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Parsing



O que é?

• Aplicação que consiste em analisar textos 
automaticamente e atribuir a eles metadados que 
permitam identificar:
• as propriedades morfológicas das palavras que o 

constituem
• as relações sintáticas entre elas
• as relações semânticas entre elas
• Obs.: O parsing semântico acabou se tornando uma aplicação 

autônoma, denominada Semantic Role Labeling (SRL)



Como se faz?

Tokenização Detecção de 
Fronteiras Lematização

POS TaggingAnálise de 
Constituência

Análise de 
Dependência



Do que se alimenta?

• De corpora anotados por humanos, que servirão como 
Gold Standard para o algoritmo de aprendizagem 
supervisionada que, a partir deles, irá classificar novas 
instâncias de texto bruto que forem dadas como input 
para o parser.



Exemplos

• Tree Tagger
• Universal Dependencies

http://lindat.mff.cuni.cz/services/udpipe/


Autocorreção



O que é?

• Aplicação que consiste em identificar erros de 
ortografia e/ou gramática e corrigi-los e/ou sugerir 
novas possibilidades de redação. Pode ser de dois 
tipos:
• baseada em regras (rule-based)
• baseada em aprendizagem de máquina (statistical)



Como se faz? (Rule-based)

Léxico + 
Gramática

Formalização 
de Regras 

Gerais

Identificação 
de Casos 
Especiais

Formalização 
de Regras 

Condicionais
TestagemCorreção de 

Regras



Como se faz? (Statistical)

Parsing Hidden
Markov Model

Proposição de 
Modelo de 

Língua

Aplicação do 
Modelo

Análise de 
Desempenho / 

Feedback

Adequação do 
Modelo



Do que se alimenta?

• Rule based
• Conjunto de regras expressas 

como expressões regulares 
(regex) ou outro tipo de regras  
computacionais do tipo:
• nonnoono > nononono
• IF nonnoono nononono > 

nononono nononono

• Statistical
• Grandes corpora da língua alvo
• Modelos de Markov Ocultos 

abstraídos de tais corpora
• Armazenamento dos padrões 

de erro e das escolhas do 
usuário, devidamente 
registrados ao longo do uso do 
dispositivo 



Exemplos

• Rule-based:
• Verificação de ortografia e gramática dos principais editores 

de texto
• Statistical:
• Autocorretor do seu celular, ou do seu e-mail



Detecção de Plágio



O que é?

• Aplicação que consiste em analisar textos 
contrastivamente de modo a identificar se um texto A é 
um plágio de um texto B, em um dos seguintes níveis:
• quase cópia
• edições superficiais (alteração de palavras por sinônimos 

próximos)
• edições profundas (reestruturação e reescrita)



Como se faz?

Parsing Remoção de 
pontuação

Extração de n-
grams

Extração de 
synsets

Comparação 
de input com 
base de ref.

Julgamento de 
nível de plágio



Do que se alimenta?

• De uma base de textos de referência extraída 
automaticamente de repositórios de conhecimento e de 
modelos de língua como a WordNet, por exemplo.



Exemplos

• Dupli Checker

http://www.duplichecker.com/


Tradução por Máquina



O que é?

• Aplicação que consiste em traduzir automaticamente 
uma sentença ou texto na língua fonte para a língua 
alvo. É o carro-chefe das aplicações em LC e sua 
história reflete o desenvolvimento da área:
• 1950-1970: surgimento e declínio dos sistemas rule-based
• 1970-1990: era do gelo da IA
• 1990-2000: ressurgimento com sistemas estatísticos
• 2000-2015: expansão dos sistemas estatísticos
• 2015-ontem: império das redes neurais



Como se faz?

Corpus bilíngue Alinhamento de 
Sentenças

Extração de modelo 
estatístico 

monolíngue (MEM)

Extração de modelo 
estatístico bilíngue 

(MEB)

Aplicação do MEB 
sobre input para 

geração do output

Aplicação do MEM 
sobre output para 

melhorá-lo 

Validação do 
modelo contra 

corpus gold
standard

Recalibragem do 
modelo



Do que se alimenta?

