW de tamanho 3 da palavra galaxy.

Na Figura 3.4 a palavra alvo é galaxy, e as palavras de contexto são join, together, can,

rule, father e son. Cada uma delas forma uma tupla com a palavra alvo (p, c, t) com a ocorrência

da palavra p, contexto c e rótulo t, e o número de ocorrências de uma tupla de contexto em um

corpus é representado por ||p, c, t||. Por exemplo, analisando os verbos, a frase “O menino

chutou a bola” gera duas tuplas: (p = “chutar”, c = “menino”, t = “substantivo”) e (p =

“chutar”, c = “bola”, t = “substantivo”). São filtradas as tuplas que possuem ||p, c, t|| < 2

para evitar ruído do corpus.

3.2.2 Modelo de contagem

Os tesauros baseados no modelo de contagem foram construidos utilizando a ferramenta

de análise distribucional DISSECT1 (DIStributional Semantics Composition Toolkit) (DINU et

al., 2013), seguindo as configurações adotadas em (PADRÓ et al., 2014a). Foram construídos

tesauros utilisando contextos adquiridos através de relações de dependência com os rótulos

NMOD, PMOD, COORD, DEP, PRN, VC, SBJ, OBJ, PRD, PRN, EXP e ROOT para o inglês

e tesauros utilizando contextos adquiridos através de BoW com janelas de tamanhos 10 e 5 para

o português e inglês.

Para cada palavra alvo, as tuplas com cada palavra de contexto são usadas para calcular

o seu vetor da seguinte maneira: para cada alvo e palavra de contexto é calculada a força de
1Disponível em http://clic.cimec.unitn.it/composes/toolkit/index.html
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associação entre elas usando PMI. Somente foram utilizados os contextos que possuem um

PMI maior do que zero. Para cada palavra foi gerado um vetor com as PMIs entre elas e seus

contextos, e estes vetores formam um espaço vetorial que pode ser interpretado como um espaço

semântico (Figura 3.5), onde cada posição representa um significado.

Figura 3.5 – Vetores de palavras formando um espaço semântico

No segundo passo, para calcular a similaridade entre as palavras, é calculado então o

cosseno entre estes vetores (Figura 3.6). Quanto mais próximo de 1 for o cosseno entre dois

vetores de palavras, ou seja, quanto menor for a distância entre estes vetores no espaço, maior

a similaridade entre elas. Como resultado, para cada palavra alvo se tem uma lista ranqueada

com as n palavras vizinhas mais similares ou próximas. Por exemplo, um vizinho de brioche

seria pão.

O processo de construção de tesauros utilizando o modelo de contagem pode ser melhor

visualizado na Figura 3.7.

3.2.3 Modelo preditivo

A construção de tesauros através de modelos preditivos também inicia-se com a cons-

trução de vetores. É utilizada uma rede neural com memória para analisar a probabilidade de

uma palavra ocorrer em determinado contexto de maneira otimizada (BARONI; DINU; KRUS-

ZEWSKI, 2014).

A ferramenta utilizada neste trabalho foi o Word2Vec2 (BARONI; DINU; KRUSZEWSKI,

2Disponível em: https://code.google.com/p/word2vec/
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Figura 3.6 – Angulos entre vetores de palavras

2014), utilizando continuous bag-of-words (CBOW) (que funciona como o BoW, porém ana-

lisando contextos no texto, ao invés de analisá-los a sentença) para aquisição de contextos e

janelas de tamanhos 10 e 5 como parâmetros para construção do modelo. Neste trabalho, o

modelo utilizado foi o CBOW, por ser mais eficiente em grandes corpora (MIKOLOV et al.,

2013).

3.3 Avaliação

Os tesauros distribucionais foram aplicados em uma série de testes para verificar sua

performance em diversas tarefas, como identificação de composicionalidade e similaridade le-

xical. Neste trabalho são usados os conjuntos de testes descritos na seção 2.3, mostrados com

seus respectivos tamanhos na tabela 2.5.
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Figura 3.7 – Processo do modelo de contagem.
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4 RESULTADOS

A fim de comparar o desempenho das diferentes metodologias, foi realizada a avaliação

usando três tarefas diferentes. Primeiramente quanto a capacidade de identificação de similari-

dade em nível de palavra, quanto a acurácia em testes de múltipla escolha, e, por fim, quanto

a capacidade de identificar a composicionalidade de sequências mais longas, neste caso, com-

postos nominais. A primeira avaliação permite uma observação em um espectro amplo, apenas

considerando se há associação entre as palavras. Já a segunda permite avaliar quanto aos tipos

de relações aprendidas, ou seja, olhando de forma mais detalhada para as diferentes formas de

relação. A última avaliação realizada permite comparar os vetores aprendidos com a semântica

das palavras e a combinação deles em sequencias mais longas.

