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PARSING
¢ O termo vem da expressão latina pars orationes
(partes do discurso) e tem suas raízes na tradição
clássica.

¢ De acordo com Mateus & Xavier (1992:886), parsing
pode ser entendido como o “processo de atribuição
de uma estrutura e de uma interpretação a uma
sequência linguística”.



PARSING	X	PARSER



PARSING
¢ No contexto da LC, parsing diz respeito à
interpretação automática (ou semi-automática) de
sentenças de linguagem natural por meio de
programas de computador conhecidos como parsers.

¢ Analisador automático de sentenças.
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BREVE HISTÓRICO



FUNCIONAMENTO



GRAMÁTICA

¢ O programa analisa sentenças com base em uma
gramática preestabelecida de uma determinada
língua, verificando se as sentenças fazem parte ou não
da língua, de acordo com o que autoriza a sua
gramática.

¢ PALAVRAS
https://visl.sdu.dk/visl/pt/info/portsymbol.html



GRAMATICAL X AGRAMATICAL

¢ O parser deve reconhecer sentenças gramaticais;
¢ Sentenças agramaticais fogem a algumas regras da
gramática;



TIPOS DE PARSERS
¢ Top-Down:
Olha primeiro para o nível mais alto da árvore até
chegar ao nível das palavras;
¢ Bottom-up:
Olha primeiro para o último nível da árvore, utilizando-
se das regras da gramática.



GRAMÁTICA SINTAGMÁTICA

¢ Há entre o nível da palavra e o da frase uma outra
forma de organização, que é o sintagma (ou
constituinte);

¢ Identificação dos sintagmas por meio de testes de
coordenação, interpolação, anáfora, entre outros;

- Ex: O João ama a Maria.



GRAMÁTICA SINTAGMÁTICA



GRAMÁTICA SINTAGMÁTICA

¢ A gramática sintagmática apresenta uma série de
limitações e precisa ser enriquecida com a descrição e
classificação do léxico para implementação na
linguagem de programação.

- Ex: A João ama a Maria;
O livro ama a Maria;
O João gosta a Maria;



PROLOG
¢ Linguagem de programação declarativa, baseada na
lógica matemática.

¢ Programming Logic;
¢ O programador especifica relações entre os valores
dos dados (isso constitui um programa lógico) e
então propõe questionamentos para o ambiente de
execução do programa (geralmente um interpretador
interativo) para verificar se certas relações se
sustentam.

¢ O Prolog faz relações entre as informações de seu
banco de dados e consulta essas informações para
saber se uma afirmação é verdadeira ou falsa.



PROLOG
¢ Ex: Sócrates é homem.

O homem é mortal.

¢ Em notação Prolog, escreve-se:
homem(socrates)
mortal(X) :- homem(X)

> Onde letras maiúsculas são variáveis,
homem(socrates) é prolog de fato regras que se
auto-satisfazem, são dados sempre verdadeiros. Logo,
Sócrates é um homem.



PROLOG
¢ Já em (mortal(X):- homem(X) é uma regra em
PROLOG: ela apresenta uma variável e uma relação de
condicionalidade expressa pelo operador “:-”

¢ mortal(X)	:- homem(X)

Cabeça											Corpo

¢ Para que a cabeça da regra seja verdadeira, as
condições expressas em seu corpo devem ser
satisfeitas.



PROLOG
¢ A	interpretação	de	uma	regra	desse	estilo	é	da	
seguinte	forma:
a:-b.			“a”	é	verdadeiro	se	“b”	é	verdadeiro
a:-b,	c,	d.	“a”	é	verdadeiro	se	“b”,	“c”	e	“d”	forem	
verdadeiros.
¢ Tradução	da	regra:
mortal(X):- homem(X)							
>		“x”	é	mortal	se	for	verdade	que	“x”	é	homem
Ou	ainda:
Se	“x”	é	homem,	então	“x”	é	mortal



PROLOG



DCGS E PARSING EM PROLOG
¢ (A)	S							SN	SV
¢ (B)	SN					Det N
¢ (C)	SV					V	SN

¢ Em	Prolog:
(a1)	s				sn,	sv.
(b1)	sn det,	n.
(c1)	sv v,	sn.

¢ Programação	similar	à	notação	convencionalmente	
utilizada	na	sintaxe



PROBLEMAS NA INCLUSÃO DE REGRAS
¢ Inclusão de regras adaptadas à gramática do Prolog
Ex: S [SN[Estes meus cinco amigos] SV [amam [SNa
[Maria]]]

Problemas:
Estes meus meus amigos amam a Maria
Estes dois cinco amigos amam a Maria

Problemas no Léxico: concordância nominal



VÍDEO



ATUALIDADE
¢ A busca por interfaces mais amigáveis e por softwares
voltados para o trabalho com linguagem natural tem
motivado muitas pesquisas na área, e diversos são os
frutos resultantes de estudos nas áreas da
inteligência artificial e da linguística computacional.

¢ O sistema de parsing é utilizado em várias aplicações
em LC. Como, por exemplo: Autocorreção, extração
de informações, entre outros.
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