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RESUMO

A linguagem natural tem sido objeto de estudos no campo da Computação desde a
década de 60, pois existe um grande apelo dos seres humanos em se comunicar
com uma máquina da mesma forma que o fazem entre si. Os profissionais de
Engenharia de Software também poderiam ser beneficiados com o processamento
da linguagem natural, em particular, nas atividades relacionadas à modelagem de
domínio, que exigem análise de documentos e elaboração de diagramas de acordo
com regras padronizadas. Uma das áreas de pesquisa de processamento da
linguagem natural, denominada Extração de Informações, visa obter e representar
de forma estruturada, informações provenientes de textos livres. Contudo, existem
poucos trabalhos sobre técnicas de extração de informações com o objetivo de gerar
modelos de domínio e, especificamente na Língua Portuguesa do Brasil, este
número é ainda menor. Este trabalho apresenta uma proposta para solucionar esta
descontinuidade por meio de um sistema denominado FIDES. O sistema é composto
de um analisador sintático, que identifica os termos constituintes dos textos, um
seletor de estruturas gramaticais, que seleciona as estruturas de interesse para
modelagem, um conversor de estruturas gramaticais, que converte as estruturas
selecionadas em elementos de modelagem, e um gerador de modelos, que cria as
representações gráficas. Os resultados obtidos são apresentados ao final do
trabalho.

Palavras chaves: Modelos de Domínio, Diagramas de Classes, Linguagem Natural,
Extração de Informações, Ontologia, Parsing, XMI.

ABSTRACT

A Generating System of Domain Models based on Information
Extraction of Texts Written in Portuguese of Brazil

Natural language has been subject of research in Computing since the decade of
60´s, because it is appealing for people to communicate with a computer the same
way they do with each other. Software engineers could also take advantage of
natural language processing techniques, particularly, in domain modeling, a task that
requires text analysis and diagram elaboration, according to standard rules.

A

branch in the natural language research, called Information Extraction, has the
intention to represent in a structured way, information gathered from texts. However,
there are few works about applying Information Extraction to create domain models
and even fewer when considering texts written in Portuguese of Brazil. This work
presents a proposal to fulfill this gap through a system called FIDES. The system is
composed by a parser, that identifies and classifies the terms of the texts, a grammar
selector, that selects grammar structures of interest for modeling, a grammar
converter, that converts grammar elements into modeling elements, and a domain
model generator, that

generates the graphic representations. The results are

presented at the end of the work.

Keywords: Domain Models, Class Diagrams, Natural Language, Information
Extraction, Ontology, Parsing, XMI.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Representação da classe Cliente segundo a notação UML. Adaptado de
Booch et al. (2005).............................................................................................28
Figura 2.2 – Representação do relacionamento de dependência segundo a notação
UML. Adaptado de Booch et al. (2005). .............................................................29
Figura 2.3 – Representação do relacionamento de Associação segundo a notação
UML. Adaptado de Booch et al. (2005). .............................................................29
Figura 2.4 – Representação do conceito de multiplicidade, segundo a notação UML.
Adaptado de Booch et al. (2005)........................................................................30
Figura 2.5 – Representação do relacionamento de composição, segundo a notação
UML. Adaptado de Booch et al. (2005). .............................................................31
Figura 2.6 – Representação do relacionamento de Agregação, segundo a notação
UML. Adaptado de Booch et al. (2005). .............................................................31
Figura 2.7 – Representação do relacionamento de generalização, segundo a
notação UML. Adaptado de Booch et al. (2005). ...............................................32
Figura 2.8 – Modelo sintaticamente correto, segundo a notação UML. ....................34
Figura 2.9 – Modelo sintaticamente incorreto segundo a notação UML....................34
Figura 2.10 – Modelo semanticamente válido. ..........................................................35
Figura 2.11 – Modelo semanticamente inválido. .......................................................35
Figura 3.1 – Processo de extração de informações. Adaptado de Grishman (1997).
...........................................................................................................................44
Figura 3.2 – Exemplo de Árvore de Derivação. Adaptado de Souza (2005). ............46
Figura 3.3 –Sistema de Geração de Diagramas de Classes. Adaptado de Li, Dewar e
Pooley (2007).....................................................................................................61
Figura 4.2 – Tela de interface do ArgoUML (ARGO, 2007). ......................................72
Figura 5.1 – Visão Geral do Sistema FIDES ............................................................76
Figura 5.2 – Modelo de Domínio do Sistema FIDES................................................77
Figura 5.3 – Processo de transformação de textos em Modelos de Domínio ..........79
Figura 5.4 – Arquitetura do Sistema FIDES..............................................................91
Figura 5.5 – Validação de classes e associações. ...................................................94
Figura 5.6 – Modelo de Domínio Base. Adaptado de Rumbaugh et al. (1991) .........99

Figura 5.7 – Modelo de Domínio Variante – Parte 1................................................101
Figura 5.8 – Modelo de Domínio Variante – Parte 2. ..............................................101
Figura B.1 – Resultado gráfico da classificação por gramática livre de contexto.
Adaptado de Nltk (2007). .................................................................................136
Figura D.1 – Exemplo de Relatório gerado pelo UMLDiffcld. Adaptado de Girschick
(2006)...............................................................................................................143
Figura D.2 – Exemplo de Mudanças em Diagramas de Classes. Adaptado de
Girschick (2006). ..............................................................................................146
Figura B.1 – Exemplo de frase formatada pelo Curupira (acima) e re-formatada no
padrão NLTK (abaixo) ......................................................................................151
Figura C.1 – Exemplo Importação de Arquivos XMI na Ferramenta ArgoUML. Opção
de Importação. .................................................................................................152
Figura C.2 – Exemplo Importação de Arquivos XMI na Ferramenta ArgoUML.
Identificação do arquivo. ..................................................................................152
Figura C.3 – Exemplo Importação de Arquivos XMI na Ferramenta ArgoUML.
Elementos de Modelagem Importados.............................................................153
Figura C.4 – Exemplo Importação de Arquivos XMI na Ferramenta ArgoUML.
Apresentação dos elementos de modelagem Importados. ..............................153

LISTA DE QUADROS

Quadro 3.1 – Exemplo de extração de informações. Adaptado de Grishman (1997).
...........................................................................................................................40
Quadro 3.2 – Estruturas Sintagmáticas da Língua Portuguesa. Adaptado de Souza
(2005).................................................................................................................47
Quadro 3.3 – Lista de Entidades. Adaptado de Grishman (1997). ............................48
Quadro 3.4 – Lista de Entidades e relacionamentos. Adaptado de Grishman (1997)
...........................................................................................................................48
Quadro 3.5 – Lista de Entidades, relacionamentos e eventos. Adaptado de
Grishman (1997). ...............................................................................................49
Quadro 3.6 – Resolução do problema de co-referência. Adaptado de Grishman
(1997).................................................................................................................50
Quadro 3.7 – Apresentação de Inferências. Adaptado de Grishman (1997)...........51
Quadro 3.8 – Identificando e Caracterizando Classes por meio do Processamento da
Linguagem natural. Adaptado de Li, Dewar e Pooley (2007). ............................58
Quadro 3.9 – Identificando Relacionamento de Classes por meio do Processamento
da Linguagem natural. Adaptado de Li, Dewar e Pooley (2007). .......................59
Quadro 4.1 – Exemplo de especificação de classe no padrão XMI (IBM 2004)........71
Quadro 5.1 – Regras para flexionar substantivos do plural para o singular. Adaptado
de Souza e Campedelli (2001)...........................................................................87
Quadro 5.2 – Regras para flexionar Verbos do infinitivo para a 3ª. pessoa do
SIngular. Adaptado de Souza e Campedelli (2001). ..........................................89
Quadro 5.3 – Texto usado para geração do modelo de domínio. Adaptado de
Rumbaugh et al. (1991)......................................................................................98
Quadro 5.4 – Ontologia do modelo de domínio base. .............................................100
Quadro 5.5 – Ontologia do modelo de domínio Variante. .......................................102
Quadro A.1 – Exemplo de Programa em Python (Loper et al., 2006). ....................123
Quadro A.2 – Exemplo de Uso da biblioteca RE em Python. Adaptado de Kuchling
(2006)...............................................................................................................124
Quadro A.3 – Exemplo de busca e substituição de expressões. Adaptado de
Kuchling (2006). ...............................................................................................124

Quadro A.4 – Exemplo de geração de arquivos XML. Adaptado de ElementTree
(2006)...............................................................................................................126
Quadro B.1 – Exemplo de identificação de termos (tokens). Adaptado de Nltk (2007).
.........................................................................................................................127
Quadro B.2 – Exemplo de classificação de termos (tagging). Adaptado de Nltk
(2007)...............................................................................................................129
Quadro B.3 – Resultado da classificação de termos (tagging). Adaptado de Nltk
(2007)...............................................................................................................130
Quadro B.4 – Exemplo de medição de eficiência na classificação de termos
(tagging). Adaptado de Nltk (2007). ................................................................131
Quadro B.5 –Classificação de termos do corpus Brown. Adaptado de Nltk (2007).131
Quadro B.6 – Exemplo de implementação da técnica Baseline and Backoff.
Adaptado de Nltk (2007). .................................................................................132
Quadro B.7 – Resultados da classificação apurada pela técnica Baseline and
Backoff. Adaptado de Nltk (2007). ...................................................................133
Quadro B.8 – Exemplo de programa que utiliza gramáticas livres de contexto.
Adaptado de Nltk (2007). .................................................................................134
Quadro B.9 – Resultado da classificação por gramática livre de contexto. Adaptado
de Nltk (2007)...................................................................................................135
Quadro C.1 – Exemplo da importação das funções do Curupira por um programa
Python. .............................................................................................................138
Quadro C.2 – Exemplo de uso do Curupira a partir de um programa Python .........139
Quadro C.3 – Exemplo de classificação sintática do Curupira no formato da NLTK.
.........................................................................................................................141

LISTA DE TABELAS

Tabela 5.1 – Comparativo entre os Modelos Base e Variante. ..............................104