4.1 Identificação de similaridade

Para a identificação de similaridade foram utilizados os datasets apresentados na Seção

2.3. Estes totalizam 27.972 relações em um vocabulário de 22.418 palavras em inglês e 11.895

relações em um vocabulário de 6.859 palavras em português. A avaliação foi realizada através

da correlação de Spearman1 entre a similaridade apontada pelos tesauros e o valor esperado

pelo gold standard. Foi utilizada a correlação de Spearman por ser não paramétrica, dada a

irregularidade entre as escalas dos diferentes testes e da medida de similaridade adotada. Para

fins de avaliação foi realizada uma distinção quanto a qualificação do anotador utilizado em cada

gold standard, assim agrupam-se o MEN, Mturk, RW, SCWS e CND (anotados por nativos da

língua), o RG, MC e WordSim (anotado por linguistas) e os gold standards WBST e B2SG

(construídos automaticamente).

Para a avaliação primeiramente foi considerado o número de palavras aprendidas pelos

modelos considerando o universo de palavras do teste, assim apontando para a capacidade de

cobertura de cada modelo. Como mostrado nas Tabelas 4.1 e 4.2, o modelo preditivo possui uma

cobertura maior enquanto os modelos baseados em contagem com abordagem de janela sofrem

impacto do tamanho da janela. As tabelas mostram a porcentagem de palavras dos dicionário

de cada teste encontradas no modelo.

Os resultados dos gold standards criados com anotação de linguistas são mostrados na

1Todas as correlações apresentadas nesta seção possuem confiabilidade p < 0.001, exceto para o teste MC, em
que os modelos de contagem construídos utilizando aquisição de contextos através de uma BoW de tamanhos 10 e
5 obtiveram p = 0.017 e p = 0.011, respectivamente.
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Tabela 4.3, enquanto que os resultados para os gold standards que utilizaram anotação de não

especialistas são mostrados na Tabela 4.4. Nesta avaliação houve uma clara dominância do mo-

delo preditivo, tendo este apresentado resultado superior todos os cinco testes, com os piores

resultados sendo os mais próximos aos resultados obtidos da abordagem de contagem. Avali-

ando intra-modelo, os resultados do modelo de contagem foram superiores utilizando relações

de dependência e uma janela menor; os resultados do modelo preditivo também apresentaram

maior desempenho com uma janela menor.

Tabela 4.1 – Cobertura de vocabulário dos modelos de contagem e preditivo nos testes anotados por
linguistas

Modelo Setup RG MC WS WSrel WSsim

contagem
Rel. de dep. 100% 100% 94.05% 93.25% 96.06%
BoW_10 100% 100% 94.90% 94.44% 96.55%
BoW_5 100% 100% 94.62% 94.05% 96.55%

preditivo
BoW_10 100% 100% 99.77% 99.71% 99.63%
BoW_5 100% 100% 99.08% 98.84% 98.91%

Número de palavras 48 39 437 346 277

Tabela 4.2 – Cobertura de vocabulário dos modelos de contagem e preditivo nos testes anotados através
do Mechanical Turk

Modelo Setup MEN Mturk RW SCWS

contagem
Rel. de dep. 76.67% 72.13% 29.99% 86.22%
BoW_10 83.03% 79.09% 46.85% 93.41%
BoW_5 80.87% 77.70% 35.79% 89.52%

preditivo
BoW_10 92.41% 91.98% 85.15% 98.88%
BoW_5 91.21% 90.58% 83.22% 98.30%

Número de palavras 751 499 2951 1711

Tabela 4.3 – Resultados dos modelos de contagem e preditivo nos testes anotados por linguistas

Modelo Setup RG MC WS WSrel WSsim

contagem
Rel. de dep. 77.05% 58.50% 59.20% 49.30% 70.20%
BoW_10 61.88% 43.05% 58.16% 52.51% 62.62%
BoW_5 63.68% 45.59% 59.37% 54.20% 64.23%

preditivo
BoW_10 76.64% 64.51% 60.62% 55.31% 69.26%
BoW_5 78.43% 72.25% 61.18% 53.11% 72.79%