• De corpora bilíngues cuja qualidade de tradução seja 
conhecida. Os modelos baseados em redes neurais se 
alimentam ainda do feedback do usuário, na medida em 
que o utilizam para reduzir a perda.



Exemplos

• Google Translate
• Deep L

http://deepl.com/


Extração de Informações



O que é?

• Qualquer método utilizado para filtrar informações 
específicas em um corpus:
• reconhecimento de entidades nomeadas
• etiquetagem de documentos
• reconhecimento de relações entre entidades



Como se faz?

Parsing NER
Aprendizagem 

de Relações em 
Gold Standard

Validação de 
ModeloCorpus AlvoExtração de NEs

e Relações



Do que se alimenta?

• De bases de conhecimento ontológicas (Wikidata, etc.) 
e corpora anotados.



Exemplos

• Babelfy

http://babelnet.org/


Análise de Sentimentos



O que é?

• Aplicação que objetiva identificar o sentimento 
associado a um determinado segmento textual. Pode 
categorizar os segmentos de duas formas distintas: 
• em positivo, negativo ou neutro
• em sentimentos diversos definidos a partir de um conjunto 

(roda das emoções, etc.)



Como se faz?

Conjunto de 
Categorias

Corpus 
Anotado

Aprendizagem 
Supervisionada

Novo CorpusExtração de 
Sentimentos



Do que se alimenta?

• De repositórios categoriais de sentimentos e corpora 
anotados para permitir aprendizagem de máquina.



Exemplos

•Monkey Learn

https://monkeylearn.com/text-classification-examples/


Legendagem Automática



O que é?

• Aplicação que consiste em gerar fragmentos de língua 
natural que descrevam uma dada imagem.



Como se faz?

Algoritmos 
de Machine

Vision e 
NLP

Banco de 
Imagens

Banco de 
Legendas



Do que se alimenta?

• De um banco de imagens anotadas e legendadas (Flickr
30k, por exemplo), de um algoritmo de machine vision, 
que identifica imagens semelhantes às do banco, e de 
um algoritmo de geração de língua natural, que 
transforma tais imagens em texto.



Exemplos

• Caption Bot

captionbot.ai


Reconhecimento de Fala



O que é?

• Aplicação que consiste em transformar cadeias fônicas 
em texto escrito. É a aplicação de entrada de uma série 
de outras, tais como:
• chatbots
• assistentes
• URAs



Como se faz?

Cadeia fônica

Banco de 
transcrições 
associadas a 

diferentes vozes

Levantamento de 
possibilidades de 

transcrição

HMM para 
inferência de 
transcrição

HMM para cotejo 
de alternativas de 
transcrição com 

léxico 

Transcrição



Do que se alimenta?

• De bancos de transcrição em que vozes diversas estão 
associadas à transcrição de uma mesma palavra e de 
um léxico e uma gramática da língua alvo.



Exemplos

• Google Assistente
• Siri



Chatbots



O que é?

• Aplicação que consiste em uma interface 
conversacional de usuário, que usa língua natural no 
lugar de interface gráfica. Pode ser construído a partir 
de regras ou de aprendizagem de máquina.



Como se faz?
Regras 

conversacionais 
escritas ou 
extraídas

Análise de input do 
usuário

Análise de 
intenções

Busca à base de 
conhecimento

Geração de 
resposta

Análise de 
feedback



Do que se alimenta?

• De regras de interação (chatbots de primeira geração) 
ou de modelos conversacionais aprendidos por ML, 
somados a uma base de conhecimentos e de uma 
representação semântica para geração de língua 
natural.



Exemplos

• Duolingo

http://duolingo.com/


Obrigado!

tiago.torrent@ufjf.edu.br
www.framenetbr.ufjf.br