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CASE

Computer Aided System Engineering

DFD

Diagrama de Fluxo de Dados

DLL

Dynamic Link Library

EI

Extração de Informações

MUC

Message Understanding Conferences

MOF

Meta Object Facility

OMG

Object Management Group

OO

Análise Orientada a Objeto

RE

Regular Expression

UCL

Universal Communication Language

UML

Unified Modeling Language

UNL

Universal Network Language

W3C

World Wide Web Consortium

XMI

XML Metadata Interchange

XML

eXtensible Markup Language

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO ...................................................................................................15

1.1

Motivação .......................................................................................................15

1.2

Objetivo ..........................................................................................................18

1.3

Resultados Esperados e Contribuições..........................................................18

1.4

Método de Trabalho........................................................................................19

1.5

Organização do Trabalho ...............................................................................20

2

MODELAGEM DE DOMÍNIOS...........................................................................22

2.1

Fundamentação Teórica.................................................................................22

2.2

Qualidade em Modelos de Domínio................................................................33

2.3

Considerações Finais .....................................................................................37

3

EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES......................................................................39

3.1

Fundamentação Teórica.................................................................................39

3.2

Extração de Informações e Modelagem .........................................................52

3.3

Sistemas de Geração Automática de Modelos de Domínio............................58

3.4

Considerações Finais .....................................................................................62

4

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO .....................................................65

4.1

Requisitos de Programação ...........................................................................65

4.2

Linguagem Python..........................................................................................65

4.3

O parser Curupira ...........................................................................................67

4.4

O padrão XMI .................................................................................................70

4.5

A ferramenta de modelagem ArgoUML ..........................................................72

4.6

Considerações Finais .....................................................................................73

5

SISTEMA FIDES................................................................................................75

5.1

Visão Geral do Sistema FIDES ......................................................................75

5.2

Processo de Transformação...........................................................................79

5.3

Arquitetura do Sistema FIDES........................................................................91

5.4

Restrições de Funcionamento do Sistema FIDES..........................................92

5.5

Validação do Sistema FIDES .........................................................................94

5.6

Método de Comparação .................................................................................96

5.7

Geração do Modelo e Comparação dos Resultados ......................................97

5.8

Discussão dos resultados.............................................................................103

5.9

Análise Crítica das Limitações do Sistema FIDES .......................................105

5.10

Contribuições................................................................................................107

5.11

Considerações Finais ...................................................................................108

6

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS ..............................................112

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................115
REFERÊNCIAS NA INTERNET ..............................................................................119
GLOSSÁRIO ...........................................................................................................122
APÊNDICE A – PROGRAMAS EM LINGUAGEM PYTHON...................................123
APÊNDICE B – EXEMPLOS DE USO DA BIBLIOTECA NLTK ..............................127
APÊNDICE C – INTEGRAÇÃO ENTRE O NLTK E O CURUPIRA .........................138
APÊNDICE D – DIFERENÇAS EM DIAGRAMAS DE CLASSES ...........................142
ANEXO A – ETIQUETAS SINTÁTICAS DO CURUPIRA ........................................148
ANEXO B – FORMATAÇÃO DO CURUPIRA E DA BIBLIOTECA NLTK................151
ANEXO C – IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS XMI NO ARGOUML..........................152
ANEXO D – FRASES DE VALIDAÇÃO ..................................................................154
ANEXO E – TEXTO DE VALIDAÇÃO .....................................................................176

15

1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação

A linguagem natural é o meio pelo qual os seres humanos se comunicam. Ela é
caracterizada pela riqueza semântica, léxica e sintática, que permite que sejam
elaborados textos complexos e com alto grau de abstração tais como os vistos na
literatura, ou textos precisos e focados como os encontrados em tratados, trabalhos
acadêmicos e científicos. A linguagem natural não permanece estanque, ao
contrário, está sempre em permanente evolução, agregando novos termos e
estruturas e eliminando outros, num processo constante de adaptação às
necessidades impostas pela realidade.
No campo da Computação, pesquisas têm sido realizadas desde a década de
60 para possibilitar que a linguagem natural seja utilizada como forma de interação
entre o homem e a máquina (LINHALIS e MOREIRA, 2006). Isto acontece, pois
existe um grande apelo do ponto de vista dos seres humanos em se comunicar com
uma máquina da mesma forma que o fazem entre si. Muitas pessoas encontram
dificuldades para utilizar os dispositivos convencionais de interação com os
computadores, que, em maior ou menor grau, restringem as possibilidades
lingüísticas para que as instruções possam ser interpretadas e convertidas em
comandos que a máquina possa executar. Estas limitações podem gerar
desconforto e, em alguns casos, rejeição; daí a grande demanda por computadores
e sistemas que interpretem a linguagem natural.
Os profissionais da área de Engenharia de Software também poderiam ser
beneficiados com o processamento da linguagem natural, em particular nas
atividades relacionadas à modelagem de domínio, pois, em geral, os modelos são
construídos a partir de textos que descrevem a estrutura e o modo de funcionamento
do sistema. O engenheiro de software lê e interpreta estes textos, criando uma
representação gráfica que descreve, de maneira formal, o problema a ser resolvido e
as características do sistema a ser desenvolvido (SOMMERVILLE, 2001). Modelos
são construídos para que haja melhor entendimento do problema a ser resolvido,
reduzindo as diferenças semânticas que possam existir entre os requerimentos
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definidos pelos usuários e a implantação das funcionalidades do sistema em alguma
linguagem de programação. Exemplos do uso de modelos em Engenharia de
Software são encontrados nos diversos métodos utilizados nessa área: o Diagrama
de Fluxo de Dados (DFD) na análise estruturada, o Diagrama de Entidade
Relacionamento e o Modelo Relacional na modelagem de dados, e o Diagrama de
Classes na análise orientada a objetos.
Modelar é uma tarefa complexa, pois o engenheiro de software precisa
entender o domínio de um problema que muitas vezes não faz parte da sua
realidade; além disso, é necessário que ele encontre uma representação adequada
dentro das ferramentas que possui e que esta representação seja precisa o
suficiente para comunicar por si todas as nuances que a realidade apresenta, sem,
no entanto, dispor da riqueza de recursos que a linguagem natural possui. A
modelagem pode ser considerada, portanto, como ciência e arte. Ciência no sentido
que para se modelar é necessário usar elementos de representação padronizados
que possam expressar conhecimento de maneira clara e objetiva. Arte no sentido
que adquirir conhecimento depende da própria percepção da realidade que o
profissional de Computação dispõe. Criatividade, inteligência e técnica de resolução
de problemas são alguns dos aspectos que variam de pessoa para pessoa e que
influenciam a maneira como o profissional adquire conhecimento.
No entanto, produtos que dependam exclusivamente da capacidade das
pessoas que os elaboram podem não apresentar a qualidade adequada. Modelos
incompletos, sintaticamente incorretos ou de semântica ambígua podem levar a
erros de interpretação e fazer com que os engenheiros de software desenvolvam
sistemas que não atendam aos requisitos estabelecidos pelos usuários. Tal situação
se agrava em arquiteturas orientadas a modelos (MDA – Model Driven
Architectures),

que

visam

transformar

modelos,

automaticamente,

em

implementação. Métodos e padrões são desenvolvidos pelas áreas de engenharia
visando evitar este tipo de problema, uniformizando a qualidade dos produtos
gerados e garantindo maior independência do profissional que executa as tarefas.
Como o trabalho de modelagem de domínios envolve a leitura e interpretação de
textos, a padronização desta atividade depende de técnicas que utilizam o
processamento da linguagem natural.
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Neste cenário, sistemas de processamento de linguagem natural poderiam ser
uma alternativa para auxiliar os engenheiros de software a analisar documentos e
gerar modelos de domínios que os representassem de forma padronizada. No
entanto, o processamento da linguagem natural é uma tarefa que ainda apresenta
uma série de desafios, devido à complexidade estrutural da linguagem, à
ambigüidade semântica dos termos gramaticais, à influência do contexto no sentido
das sentenças e à dificuldade de representação do conhecimento de senso comum.
Existem várias linhas de pesquisa em processamento de linguagem natural, tais
como geração de programas a partir de textos (PRICE et al., 2000; LINHALIS e
MOREIRA, 2003), elaboração de tradutores, revisores e corretores gramaticais
(NUNES E OLIVEIRA, 1999; NAVIGLI et al., 2003), e extração de informações, esta
última, onde se observam características que poderiam ser usadas para a geração
de modelos de domínio.
Extração de Informações é uma área de pesquisa que visa obter e representar
de forma estruturada informações provenientes de textos livres (GRISHMAN, 1997).
Pesquisas nesta área podem ser encontradas nos trabalhos de identificação de
padrões e extração de resumos (GRISHMAN, 1997), geração automática de
padrões de extração (RILOFF, 1996) e geração automática de taxonomias
hierárquicas (LLORÉNS e ASTUDILLO, 2002). Embora suas contribuições sejam
importantes, são trabalhos que não tratam de aspectos de modelagem de domínio
para Engenharia de Software. Li, Dewar e Pooley (2007) comparam sistemas que
usam extração de informações para gerar automaticamente modelos de domínio a
partir de textos escritos na Língua Inglesa e mostram que estes sistemas encontramse ainda em estágios iniciais.
Para que técnicas de extração de informações possam ser usadas na
modelagem de domínio, é necessário que elas sejam capazes de identificar os
elementos de modelagem a partir das estruturas sintática, semântica e morfológica
dos textos, reconhecer a diferença semântica dos termos em textos diferentes e
resolver o problema de co-referência. Por exemplo, na elaboração de um diagrama
de classes usando a sentença 'José envia uma carta de despedida a Maria', o
substantivo 'despedida' pode ser classificado como atributo da classe Carta; já na
sentença 'A despedida é simples e rápida', o mesmo substantivo 'despedida' é
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melhor classificado como uma classe. Por outro lado, é necessário saber que José e
Maria são nomes próprios e que provavelmente não serão modelados como classes,
embora identifiquem uma classe em certo papel.
Percebe-se,

portanto,

a

abrangência

que

o

conjunto

de

regras

de

transformação precisa ter para que os modelos gerados sejam confiáveis e úteis. No
entanto, não se encontra na literatura acadêmica tal conjunto de regras e nota-se
também que, apesar de existirem trabalhos publicados tratando da extração de
informações de textos escritos no idioma inglês, relativamente poucos têm sido
desenvolvidos com relação aos textos escritos em Língua Portuguesa do Brasil. É
oportuno, portanto, analisar as atuais técnicas de extração de informações e propor
um conjunto de regras de transformação que permita gerar modelos de
representação de domínio a partir de textos em Língua Portuguesa do Brasil.