35

Tabela 4.4 – Resultados dos modelos de contagem e preditivo nos testes anotados através do Mechanical
Turk

Modelo Setup MEN Mturk RW SCWS

contagem
Rel. de dep. 63.31% 56.73% 21.32% 53.77%
BoW_10 53.09% 59.97% 12.26% 45.95%
BoW_5 56.45% 61.07% 14.93% 48.35%

preditivo
BoW_10 71.82% 71.36% 37.93% 58.97%
BoW_5 77.43% 64.62% 38.32% 64.17%

4.2 Questões de Múltipla Escolha

A avaliação foi calculada com base na taxa de acerto2 (acurácia) dos tesauros nos testes

WBST (inglês), e B2SG (português). Como pode ser observado na Tabela 4.5 o modelo de

predição tem um resultado ligeiramente superior. Considerando o modelo de contagem, em

relação à acurácia, a aquisição de contexto através de relações de dependência se mostrou mais

eficiente, e BoW com uma janela de tamanho 5 obteve uma pequena vantagem. Como mostrado

na Tabela 4.6, este resultado foi invertido no que diz respeito à cobertura de vocabulário: janelas

maiores aumentam a cobertura, e relações de dependência apresentam uma queda significativa.

Tabela 4.5 – Resultados dos modelos de contagem e preditivo nos testes de detecção de relação

Modelo Setup WBST B2SG

contagem
Rel. de dep. 72.03% –
BoW_10 65.63% 37.27%
BoW_5 67.96% 37.34%

preditivo
BoW_10 75.82% 60.10%
BoW_5 72.57% 61.77%

Tabela 4.6 – Cobertura de vocabulário dos modelos de contagem e preditivo nos testes de detecção de
relação

Modelo Setup WBST B2SG

contagem
Rel. de dep. 91.34% –
BoW_10 96.50% 74.22%
BoW_5 95.86% 74.11%

preditivo
BoW_10 97.10% 95.37%
BoW_5 95.73% 95.37%

Número de palavras 10978 6859

2Todas as correlações apresentadas nesta seção possuem confiabilidade p < 0.001.
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4.3 Composicionalidade

O corpus ukWaC foi anotado de maneira a combinar os compostos do CND, transformando-

os em palavras simples (e.g.: o composto zebra crossing é anotado como zebra_crossing).

A avaliação da composicionalidade foi feita com base na similaridade entre o vetor do

termo composto presente no CND com a somas dos vetores dos termos que o compõem. Então

foi calculada a correlação de Spearman3 entre esta similaridade e a anotação humana de com-

posicionalidade. Por exemplo, para avaliar a composicionalidade do composto zebra crossing,

foram somados os vetores de zebra e de crossing gerando o vetor zebra+crossing, e o cosseno

deste com o vetor do composto anotado zebra_crossing é usado como medida de composici-

onalidade. Uma cosseno baixo entre estes vetores indica uma alta composicionalidade, pois o

significado do composto é próximo da soma dos significados de suas partes.

Os resultados obtidos para os modelos de contagem e preditivo estão descritos na Tabela

4.7. Os modelos de linguagem que utilizam BoW apresentaram uma forte correlação, ao passo

que o modelo construído com base em relações de dependência exibe uma correlação baixa,

isso mostra que a composicionalidade sofre influência de todo o contexto, e não apenas com as

palavras relacionadas diretamente às partes de um composto.

Tabela 4.7 – Resultados dos tesauros no CND

Modelo Setup CND

contagem
Rel. de dep. 44,06%
BoW_10 70,10%
BoW_5 72,35%

preditivo
BoW_10 75,89%
BoW_5 70.39%

Para detalhar melhor a capacidade dos modelos, foi considerada a dispersão da compo-

sicionalidade no continuo da similaridade. Foi selecionado o melhor resultado de cada modelo

e plotado um gráfico da similaridade pela composicionalidade, ilustrado nas Figuras 4.1 e 4.2,

e como pode se observar ambos os modelos (preditivo e contagem) parecem concordar com a

composicionalidade quando considerados os casos extremos (totalmente composicional e total-

mente não-composicional).