1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é propor um sistema que permita gerar modelos de
domínio a partir da extração de informações de textos escritos em Língua
Portuguesa do Brasil, visando, com isso, auxiliar na resolução de problemas
comumente encontrados na atividade de modelagem, tais como falta de elementos
relevantes do domínio do problema, mau uso dos elementos sintáticos e modelos
que induzem a interpretações ambíguas. O sistema, denominado FIDES, será
validado conceitualmente por meio frases de testes e de um experimento no qual um
modelo gerado pelo sistema será comparado com outro gerado manualmente.
Ressalta-se o caráter conceitual da validação, que, embora possa fazer uso de
análises quantitativas, não apresentará validade estatística para generalização dos
resultados.

1.3

Resultados Esperados e Contribuições

Pretende-se que o sistema proposto seja capaz de processar textos de
diversas áreas, tais como finanças, saúde e educação, e que os modelos de
domínios por ele gerados sejam passíveis de avaliação. Espera-se contribuir com
um processo de transformação que permita utilizar técnicas de extração de
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informações para a geração de modelos de domínio. Espera-se, também, contribuir
com um conjunto de regras que permita identificar estruturas gramaticais de
interesse e outro que permita identificar elementos de modelagem a partir das
estruturas gramaticais encontradas. Por fim, espera-se contribuir com técnicas que
permitam gerar modelos gráficos a partir dos elementos de modelagem
identificados.

1.4

Método de Trabalho

Este trabalho inicia-se com uma revisão bibliográfica dos trabalhos realizados
nas áreas de modelagem de domínios e de extração de informações. São estudados
fundamentos teóricos, apresentando conceitos e definições citados no decorrer do
trabalho e estudadas pesquisas acadêmicas, identificando problemas normalmente
encontrados na modelagem de domínios, como também a aplicabilidade das
técnicas de extração de informações na resolução destes problemas.
Em seguida, são estudadas e avaliadas linguagens de programação,
bibliotecas de processamento da linguagem natural, técnicas de extração de
informações, e padrões de troca de informações entre ferramentas de modelagem,
visando selecionar as ferramentas usadas no desenvolvimento do sistema FIDES.
Também são avaliadas ferramentas CASE que possam ser usadas para
visualização dos modelos.
Após a definição do ambiente de desenvolvimento, identificam-se os
requerimentos que o sistema FIDES deve atender, define-se a estrutura geral do
sistema, as condições e restrições de seu funcionamento, as regras e o processo
utilizado para extração de informações e geração dos modelos. O sistema é validado
conceitualmente por meio de frases de testes e de um experimento no qual
compara-se um modelo criado pelo sistema com outro criado manualmente. Concluise o trabalho com a análise dos resultados encontrados, apresentando possíveis
causas para os desvios e propondo linhas de continuidade de pesquisa.
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1.5

Organização do Trabalho

No Capítulo 2 – Modelagem de Domínios, são apresentados conceitos e
definições relativas à modelagem de domínios, e trabalhos acadêmicos relacionados
à qualidade da modelagem, identificando os problemas normalmente encontrados
nesta atividade e as propostas apresentadas pela comunidade acadêmica para sua
resolução. Ao final, analisam-se os problemas e a contribuição dos trabalhos
apresentados, explicando de que forma as técnicas de extrações de informações
poderiam ser usadas para melhorar a qualidade da modelagem.
No Capítulo 3 – Extração de Informações, são apresentados conceitos e
técnicas de Extração de Informações, e trabalhos acadêmicos relacionados a este
assunto. Analisam-se os conceitos e as técnicas apresentadas, avaliando sua
aplicabilidade na modelagem de domínios, e as contribuições dos trabalhos
acadêmicos, explicando de que forma eles se relacionam com o tema proposto
nesta dissertação. Ao final apresenta-se o estágio em que se encontram os sistemas
de EI usados para modelagem de domínios.
No Capítulo 4 – Ferramentas de Desenvolvimento, são apresentadas
linguagens de programação, bibliotecas de processamento da linguagem natural,
técnicas de extração de informações, e padrões de troca de informações entre
ferramentas de modelagem usadas no desenvolvimento do sistema FIDES.
Apresenta-se, também, uma ferramenta CASE usada para visualização dos
modelos.
No Capítulo 5 – Sistema FIDES, apresenta-se uma visão geral do sistema, as
condições e restrições de seu funcionamento, os processos utilizados para extração
de informações e os resultados obtidos no processamento de frases de testes e no
experimento de comparação do modelo gerado pelo sistema com um modelo
manual. Analisa-se a eficiência das regras de transformação utilizadas, apresentamse as possíveis causas dos problemas encontrados e os ajustes propostos para
resolvê-los.
No Capítulo 6 – Conclusões e Perspectivas Futuras, apresenta-se o resumo do
trabalho, a análise geral dos resultados obtidos e sugestões para futuras pesquisas.
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No Apêndice A – Programas em Linguagem Python, apresentam-se exemplos
de programas escritos na linguagem de programação Python, suas características
mais relevantes e os recursos de que dispõe para uso de expressões regulares e
manipulação de arquivos XML.
No Apêndice B – Exemplos de Uso da biblioteca NLTK, apresentam-se
exemplos de programas escritos na Linguagem Python que usam os módulos da
biblioteca de processamento da linguagem natural NLTK – Natural Language Toolkit.
No Apêndice C – Integração entre o NLTK e o Curupira, apresentam-se
exemplos de programas escritos na linguagem Python integrando a biblioteca NLTK
e o parser Curupira.
No Apêndice D – Diferenças em Diagramas de Classes, apresenta-se o método
de comparação de Diagramas de Classes desenvolvido por Martin Girschick.
No Anexo A – Etiquetas Sintáticas do Curupira, apresenta-se o conjunto das
etiquetas sintáticas usadas pelo parser Curupira.
No Anexo B – Formatação do Curupira e da Biblioteca NLTK, apresenta-se um
exemplo de uma frase formatada pelo parser Curupira e a mesma frase reformatada segundo padrão usado pela biblioteca NLTK.
No Anexo C – Importação de Arquivos XMI no ArgoUML, apresenta-se um
exemplo de importação de arquivos formatados segundo o padrão XMI na
ferramenta CASE ArgoUML.
No Anexo D – Frases de Validação, apresentam-se as frases, regras de
transformação e resultados obtidos nos testes do sistema FIDES.
No Anexo E – Texto de Validação, apresentam-se as frases, regras de
transformação e resultados apresentados pelo sistema FIDES no experimento de
comparação de um modelo gerado pelo sistema com um modelo manual.
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2 MODELAGEM DE DOMÍNIOS
Neste capítulo, são apresentados conceitos e definições relativas à modelagem
de domínios, e trabalhos acadêmicos relacionados à qualidade da modelagem,
identificando os problemas normalmente encontrados nesta atividade e as propostas
apresentadas pela comunidade acadêmica para sua resolução. Ao final, analisam-se
os problemas e as contribuições dos trabalhos apresentados, explicando de que
forma as técnicas de extrações de informações poderiam ser usadas para melhorar
a qualidade da modelagem.

2.1

Fundamentação Teórica

Modelagem é uma técnica usada pelas diversas áreas de engenharia para
analisar um problema e avaliar possíveis soluções. Engenheiros civis usam plantas
para representar suas construções. Engenheiros aeronáuticos e mecânicos usam
túneis de vento e protótipos para simular as condições a que as novas aeronaves e
automóveis estarão submetidos. Engenheiros elétricos usam protótipos para
desenvolver de microprocessadores a telefones, facilitando o entendimento do
problema e a comunicação entre as equipes do projeto (BOOCH et al., 2005).
Modelos são simplificações da realidade, que possibilitam analisar um
problema de diversas formas e com diferentes níveis de detalhamento. São
construídos para que se tenha melhor entendimento do produto que será construído.
Por meio de um modelo, pode-se visualizar como será o produto e avaliar se está de
acordo com o que se quer que ele seja. Um modelo permite, também, especificar a
estrutura e o comportamento de um produto antes que ele seja construído, além de
servir como um guia para a construção dos produtos e como documento das
decisões tomadas. Modelos permitem que especificações sejam revistas e projetos
sejam reavaliados a baixo custo, visto que nas etapas iniciais do projeto, ainda não
foram investidos muitos recursos (BOOCH et al., 2005).
No caso da indústria de software, modelos são construídos para comunicar o
contexto no qual o sistema está inserido, a estrutura do sistema e o seu
comportamento (SOMMERVILLE, 2001). São utilizados também para visualizar e
controlar a arquitetura do sistema, facilitar o entendimento, e expor oportunidades de
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simplificação e reuso. São usados, ainda, para gerenciar riscos (BOOCH et al.,
2005).
Booch et al. (2005) acrescentam que modelos não são construídos apenas
para grandes sistemas, porém quanto maior e mais complexo o sistema, mais
importante a modelagem se torna, pois existem limites humanos para se
compreender a complexidade. Por meio de modelos, simplifica-se o problema,
analisando apenas um aspecto de cada vez. Após analisar o problema de diversas
formas, por meio de diversos modelos, chega-se a um grau de confiança de que o
sistema projetado vai de fato atender as expectativas.
A escolha do modelo influencia a maneira de analisar o problema e os
resultados obtidos. Se o modelo é construído segundo a ótica de um analista de
bancos de dados, ele provavelmente concentrará suas atenções em criar modelos
de entidade e relacionamento, triggers e stored procedures. Caso seja um analista
com perfil de análise estruturada, é mais provável que os modelos sejam mais
voltados para algoritmos, com os dados fluindo de processo em processo. Se o
sistema for analisado por um profissional da análise orientada a objetos, então é
mais provável que os modelos apresentem classes e interações, que explicam como
estas classes se relacionam (BOOCH et al., 2005).
Os modelos podem apresentar diferentes níveis de detalhamento de acordo
com as necessidades de diferentes públicos. Por exemplo, o modelo da interface de
uso de um sistema pode ser suficiente para a comunicação entre a equipe de projeto
e os futuros usuários do sistema; já para a comunicação entre esta mesma equipe e
a equipe de operação de sistemas pode ser necessário usar um modelo que
apresente detalhes dos componentes utilizados e sua distribuição na topologia da
rede. A apresentação de detalhes desnecessários no contexto não auxilia na
comunicação. Por exemplo, um modelo de distribuição de componentes tem pouca
valia em uma discussão sobre funcionalidades do sistema, pois as informações que
ele contém não fazem parte da realidade dos usuários do sistema. Da mesma forma,
a equipe de técnicos que vai cuidar da operação não tem interesse em conhecer as
funcionalidades, pois suas atenções estão mais voltadas para a garantia da
disponibilidade do sistema.
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Os melhores modelos são aqueles conectados com a realidade. O modelo de
um edifício que não apresenta o mesmo comportamento do edifício real tem
utilidade limitada, assim como o modelo de uma aeronave que assume apenas
condições ideais de funcionamento pode mascarar potenciais falhas. No caso de
Engenharia de Software, caso não seja estabelecido um vínculo entre os conceitos
apresentados nos modelos e a realidade do problema analisado, o sistema
construído pode não atender aos requerimentos dos usuários e frustrar suas
expectativas. A forma de estabelecer este vínculo está diretamente relacionada às
técnicas de modelagem (BOOCH et al., 2005).
Em Engenharia de Software existem diversas técnicas de modelagem, porém
as formas mais comuns são a algorítmica, conhecida por análise estruturada, e a
orientada a objetos. Segundo a técnica algorítmica, a característica básica de um
software é um procedimento ou uma função, de forma que a modelagem é feita em
termos de resolução de problemas de controle e decomposição de algoritmos
maiores em menores. Booch et al. (2005) alertam que, embora a abordagem
algorítmica seja uma técnica tradicional no desenvolvimento de software, ela se
revela inadequada quando os requerimentos do sistema mudam ou quando o
sistema fica maior e mais complexo. Sommerville (2001) acrescenta que a
abordagem algorítmica produz documentação em excesso e modelos difíceis de
serem entendidos pelos usuários.
Já