A fim investigar melhor o resultado obtido com o dataset CND, este foi divido em três

quanto à composicionalidade: composicional (valores entre 4 e 5), parcialmente composicional

3Todas as correlações apresentaram confiabilidade p < 0.01.
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Figura 4.1 – Gráfico de composicionalidade da abordagem de contagem

Figura 4.2 – Gráfico de composicionalidade da abordagem preditiva
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(valores entre 1 e 4) e não-composicional (valores entre 0 e 1). Como observado na Tabela 4.84,

ambos os modelos tem resultados proporcionalmente similares, mas o modelo preditivo tem um

melhor resultado. O modelo construído utilizando relações de dependência apresentou resulta-

dos muito baixos, reforçando a hipótese de que a composicionalidade não depende apenas das

palavras diretamente relacionadas às partes de um composto.

Tabela 4.8 – Resultados dos tesauros no CND considerando a composicionalidade dos compostos

Modelo Setup composicional parcialmente composicional não-composicional

contagem
Rel. de dep. -01.54% 17.90% -31.62%
BoW_10 16.33% 35.75% 26.59%
BoW_5 16.73% 34.86% 16.04%

preditivo
BoW_10 28.21% 53.62% 37.14%
BoW_5 27.42% 41.25% 24.48%

4.4 Análise de erro

Os modelos de contagem apresentaram um baixo resultado em tarefas que exigem maior

cobertura, como o teste RW (que possui palavras raras, ou seja, de baixa ocorrência). Estes mo-

delos também obtiveram baixa performance no teste B2SG. Em particular, o modelo construído

utilizando relações de dependência obteve a menor performance no teste de composicionali-

dade.

Os piores resultados dos modelos preditivos foram para o teste RW, possivelmente cau-

sados pela baixa frequência das palavras que compõem o vocabulário deste teste.

Os resultados dos modelos preditivos nos testes WBST e B2SG, confirmam a hipótese

de que tesauros distribucionais apresentam qualidade semelhante para diferentes idiomas (i),

apesar dos resultados diferentes dos modelos baseados em contagem.

Foi comprovada a influência da quantidade de contexto analisada para cada palavra na

qualidade do tesauro (hipótese (ii)), posto que os modelos com um menor tamanho de janela

superaram os modelos com maiores janelas, contráriando as expectativas de que maiores con-

textos levam a melhores resultados. Isto pode ser parcialmente explicado por uma maior in-

formatividade de contextos mais próximos à palavra alvo e por maiores contextos serem mais

raros. Além disto, a qualidade destes contextos também se mostrou relevante, visto que entre

os modelos baseados em contagem os melhores resultados estão nos modelos que utilizam as
4Todas as correlações apresentadas nesta tabela apresentaram apresentaram confiabilidade p > 0.1.
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relações de dependência como contexto, ou seja, somente contextos realmente relacionados à

palavra alvo.

Foi refutada a hipótese de que os métodos de contagem e preditivo são equivalentes (iii).

Em todas as tarefas avaliadas (Tabelas 4.4 e 4.7) os modelos construídos com a abordagem

preditiva apresentaram resultados superiores, contrariando a hipótese.
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5 CONCLUSÕES

Este trabalho tentou esclarecer a eficiência de tesauros construídos automaticamente.

Para isto foram gerados diversos tesauros que foram avaliados e comparados entre si.

Em relação à hipótese da equivalência entre as abordagens, os resultados apontam que

o modelo preditivo apresenta resultados superiores nos testes de avalição de similaridade, o

que contraria a hipótese. Este resultado está de acordo com a literatura (BARONI; DINU;

KRUSZEWSKI, 2014), o que justifica a crescente adoção do modelo preditivo. No teste WBST

o modelo de contagem que utiliza uma seleção de contextos baseada em árvores de dependência

apresentou um resultado superior em acurácia, porém uma menor cobertura. Isto se deve ao fato

de que as relações de dependência selecionam somente os contextos realmente relacionados às

palavras alvo, reduzindo o ruído, mas também gerando menos informação, o que faz com que

algumas palavras sejam cortadas durante o processo de filtragem.

Em todos os testes, os modelos construídos com a abordagem preditiva apresentaram

resultados superiores, indicando claramente a superioridade desta abordagem

O modelo preditivo também possui maior cobertura, superando o modelo de contagem

em todos os testes, provavelmente por sua aquisição de contextos ser contínua, isto é: se o

número de palavras em uma sentença após uma palavra alvo for menor do que o tamanho da

janela, são analisadas as palavras da sentença seguinte.