a

orientação

a

objeto

considera

que

o

principal

elemento

no

desenvolvimento de software é o objeto. Segundo Booch et al. (2005), o objeto é
uma entidade que possui identidade (um nome ou código), estado (caracterizado por
um conjunto de dados) e comportamento (algo que ele pode fazer). São entidades,
geralmente derivadas do domínio do problema, ou da solução, que podem ser
agrupadas em conjuntos cujas características são chamadas de classes de objetos,
ou simplesmente classes.
Objetos são geralmente identificados a partir da realidade do problema
analisado, facilitando o estabelecimento do vínculo entre os conceitos do domínio do
problema e aqueles apresentados nos modelos. Booch et al. (2005) avaliam que a
orientação a objeto tem se revelado mais adequada para o desenvolvimento de
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sistemas, devido ao êxito na construção de sistemas de diferentes domínios,
tamanhos e graus de complexidade. Soma-se a isto o fato de que linguagens mais
modernas

de

programação,

sistemas

operacionais

e

ferramentas

de

desenvolvimento são orientados a objeto de alguma maneira, dando suporte a uma
visão do mundo em termos de objetos.
O Modelo de Domínio é o mais importante modelo da orientação a objetos
(LARMAN, 2004). Trata-se de uma representação visual dos conceitos que
compõem o domínio de um problema. Também é chamado de Modelo Conceitual,
Modelo de Objetos do Domínio ou Modelo de Objetos de Análise (LARMAN, 2004).
Segundo Booch et al. (2005), o Modelo de Domínio de um problema é o vocabulário
e a terminologia usados para descrevê-lo. Larman (2004) acrescenta que, como os
objetos são apresentados visualmente, o Modelo de Domínio pode ser considerado
um dicionário visual dos conceitos do domínio do problema.
Larman (2004) ressalta que um Modelo de Domínio não deve apresentar
objetos de software, pois a sua utilidade está em entender os conceitos do problema
a ser resolvido e não em apresentar a solução. Por exemplo, no domínio do
problema de um sistema de faturamento, apenas objetos tais como Cliente, Produto
e Pedido devem ser modelados e não objetos do tipo Menu, Botão ou Tela. Larman
(2004) acrescenta que os objetos de software, normalmente relacionados à camada
de implementação de regras de negócio, devem ser mapeados para modelos de
projetos de sistemas.
Larman (2004) apresenta um método de três etapas para a criação de modelos
de domínio a partir dos requerimentos do sistema:
(1) Identificação dos objetos;
(2) Adição de atributos e relacionamentos;
(3) Representação gráfica dos objetos, atributos e relacionamentos.
A identificação dos objetos pode ser feita a partir da reutilização de objetos de
modelos já existentes, com o apoio de uma lista de categorias, e pela identificação
de nomes em textos escritos em linguagem natural. Larman (2004) considera que a
reutilização de objetos de modelos já existentes é a melhor e mais rápida alternativa,
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visto que os objetos já estão publicados e seus domínios são bem conhecidos. No
entanto, quando os objetos não estão disponíveis, é necessário encontrá-los de
outras formas.
A lista de categorias é uma técnica na qual são relacionados objetos candidatos
a partir de categorias normalmente utilizadas pelos sistemas. Por exemplo, na
categoria transações de negócios, relacionam-se os candidatos a objetos Venda,
Pagamento ou Reserva. Na categoria objetos físicos, especialmente relevantes para
o desenvolvimento de softwares de controle de dispositivos ou simulações,
relacionam-se os objetos Aeronave, Painel de Controle e Trem de Pouso. Na
categoria papéis das pessoas e das organizações, relacionam-se os objetos Piloto,
Caixa, Cliente e Passageiro. Os objetos relacionados servem como referência e são
os pontos de partida para a busca dos objetos no domínio do problema analisado.
Segundo Abbot (1983), análise lingüística é uma técnica na qual os objetos são
encontrados a partir da identificação dos substantivos nas sentenças dos textos que
descrevem o domínio do problema. Por exemplo, na sentença “O cliente vai à loja
comprar produtos e serviços”, os substantivos cliente, loja, produtos e serviços
podem dar origem aos objetos Cliente, Loja, Produto e Serviço.

Larman (2004)

complementa dizendo que as técnicas de lista de categorias e análise lingüística
podem ser usadas em conjunto: os objetos conceituais são gerados pela análise
lingüística e selecionados pela categoria mais relevante para a análise do problema
em questão.
Após a identificação dos objetos, pode ser necessário descrever suas
características. Os objetos são caracterizados por meio de propriedades
denominadas atributos. Segundo Booch et al. (2005), um atributo é uma propriedade
que descreve intervalos de valores que os objetos podem assumir. Por exemplo, o
valor do atributo estado civil da classe Cliente pode ser “casado”, “solteiro” e
”divorciado”; os valores do atributo preço de venda da classe Produto podem ser
números reais maiores que zero; os valores do atributo situação da classe Pedido
podem ser "aberto”, “encerrado”, “fechado e “cancelado”.
Segundo Abbot (1983), atributos podem ser encontrados de maneira similar
aos objetos, identificando-se substantivos nos textos que descrevem o domínio do
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problema. Para Larman (2004), um erro comum na modelagem de domínios é
representar algo como um atributo, quando, na verdade, deveria ser representado
como um objeto. Larman (2004) sugere que, para evitar este tipo de erro, o termo
em questão seja avaliado, verificando se ele pode ser pensado como um texto ou
um número do mundo real. Se a resposta for afirmativa, então ele será um atributo,
caso contrário, será um objeto.
Normalmente, os objetos não ficam isolados uns dos outros. De maneira geral,
eles se relacionam em algum tipo de colaboração. Segundo Booch et al. (2005), os
relacionamentos são abstrações que representam a maneira como os objetos
colaboram entre si. Para Larman (2004), apenas relacionamentos importantes, que
necessitam ser lembrados, devem ser modelados. Por exemplo, no domínio do
problema de venda de produtos, é necessário lembrar o relacionamento entre o
objeto Pedido e Item de Pedido porque ele é usado para calcular o valor total a ser
cobrado

do

cliente

e

os

impostos

a

serem

pagos

para

o

governo.

Conseqüentemente, o relacionamento entre Pedido e Item de Pedido precisa ser
representado no Modelo de Domínio deste problema. Segundo Tseng et al. (1992),
relacionamentos podem ser encontrados identificando-se os verbos ou expressões
verbais que ligam semanticamente os objetos. Por exemplo, na frase “O pedido
possui itens”, o verbo possuir identifica o relacionamento entre Pedido e Item de
Pedido.
Após identificar os objetos, relacionamentos e atributos, é necessário
representá-los graficamente por meio de uma notação. Uma possível notação
gráfica para o Modelo de Domínio é o Diagrama de Classes, da Unified Modeling
Language – UML. Em 1998, Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson
propuseram uma linguagem denominada UML – Unified Modeling Language, cujo
objetivo era visualizar, especificar, construir e documentar sistemas orientados a
objeto. Desde então, a UML tem se difundido e se tornado um padrão de fato na
indústria de software. Hoje, a administração da UML está sob a responsabilidade do
OMG – Object Modeling Group (UML, 2007).
Na UML, os modelos são visualizados por meio de diagramas que representam
a estrutura e o comportamento desejado do sistema. O Diagrama de Classes é o
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mais comum dos diagramas usados na UML, sendo usado para modelar a estrutura
dos sistemas e também para modelar domínios. Booch et al. (2005) definem classe
como sendo o conjunto de objetos (também chamados instâncias) que compartilham
os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica.
Na UML, as classes são representadas graficamente por meio de retângulos,
subdivididos em três compartimentos, nos quais são apresentados o nome da
classe, seus atributos e operações. A primeira letra do nome da classe sempre é
maiúscula e as demais minúsculas. As letras dos atributos e das operações
geralmente são minúsculas, a menos que haja uma composição de palavras. Neste
caso, a primeira letra de todas as palavras, à exceção da primeira, será maiúscula e
as demais, minúsculas. Tanto o nome das classes quanto dos atributos devem estar
sempre no singular. A Figura 2.1 apresenta graficamente a classe Cliente segundo a
notação da UML.

FIGURA 2.1 – REPRESENTAÇÃO DA CLASSE CLIENTE SEGUNDO A NOTAÇÃO UML. ADAPTADO DE BOOCH ET
AL. (2005).

Os relacionamentos são apresentados graficamente por meio de arcos ligando
classes. Na UML, os relacionamentos mais importantes são as dependências,
associações e generalizações.
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Dependências são relacionamentos semânticos nos quais a mudança em uma
classe pode afetar a semântica de outra (BOOCH et al., 2005). São usadas para
representar o uso de uma classe por outra. Um exemplo de dependência é o
relacionamento entre as classes Aquecedor e Energia. Aquecedores usam energia
para esquentar água, conseqüentemente, a classe Aquecedor depende da classe
Energia. A Figura 2.2 apresenta graficamente a relação de dependência entre a
classe Aquecedor e a classe Energia, segundo a notação da UML.

FIGURA 2.2 – REPRESENTAÇÃO DO RELACIONAMENTO DE DEPENDÊNCIA SEGUNDO A NOTAÇÃO UML.
ADAPTADO DE BOOCH ET AL. (2005).

Associações são usadas para representar conexões entre classes, indicando
que objetos de uma classe estão conectados aos objetos de outra classe
(ERIKSSON et al., 2004). Um exemplo de associação é o relacionamento existente
entre as classes Empresa e Pessoa, onde Pessoa trabalha para Empresa.

FIGURA 2.3 – REPRESENTAÇÃO DO RELACIONAMENTO DE ASSOCIAÇÃO SEGUNDO A NOTAÇÃO UML.
ADAPTADO DE BOOCH ET AL. (2005).
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A Figura 2.3 apresenta graficamente a relação de associação entre as classes
Pessoa e Empresa, segundo a notação da UML. Nota-se que, além do arco ligando
as classes, a representação da associação pode ser acompanhada por um nome, no
caso, “trabalha”.
Associações também são caracterizadas pela multiplicidade, conceito que
indica quantos elementos de uma classe são afetados por um elemento de outra
(BOOCH et al., 2005). Por exemplo, quando se diz que um avião transporta muitas
pessoas, a multiplicidade da classe Avião é 1 e a multiplicidade da classe Pessoa é
1...* (lê-se um ou muitos).
De acordo com Eriksson et al (2004), a notação usada para representar
multiplicidade é [m...n], onde “m” é a quantidade mínima de objetos afetados e “n”, a
quantidade máxima. Quando as quantidades mínima e máxima são iguais, pode ser
apresentado apenas um valor; já quando não existem mínimos e máximos, pode-se
utilizar o símbolo “*”, abreviatura de 0...*, indicando que zero ou muitos objetos são
afetados pela associação. Se nenhum valor for apresentado, assume-se que a
multiplicidade é igual a 1, que é o valor padrão. A Figura 2.4 apresenta graficamente
as multiplicidades da associação entre as classes Avião e Pessoa, segundo a
notação da UML.

FIGURA 2.4 – REPRESENTAÇÃO DO CONCEITO DE MULTIPLICIDADE, SEGUNDO A NOTAÇÃO UML. ADAPTADO DE
BOOCH ET AL. (2005).

Um caso particular de associação é a modelagem de relacionamentos todoparte, usada para representar a composição de classes. Por exemplo, casas são
compostas por salas, cozinhas e quartos; portanto, existe uma associação entre a
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classe Casa, que é o todo, e as partes representadas pelas classes Sala, Cozinha e
Quarto. A Figura 2.5 apresenta graficamente a relação de composição entre estas
classes, segundo a notação da UML. Nota-se que o diamante na ponta do arco que
indica a classe todo (no caso Casa) é cheia, o que significa que as partes não
existem caso o todo não exista.

FIGURA 2.5 – REPRESENTAÇÃO DO RELACIONAMENTO DE COMPOSIÇÃO, SEGUNDO A NOTAÇÃO UML.
ADAPTADO DE BOOCH ET AL. (2005).

Quando a dependência entre as partes e o todo não é tão forte, como, por
exemplo, na associação entre as classes Carro, Motor, Cambio e Direção (Figura
2.6), a ponta do arco é vazada e a associação é chamada de agregação (BOOCH et
al., 2005).

FIGURA 2.6 – REPRESENTAÇÃO DO RELACIONAMENTO DE AGREGAÇÃO, SEGUNDO A NOTAÇÃO UML.
ADAPTADO DE BOOCH ET AL. (2005).
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Generalizações são relacionamentos entre classes específicas (denominadas
subclasses ou classes filhas) e uma classe mais geral (denominada superclasse ou
classe pai). São também conhecidas por relacionamentos “tipo-de”, nos quais as
classes filhas são classificadas como tipo de uma classe pai. Nas generalizações, os
objetos das classes filhas podem ser usados no lugar da classe pai em qualquer
lugar que ela seja citada.
Por exemplo, Cliente é uma classe pai que possui Cliente Pessoa Física e
Cliente Pessoa Jurídica como classes filha, ou seja, tipos específicos de clientes. As
classes filhas sempre herdam atributos e operações das classes pais e também
podem apresentar atributos e operações próprios (BOOCH et al., 2005). As
generalizações são representadas por arcos terminados por triângulos que indicam
a classe pai.
A Figura 2.7 apresenta graficamente a relação de generalização entre as
classes Cliente, Cliente Pessoa Física e Cliente Pessoa Jurídica, segundo a notação
da UML.

FIGURA 2.7 – REPRESENTAÇÃO DO RELACIONAMENTO DE GENERALIZAÇÃO, SEGUNDO A NOTAÇÃO UML.
ADAPTADO DE BOOCH ET AL. (2005).
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2.2

Qualidade em Modelos de Domínio

Bolloju e Leung (2006) destacam a importância da elaboração de Modelos de
Domínio para a redução da diferença semântica entre os requerimentos dos
usuários e a sua representação no desenvolvimento do software. Problemas mal
compreendidos podem gerar softwares que não atendam às necessidades dos
usuários. A qualidade de um Modelo de Domínio pode afetar, portanto, a qualidade
do software como um todo.
Segundo Moody et al. (2003), mais da metade dos erros que ocorrem no
desenvolvimento

de

software

são

resultado

de

requerimentos

incorretos,

incompletos ou imprecisos. Lauesen e Vinter (2000) avaliam que o controle de
qualidade realizado nas etapas iniciais do desenvolvimento de software pode ser até
trinta e três vezes mais efetivo do que no final. Moody et al. (2003) sugerem que
maior esforço deva ser gasto para garantir a qualidade dos modelos de domínio
como forma de identificar requerimentos defeituosos o mais cedo possível, ou,
mesmo, prevenir que eles ocorram.
Porém, é justamente na etapa de elaboração de Modelos de Domínio que o
desenvolvimento de sistemas é visto como uma atividade artesanal e, tal qual
qualquer outra tarefa feita desta maneira, é quase que totalmente dependente da
pessoa que a realiza. Engenheiros com maior conhecimento prévio do domínio do
problema, maior poder de síntese, domínio das técnicas e das ferramentas de
modelagem tendem a desenvolver trabalhos de melhor qualidade.
Lindland et al. (1994) propuseram um método para avaliar a qualidade de
modelos conceituais, tais como o Modelo de Domínio. Segundo este método,
existem três categorias que devem ser consideradas para avaliação dos modelos
conceituais: qualidade sintática, qualidade semântica e qualidade pragmática.
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FIGURA 2.8 – MODELO SINTATICAMENTE CORRETO, SEGUNDO A NOTAÇÃO UML.

A qualidade sintática é medida pelo relacionamento entre o modelo e a
linguagem usada para descrevê-lo. O objetivo desta categoria é garantir que não
haja declarações no modelo que não façam parte da linguagem. Por exemplo, o
modelo da Figura 2.8 é considerado correto na linguagem UML, pois todos os
elementos utilizados fazem parte da sua notação. Já o modelo da Figura 2.9 não é
considerado correto na UML, pois utiliza uma notação de modelagem de dados para
indicar as multiplicidades.

Empresa

Pessoa
emprega

FIGURA 2.9 – MODELO SINTATICAMENTE INCORRETO SEGUNDO A NOTAÇÃO UML.

A qualidade semântica é medida pelo relacionamento entre o modelo e o
domínio do problema. O objetivo desta categoria é garantir que os modelos sejam
válidos e completos. Modelos válidos são aqueles que não apresentam declarações
incorretas ou irrelevantes a respeito do domínio do problema e modelos completos
são aqueles nos quais não falta nenhuma declaração correta e relevante a respeito
do domínio do problema.
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*

Pessoa

*

Presente
compra

FIGURA 2.10 – MODELO SEMANTICAMENTE VÁLIDO.

Por exemplo, na declaração “Pessoas compram presentes”, os objetos
Pessoa e Presente se relacionam por meio de compras. Portanto, apenas os objetos
Pessoa e Presente e o relacionamento compra devem estar representados no
Modelo de Domínio (Figura 2.10).
Se para esta mesma declaração, o modelo apresentar o objeto Loja e o
relacionamento vende, ele não será considerado válido, porque Loja e vende não
fazem parte do domínio do problema (Figura 2.11). Por outro lado, é obrigatório que
os objetos Pessoa e Presente e o relacionamento compra estejam representados no
modelo. Caso qualquer um deles falte, o modelo não será considerado completo.

*

*

Presente

Loja
vende

FIGURA 2.11 – MODELO SEMANTICAMENTE INVÁLIDO.