Sobre a hipótese da similaridade dos modelos para diferentes idiomas, foi possível ana-

lisar a qualidade dos modelos distribucionais em diferentes idiomas utilizando dois gold stan-

dards similares, o WBST (inglês) e o B2SG (português). Os modelos contruídos com a abor-

dagem preditiva apresentaram acurácia e cobertura similar em ambos os idiomas, enquanto os

modelos contruídos através da abordagem baseada em contagem, obtiveram resultados mais

baixos, especialmente em relação à acurácia. Como os modelos preditivos obtiveram melhores

resultados em outras avaliações, os resultados obtidos com eles são considerados mais confiá-

veis e são usados para confirmar esta hipótese. A diferença, de cerca de 10%, entre os resultados

do modelo preditivo neste teste pode ser explicada pela natureza do teste B2SG, que engloba

mais relações semânticas do que o WBST.

Em relação à hipótese da influência do tamanho e tipo de contexto, a leve vantagem das

janelas de tamanho 5 sobre as janelas de tamanho 10 entre os resultados obtidos com os tesauros

com aquisição de contexto através de BoW indica que janelas de tamanho 5 possuem tamanho

suficientemente grande para contextualizar as palavras, e suficientemente pequeno para reduzir

ruídos que possam confundir os modelos. Adicionalmente, em termos do tipo de contexto
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(dependência sintática e BoW), as dependências sintáticas levaram a melhores resultados para

os modelos de contagem.

Se comparados com o estado da arte (Tabela 2.6), os resultados deste estudo apresenta-

ram um resultado abaixo do esperado para ambos os modelos. Esta diferença pode ser causada

pelo tamanho do corpus (Baroni, Dinu and Kruszewski (2014) usaram um corpus maior) e pe-

las diferentes configurações dos modelos - enquanto neste estudo foram gerados cinco modelos,

Baroni, Dinu and Kruszewski (2014) produziram 84 modelos.

A identificação de composicionalidade não é uma tarefa trivial, porém os modelos pre-

ditivos apresentaram um bom desempenho nesta tarefa (Tabela 4.7).

Percebe-se que há uma forte correlação entre a composicionalidade e o vetor do com-

posto ser próximo da soma de suas partes. Isto está de acordo com a literatura, mostrando que

é possível verificar a composicionalidade de um composto a partir de sua similaridade com a

soma de suas partes.

A hipótese de que os tesauros distribucionais apresentam qualidade semelhante para di-

ferentes idiomas (i) foi confirmada (a Tabela 4.5 mostra resultados similares entre os idiomas

para o modelo preditivo) dados os resultados do modelo preditivo nos testes WBST e B2SG,

assim como a de que o tipo e a quantidade de contexto analisados para cada palavra influencia a

qualidade do tesauro (ii) (as Tabelas 4.4, 4.5 e 4.7 apresentam resultados bastante distintos entre

os diferentes tipos de aquisição de contextos), vistos os resultados nas tarefas de identificação

de similaridade, ao passo que a hipótese de que os métodos de contagem e preditivo são equi-

valentes (iii) se mostrou falsa, constatando-se a superioridade do método preditivo em todas as

tarefas (Tabelas 4.4 e 4.7).

Trabalhos futuros incluem a comparação de outras relações no inglês (hiponímia, hi-

peronímia, etc.), uma vez que o WBST analisa apenas a sinonímia; verificar isoladamente as

relações do B2SG para analisar a capacidade dos tesauros distribucionais de identificar cada

relação; verificar o impacto do tamanho do corpus nos resultados, construindo tesauros com

corpora maiores e menores e explorar o impacto da ambiguidade nos modelos – algumas pala-

vras frequentemente possuem o mesmo contexto, mas não possuem o mesmo significado (e.g.:

arroz e feijão);

Além disto, se faz necessário verificar se o princípio do teste de composicionalidade é

válido para hiperonímia, ou seja, se a soma de vetores de hipônimos de uma palavra é similar

com o seu vetor; a performance da identificação de composicionalidade como identificador de

expressões compostas e explorar a relação entre o grau de similaridade das palavras e a relação

existente entre elas.
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