A qualidade pragmática é medida pelo relacionamento entre o modelo e a
interpretação das pessoas que o utilizarão. O objetivo desta categoria é garantir que
o modelo seja compreendido por todos os usuários. Por compreensão entende-se
que não existem declarações no modelo que não sejam interpretadas pelos usuários
e não existem interpretações dos usuários que não estejam declaradas no modelo.
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Usando o exemplo da Figura 2.10, pode-se dizer que o modelo é pragmático se a
declaração que ele expressa - “Pessoas compram presentes” - for interpretada por
qualquer dos seus usuários, e se não existir outras interpretações destes usuários
que não estejam expressas no modelo.
Bolloju e Leung (2006) utilizaram o método proposto por Lindland et al. (1994)
para avaliar a qualidade dos modelos produzidos por analistas inexperientes
(denominados noviços). Foi constatado que os noviços cometem erros comuns, tais
como uso de nomes inapropriados em classes e associações, notações inválidas,
agregações no lugar de associações, modelagem de atributos redundantes e
especializações com pouca diferença entre as subclasses. Bolloju e Leung (2006)
atribuem estes erros à maior dificuldade que os noviços têm em estruturar
problemas, à falta de conhecimento de domínios específicos e à ausência de
parâmetros de validação dos modelos gerados.
Bolloju e Leung (2006) sugerem que, garantindo que os artefatos gerados
estejam livres destes erros, os noviços sejam capazes de produzir modelos de
domínio de qualidade. O conhecimento destes erros também pode auxiliar aos
analistas mais experientes a prevenir e remover erros, melhorando a qualidade dos
artefatos gerados pelos noviços.
Os autores acrescentam que muitos dos erros sintáticos podem ser eliminados
por meio de ferramentas CASE e recomendam que sejam desenvolvidos programas
de treinamento e utilizadas listas de verificação visando evitar a ocorrência dos erros
semânticos e pragmáticos. Sugerem, ainda, que fabricantes de ferramentas CASE
incorporem funcionalidades com o objetivo de auxiliar analistas noviços a evitar erros
mais típicos durante o processo de modelagem.
No entanto, os problemas de qualidade não estão restritos aos noviços. Lange
(2006) lembra que a importância dos modelos UML em Engenharia de Software tem
crescido e, com ela, a falta de semântica formal, o risco de inconsistência dos
modelos e a ausência de normas de modelagem. Estas características são
potenciais fontes de defeitos e de modelos de baixa qualidade.
Lange (2006) realizou um estudo para identificar os tipos de defeitos mais
comuns entre os modelos desenvolvidos por meio da linguagem UML e avaliou o
impacto destes defeitos na qualidade dos modelos gerados, concluindo que modelos
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de baixa qualidade geram diferentes interpretações, ao contrário dos modelos
corretos. Lange (2006) propôs as seguintes técnicas para melhorar a qualidade dos
modelos desenvolvidos por meio da UML:
(1) Implementação de regras para detectar a presença de defeitos;
(2) Uso de métricas para avaliar a qualidade dos modelos em função dos
defeitos encontrados;
(3) Uso de diferentes recursos de visualização das métricas (por meio de
cores, gráficos de linha e de barra);
(4) Uso de convenções e padrões de modelagem para garantir a
uniformidade dos modelos.
Lange (2006) avaliou as técnicas propostas em um projeto pequeno e em outro
médio e constatou redução do número de defeitos, porém, considera que são
necessários maiores estudos para confirmar a efetividade do modelo.

2.3

Considerações Finais

Na Seção 2.1 – Fundamentação Teórica, foram apresentados conceitos e
definições relativos à modelagem de domínios, a importância da modelagem de
domínios no desenvolvimento de software, técnicas de modelagem segundo as
abordagens algorítmica e orientada a objeto e a apresentação de modelos de
domínio segundo a notação UML.
Na Seção 2.2 – Qualidade em Modelos de Domínio, foram apresentadas
pesquisas acadêmicas relacionadas ao tema modelagem de domínios, enfatizando
os aspectos de qualidade. Constatou-se que os modelos de domínio ainda são feitos
de maneira artesanal e que apresentam problemas característicos das atividades
realizadas desta forma: dependência do conhecimento e da experiência da pessoa
que realiza a tarefa, ausência de normas e padrões de modelagem, e ausência de
critérios para mensurar e garantir a qualidade dos artefatos.
As pesquisas acadêmicas confirmaram que analistas noviços cometem erros
que seus colegas mais experientes evitam, pois lhes falta conhecimento de domínios
específicos, habilidade em estruturar problemas, e parâmetros de validação dos
modelos gerados. No entanto, constatou-se que profissionais experientes também
geram modelos defeituosos devido às características da linguagem UML: liberdade
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de uso dos elementos de modelagem, ausência de convenções ou padrões de
modelagem que garantam a uniformidade dos modelos e ausência de critérios
formais de mensuração e avaliação da qualidade.
Neste cenário, técnicas de processamento da linguagem natural, em especial,
extração de informações, seriam de grande valia, pois poderiam prover os meios
para auxiliar na geração de modelos padronizados, além de incorporar o
conhecimento de profissionais mais experientes na análise e resolução de
problemas.
O Capítulo 3 apresenta os conceitos de Extração de Informações e trabalhos
acadêmicos relacionados ao tema desta dissertação.
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3 EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Neste capítulo, são apresentados conceitos e técnicas de Extração de
Informações, e trabalhos acadêmicos relacionados a este assunto. Analisam-se os
conceitos e as técnicas apresentadas, avaliando sua aplicabilidade na modelagem
de domínios, e as contribuições dos trabalhos acadêmicos, explicando de que forma
eles se relacionam com o tema proposto nesta dissertação. Ao final, apresenta-se o
estágio em que se encontram os sistemas de EI usados para modelagem de
domínios.

3.1

Fundamentação Teórica

Historicamente, Extração de Informações é uma tarefa associada ao
preenchimento de gabaritos com informações extraídas de textos escritos em
linguagem natural. Esta tarefa foi popularizada na década de 90 por meio das
conferências MUC – Message Understanding Conferences. As conferências MUC
foram realizadas entre 1987 e 1998, com o objetivo de avaliar sistemas de extração
de informações. Foram os primeiros esforços em larga escala visando incentivar
pesquisas de extração automática de informações de textos em linguagem natural
(MOENS, 2006).
Os sistemas apresentados nas conferências MUC deviam simular o serviço de
um analista de inteligência procurando por informações a respeito de domínios
específicos, tais como o terrorismo na América Latina, e preencher um conjunto de
gabaritos pré-definidos com as informações capturadas. Geralmente, eram utilizados
padrões de extração na forma de expressões regulares e a avaliação era baseada
nos gabaritos gerados pelos sistemas. Inicialmente foram utilizados textos contendo
mensagens da Marinha dos Estados Unidos e, depois, textos jornalísticos, inclusive
escritos em outras línguas, que não o inglês.
O Quadro 3.1 apresenta um exemplo de gabarito gerado por um sistema de
Extração de Informações, cujo objetivo era analisar um texto referente a um evento
terrorista e identificar o tipo de incidente, os nomes dos autores dos atentados, os
nomes das vítimas, os alvos físicos, as armas utilizadas, as datas dos atentados e
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as localizações. O texto, apresentado em uma das primeiras conferências MUC, é o
que segue:

“19 de Março – Uma bomba explodiu nesta manhã próximo a uma estação de força
em São Salvador, deixando parte da cidade sem energia, porém sem registro de
vítimas. De acordo com fontes extra-oficiais, a bomba – detonada por comandos da
guerrilha urbana – explodiu a torre de força, localizada na parte noroeste da cidade
de San Salvador, às 06:50h (12:50 GMT)”

TIPO DE INCIDENTE

Explosão

DATA

19 de março

LOCALIZAÇÃO

Cidade de São Salvador

AUTORES

Comandos da guerrilha urbana

ALVO FÍSICO

Torre de força

ALVO HUMANO

Nenhum

EFEITO NO ALVO FÍSICO

Destruído

EFEITOS NO ALVO HUMANO

Nenhum morto ou ferido

INSTRUMENTO

Bomba

QUADRO 3.1 – EXEMPLO DE EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ADAPTADO DE GRISHMAN (1997).

O exemplo ilustra características importantes de EI. A primeira é que a
estrutura que define o tipo de informação a ser extraída, conhecida como gabarito, é
previamente conhecida. O gabarito é composto de atributos preenchidos por
unidades do texto, que são identificadas com o auxílio de regras em uma técnica
conhecida por pattern matching. Informações que não fazem parte do gabarito não
são consideradas. É o caso da menção de que a notícia é proveniente de fontes
extra-oficiais.
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A segunda característica é que são apresentadas apenas unidades do texto e
não sentenças completas. Estas unidades são formadas por termos que exercem o
papel de títulos, assim como manchetes em jornais e revistas. Os termos mais
comuns são os substantivos, mas também são usados outros elementos
gramaticais, tais como verbos, expressões temporais e adjetivos.
A terceira característica refere-se ao escopo de análise. A informação desejada
pode ser extraída de uma ou mais sentenças do texto analisado. Na primeira
sentença do exemplo descreve-se o evento da explosão de uma bomba em uma
estação de força na cidade de São Salvador, mas não há referência ao horário e aos
autores do atentado, que são mencionados nas sentenças seguintes.
A última característica importante é que a informação não apenas é extraída,
mas também semanticamente classificada. No exemplo apresentado, o termo
“explosão” foi classificado como um tipo de incidente, o termo “bomba” como
instrumento e o conjunto “Torre de Força” como alvo físico. As regras de
classificação podem ser organizadas para classificar informações que apareçam de
forma explícita no texto ou inferir informações que estejam implícitas (GRISHMAN,
1997). No exemplo apresentado, embora o termo “destruído” não esteja presente no
texto, por meio de uma regra de inferência, foi possível concluir que o efeito da
explosão da bomba foi a destruição da torre de força.
O legado das conferências MUC aparece na definição de Extração de
Informações de Riloff e Lorenzen (1999), para os quais sistemas de extração de
informações são aqueles que extraem informações de domínios específicos a partir
de textos escritos em linguagem natural. O domínio e o tipo da informação a ser
extraída são definidos de antemão. Riloff e Lorenzen (1999) acrescentam que
sistemas de extração de informações freqüentemente se concentram na
identificação de objetos, tais como referências a pessoas, lugares, companhias e
objetos físicos, e que a informação é capturada por meio de padrões de extração
válidos apenas para o domínio especificado. Por exemplo, os padrões usados para
obter informações de textos que tratam de assuntos relacionados ao terrorismo não
são os mesmos usados para obter informações de assuntos de negócios.
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Para Grishman (1997), Extração de Informações envolve a criação de uma
representação estruturada (tal como um banco de dados) de informações
selecionadas de textos. O autor ressalta que extração de informações é uma tarefa
mais limitada do que interpretação de textos, pois o objetivo deste último é
representar toda a informação contida em um texto, enquanto que em extração de
informações delimita-se de antemão, como parte do trabalho, o conteúdo semântico
da saída.
Já na visão de Cowie e Lenhert (1996), Extração de Informações é o processo
no qual fragmentos relevantes são isolados dos textos analisados e informações
relevantes são extraídas destes fragmentos para, posteriormente, serem agrupadas
em uma estrutura coerente. Para estes autores, o objetivo das pesquisas em
Extração de Informações é construir sistemas que encontrem e conectem
informações relevantes, ignorando outras desnecessárias ou irrelevantes.
Este trabalho utiliza a definição de Cowie e Lenhert (1996) por ser mais ampla,
não

limitando

a

informação

extraída

ao

domínio

analisado,

permitindo,

conceitualmente, que as informações sejam reaproveitadas, o que é uma
característica importante no desenvolvimento de sistemas. Outra característica
importante da definição de Cowie e Lenhert (1996) é que ela não obriga que os tipos
de informações extraídas sejam conhecidos de antemão, o que é particularmente
adequado

para

modelagem

de

domínios,

visto

que

não

se

conhece

antecipadamente as classes e os relacionamentos que se pretende extrair. Por fim,
Cowie e Lenhert (1996) dizem que a informação extraída deve ser agrupada em
uma estrutura coerente, mas não limitam a formatação a um gabarito, permitindo
que seja usado o Diagrama de Classes, que é a formatação usada para modelagem
de domínios, como visto no Capítulo 2.
Conceitualmente, portanto, é possível utilizar técnicas de extração de
informações para geração de modelos de domínio, contudo, é necessário analisar o
processo em detalhes para avaliar sua aplicabilidade prática. Segundo Grishman
(1997), o processo de extração de informações pode ser dividido em três grandes
fases: na primeira, denominada Análise do Texto, são extraídos fatos individuais; na
fase seguinte, denominada Análise do Discurso, os fatos são integrados,
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produzindo-se fatos maiores ou novos fatos (por meio de inferências); na fase final,
os fatos de interesse são separados e convertidos no formato de saída desejado.
Uma visão geral do fluxo é apresentada na Figura 3.1.
A fase de Análise do Texto é composta das etapas de análise LéxicoMorfológica, Reconhecimento de Nomes, Análise Sintática e Pattern Matching. Na
etapa Análise Léxico-Morfológica, busca-se identificar as sentenças e as palavras do
texto. Para isso, o texto é dividido em sentenças e, em seguida, em palavras ou
tokens, em um processo conhecido por tokenização. Os tokens são classificados de
acordo com a sua categoria morfológica e enriquecidos com informações
provenientes de dicionários e bases de dados auxiliares. Por exemplo, o token
“casa” pode ser classificado morfologicamente como substantivo, feminino, singular
e como residência, este último atributo, obtido de um dicionário de sinônimos. Os
tokens podem, ainda, ser classificados de acordo com seus radicais (stems) em um
processo conhecido como stemming. Por exemplo, no caso das palavras
conectado, conector e conectando, o stem é conect.
Na etapa de Reconhecimento de Nomes, identificam-se nomes próprios e
formatos especiais, tais como datas e valores monetários. Segundo Grishman
(1997), nomes aparecem em vários tipos de textos. Identificá-los e classificá-los
facilita as demais etapas do processo. Os nomes podem ser identificados por meio
de expressões regulares. Por exemplo, nomes próprios podem ser identificados por
um título precedente, como é o caso de Sr. em Sr. Francisco, ou por um sufixo, no
caso de Jr. em João Rossi Jr. Nomes de companhias são geralmente identificados
pelo token final, como é o caso de S.A. em Banco do Brasil S.A, ou de Ltda em João
Fortes Ltda. Entretanto, empresas conhecidas tais como Votorantin ou Bradesco
podem ser mencionadas sem qualquer referência; neste caso, é necessário utilizar
um dicionário de empresas para poder identificá-las.
A etapa de Reconhecimento de Nomes pode, ainda, incluir algoritmos para
resolução de problemas de co-referência. Por exemplo, se em uma parte do texto
encontra-se o nome Hewlett-Packard e, em outra, HP, é necessário saber que duas
citações referem-se à mesma empresa.
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Documento
Análise do Texto
Análise Léxico-Morfológica

Reconhecimento de Nomes

Análise Sintática

Pattern Matching

Análise do Discurso
Análise de Co-Referência

Inferência

Geração de Gabaritos

Gabaritos Extraídos
FIGURA 3.1 – PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ADAPTADO DE GRISHMAN (1997).
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Outro aspecto importante é que o reconhecimento de nomes pode auxiliar a
resolver ambigüidades. Por exemplo, quando se encontra o nome “Castro Neves”
em um texto, não se sabe se é o nome de uma pessoa ou de uma empresa, porém,
se em outra passagem do texto, ele vier precedido de Sr., então a ambigüidade é
resolvida. Segundo Moens (2006), datas podem ser identificadas por meio de
expressões absolutas, tais como 30 de julho de 1999 e verão de 2005, ou de
expressões relativas, tais como ontem, na última semana, no próximo ano. Valores
monetários podem ser encontrados de maneira similar, porém, com o cuidado de
resolver ambigüidades que acontecem, por exemplo, na separação de decimais com
vírgulas, que também podem indicar separação de sentenças, ou na separação de
milhares com ponto, que podem indicar final de uma sentença.
Na etapa de Análise Sintática, identifica-se a estrutura sintática do texto a fim
de simplificar a extração de fatos e relacionamentos. Segundo Grishman (1997),
normalmente, os fatos são extraídos de locuções nominais e os relacionamentos
correspondem às relações gramaticais entre as locuções nominais e as demais
estruturas sintáticas. As estruturas sintáticas são identificadas por meio de um
processo denominado parsing, no qual as seqüências de tokens são analisadas de
acordo com um conjunto de regras chamado gramática gerativa, a fim de montar
uma árvore de derivação.
O modelo mais conhecido de gramática gerativa é o sintagmático proposto por
Chomsky (CHOMSKY, 1956, apud SOUZA, 2005), que procura identificar as frases
através de uma estrutura hierarquizada de constituintes imediatos. Segundo Souza
(2005), esta estrutura é montada a partir de sintagmas: grupos de unidades que
fazem parte de seqüências maiores, mas que mostram certo grau de coesão. São
compostos por um núcleo (substantivo, adjetivo, verbo, pronome e preposição) e por
outros termos que a ele se unem para formar uma locução, usada na formação da
sentença. Se o sintagma estiver desempenhando funções típicas de substantivo,
então ele é chamado sintagma nominal - SN, ao passo que se estiver
desempenhando funções típicas de predicado, então é chamado de sintagma verbal
- SV.
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Na análise sintagmática, procura-se construir as árvores de derivação para
cada sentença, mostrando como as palavras se relacionam entre si, verificando se
uma determinada seqüência de palavras está de acordo com as regras de
construção definidas pela linguagem, tais como a concordância nominal, a
concordância verbal e o posicionamento dos termos na sentença (PERINI 1985,
apud SOUZA, 2005). Um exemplo de árvore de derivação é apresentado na Figura
3.2.

S

SN

SV

SN

artigo

O

nome

verbo

artigo

homem

recebe

a

Sprep

SN

nome

bola

de

artigo

nome

o

menino

onde,
S = sentença
SV = sintagma verbal
SN = sintagma nominal
Sprep = sintagma nominal preposicionado
FIGURA 3.2 – EXEMPLO DE ÁRVORE DE DERIVAÇÃO. ADAPTADO DE SOUZA (2005).

Souza

(2005) ressalta

que

os

sintagmas

nominais

podem

aparecer

recursivamente (aninhados em outros sintagmas nominais), fazendo parte de
sintagmas verbais, ou ligados por meio de preposições, quando são chamados de
sintagmas nominais preposicionados. O autor destaca que, embora modelos
sintagmáticos sejam relativamente simples e válidos para a grande maioria das
sentenças bem formadas, eles podem apresentar problemas para descrever
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corretamente estruturas muito rebuscadas, de grande ambigüidade sintática. Estas
limitações, no entanto, não invalidam o uso do modelo sintagmático para a grande
maioria dos casos. As estruturas sintagmáticas da Língua Portuguesa são
apresentadas no Quadro 3.2.

S = SN +SV

A sentença é composta de um sintagma nominal e um verbal

SN = S

O sintagma nominal equivale à sentença

SN = N

O sintagma nominal é um substantivo ou nome

SN = Det+N

O sintagma nominal é formado por um determinante mais um nome

SN = SN+S

Um novo sintagma nominal é formado pela junção de um sintagma
nominal e uma sentença

SV = V

O sintagma verbal é formado pelo verbo

SV = V+SN

O sintagma verbal é formado por um verbo mais um sintagma nominal

QUADRO 3.2 – ESTRUTURAS SINTAGMÁTICAS DA LÍNGUA PORTUGUESA. ADAPTADO DE SOUZA (2005).

Grishman (1997) apresenta um exemplo de análise sintática, tomando por base
o seguinte texto (adaptado para esta dissertação): “João Garcia se aposentou como
presidente da construtora Sanches. Ele foi sucedido por Arthur Coimbra”. A
classificação sintática é feita por meio de etiquetas que identificam o papel dos
tokens nas sentenças:

[SN entidade: E1 João Garcia] [SV se aposentou] [Sprep como]
[SN entidade: E2 presidente] [Sprep da] [SN entidade: E3 construtora]
[SN entidade: E4 Sanches]
[SN entidade: E5] Ele [V foi sucedido] [Sprep por]
[SN entidade: E6 Arthur Coimbra]
Onde:
SN – Sintagma Nominal
SV – Sintagma Verbal
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Sprep – Sintagma preposicional
En – Entidades, onde n é um número inteiro.
Associadas às classificações sintáticas, existem propriedades que podem ser
testadas nas etapas seguintes do processo de extração de informações. Por
exemplo, o sintagma verbal possui informações a respeito do tempo (passado,
presente e futuro), voz (ativa e passiva) e a raiz do verbo (stem). Sintagmas
nominais possuem informações a respeito do núcleo (substantivo ou pronome), raiz
do núcleo (stem), gênero (masculino ou feminino) e número (singular ou plural).
A partir da análise sintática, e com reconhecimento de nomes, é possível
montar a classificação apresentada no Quadro 3.3.

Entidade E1

Tipo: pessoa nome: “João Garcia”

Entidade E2

Tipo: posição valor: presidente

Entidade E3

Tipo: empresa

Entidade E4

Tipo: empresa nome: “Sanches”

Entidade E5

Tipo: pessoa

Entidade E6

Tipo: pessoa nome: “Arthur Coimbra”

QUADRO 3.3 – LISTA DE ENTIDADES. ADAPTADO DE GRISHMAN (1997).

Segundo

Grishman

(1997),

as

etapas

de

análise

léxico-morfológica,

reconhecimento de nomes e análise sintática são preparatórias para a etapa de
Pattern Matching, na qual são extraídos eventos e relacionamentos relevantes do
texto por meio de expressões regulares. Por exemplo, é possível extrair
relacionamentos das entidades apresentadas no Quadro 3.3, utilizando um padrão
“<posição> na <empresa>”, no qual <posição> e <empresa> são elementos
substituíveis pelos sintagmas nominais cujo tipo seja posição e empresa
respectivamente.
Entidade E1

Tipo: pessoa nome: “João Garcia”

Entidade E2

Tipo: posição valor: presidente empresa: E3

Entidade E3

Tipo: construtora nome: “Sanches”

Entidade E5

Tipo: pessoa

Entidade E6

Tipo: pessoa nome: “Arthur Coimbra”

QUADRO 3.4 – LISTA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS. ADAPTADO DE GRISHMAN (1997)
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Com o auxílio de uma hierarquia de tipos, na qual estejam cadastrados o tipo
companhia e seus subtipos, tais como construtora, é possível relacionar as
entidades E2 e E3, e combinar as entidades E3 e E4 em uma única, conforme
apresentado no Quadro 3.4.
É possível, ainda, aplicar dois padrões relacionados ao cenário. O primeiro é
“<pessoa> se aposenta como <posição>“ e o segundo “<pessoa> é sucedida por
<pessoa>”, onde <pessoa>

e <posição>

são elementos substituíveis pelos

sintagmas nominais associados aos tipos pessoa e posição. O resultado é o texto
etiquetado da seguinte forma:

[Clausula Evento 7] João Garcia se aposentou como presidente da construtora
Sanches.
[Clausula Evento 8] Ele foi sucedido por Arthur Coimbra.

E a lista de entidades e eventos fica atualizada conforme apresentado no Quadro
3.5.

Entidade E1

Tipo: pessoa nome: “João Garcia”

Entidade E2

Tipo: posição valor: presidente empresa: E3

Entidade E3

Tipo: construtora nome: “Sanches”

Entidade E5

Tipo: pessoa

Entidade E6

Tipo: pessoa nome: “Arthur Coimbra”

Evento E7

Tipo: aposentadoria pessoa: E1 posição: E2

Evento E8

Tipo: sucessão pessoa 1: E6 pessoa 2: E5

QUADRO 3.5 – LISTA DE ENTIDADES, RELACIONAMENTOS E EVENTOS. ADAPTADO DE GRISHMAN (1997).

A fase de Análise do Texto termina com a etapa de Pattern Matching.
Entidades, relacionamentos e eventos estão identificados, porém ainda existem
problemas associados ao discurso. O primeiro destes problemas é a resolução de
co-referências. Termos co-referentes ou anafóricos são aqueles que fazem
referência a outros termos já referenciados no texto por outra expressão. É o que
acontece quando são usados pronomes, tais como ele, ela, eles, elas, que, o qual, a
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qual e as quais. No exemplo apresentado “Ele foi sucedido por Arthur Coimbra”
existe um elemento anafórico – Ele – que faz referência ao sujeito da frase anterior –
“João Garcia”.
Grishman (1997) sugere que o problema de co-referência seja resolvido pela
busca do último termo do mesmo tipo. No exemplo apresentado, como o tipo da
entidade E5 é pessoa, busca-se pela última ocorrência da entidade do tipo pessoa,
que é a entidade E1 – João Garcia. A lista de entidades e eventos fica atualizada
conforme apresentado no Quadro 3.6.

Entidade E1

Tipo: pessoa nome: “João Garcia”

Entidade E2

Tipo: posição: presidente empresa: E3

Entidade E3

Tipo: nome da construtora: “Sanches”

Entidade E6

Tipo: pessoa nome: “Arthur Coimbra”

Evento E7

Tipo: aposentadoria pessoa: E1 posição: E2

Evento E8

Tipo: sucessão pessoa 1: E6 pessoa 2: E1

QUADRO 3.6 – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE CO-REFERÊNCIA. ADAPTADO DE GRISHMAN (1997).

Segundo Grishman (1997), as informações sobre um evento podem estar
espalhadas ao longo do texto, sendo necessário ligá-las antes de gerar o gabarito
final. Se a informações estiverem implícitas é necessário usar algum processo de
inferência para recuperá-las. O autor sugere que as inferências sejam codificadas
como regras de produção. No exemplo apresentado, sabe-se que João Garcia se
aposentou e que Arthur Coimbra o sucedeu, portanto é possível inferir que Arthur
Coimbra se tornou presidente. Inversamente, se Arthur Coimbra se tornou
presidente e sucedeu João Garcia, é possível inferir que João Garcia era o
presidente. As seguintes regras de produção podem ser usadas para representar
este conhecimento:
(1) Deixa_Trabalho (pessoa_X, posição_Y) e Sucede (pessoa_Z, pessoa_X)
 Inicia_Trabalho (pessoa_Z, posição_Y)
(2) Inicia_Trabalho (pessoa_X, posição_Y) e Sucede (pessoa_X, pessoa_Z)
 Deixa_Trabalho (pessoa_Z, posição_Y)
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O Quadro 3.7 apresenta a lista de entidades e eventos atualizada com as
inferências.

Entidade E1

Tipo: nome de pessoa: “João Garcia”

Entidade E2

Tipo: posição: presidente empresa: E3

Entidade E3

Tipo: nome de construtora: “Sanches”

Entidade E6

Tipo: nome de pessoa: “Arthur Coimbra”

Evento E7

Tipo: aposentadoria pessoa: E1 posição: E2

Evento E8

Tipo: sucessão pessoa 1: E6 pessoa 2: E1

Evento E9

Tipo: inicia_trabalho pessoa: E6 posição: E2

QUADRO 3.7 – APRESENTAÇÃO DE INFERÊNCIAS. ADAPTADO DE GRISHMAN (1997).

Grishman (1997) finaliza o processo gerando o gabarito com as informações
extraídas. Este modelo de extração de informações é característico dos sistemas
que participaram das conferências MUC. Moens (2006) apresenta novas técnicas de
extração de informações que visam melhorar o processo, substituindo o uso dos
métodos manuais de definição de padrões de extração por métodos automáticos de
aprendizado de máquina, a fim de reduzir os custos e tornar os sistemas de extração
de informações independentes do domínio do problema analisado.
Moens (2006) propõe que fragmentos de textos sejam manualmente anotados,
criando exemplos que possam ser utilizados por sistemas de aprendizado de
máquina para identificar padrões de extração de informações aplicáveis a outros
textos. A justificativa é que é mais fácil anotar textos do que escrever regras de
extração de informações, que requerem um certo grau de conhecimento em
programação e dependem da habilidade dos engenheiros em antecipar novas
regras. O custo de anotar textos, no entanto, não é desprezível. Moens (2006) diz
que este custo é ainda o maior impedimento no desenvolvimento de sistemas de
extração de grande escala e cita pesquisas visando reduzir ou eliminar o uso de préanotação.
Para elaboração desta dissertação, considera-se o modelo de Grishman (1997)
aceitável, visto que o objetivo é propor regras que possam ser usadas na
identificação de elementos relevantes do texto e mapeamento para elementos de
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modelagem. Como não se pretende trabalhar com sistemas de grande escala, não
existe a necessidade de usar textos pré-anotados conforme modelo proposto por
Moens (2006). No entanto, para que o modelo de Grishman (1997) possa ser usado,
são necessárias algumas adaptações.
A primeira refere-se ao escopo das regras de extração. Grishman (1997)
defende que as regras são específicas do domínio do problema e que não podem
ser generalizadas para outros domínios. Como no desenvolvimento de sistemas a
reutilização é uma característica importante, é necessário que as regras de extração
sejam independentes do domínio do problema ou que possam ser portadas para
outros domínios, além daquele que as originou.
A segunda adaptação refere-se à necessidade de saber de antemão os tipos
de informação que serão extraídas dos textos. Ao contrário das conferências MUC,
em que existiam temas pré-definidos, na Engenharia de Software não se sabe quais
informações são relevantes antes de se analisar os textos. No entanto, algumas
características comuns, tais como taxonomias e hierarquias conhecidas de sistemas
anteriores podem ser utilizadas como apoio para extração de informações.
A última adaptação refere-se à saída do sistema de extração. O modelo de
Grishman (1997) propõe que seja gerado um gabarito com o resultado das
informações extraídas. Já no caso do desenvolvimento de sistemas, é necessário
que sejam gerados diagramas, em particular o Diagrama de Classes, conforme visto
no Capítulo 2. Portanto, é necessário alterar o modelo de Grishman (1997) para
incorporar estas necessidades.

3.2

Extração de Informações e Modelagem

Na literatura acadêmica, encontram-se exemplos de pesquisas nas quais são
utilizadas técnicas de extração de informações com a finalidade de modelagem. É o
caso do trabalho de Perez (2004), que propõe um modelo de aquisição e
representação de conhecimento, usando técnicas de extração de informações de
textos escritos em Língua Portuguesa do Brasil, onde as estruturas sintáticas
selecionadas e o conhecimento extraído são mapeados para Mapas Conceituais.
Perez (2004) fundamenta o uso de Mapas Conceituais (MC) para representação do
conhecimento na teoria de Aprendizagem ou de Assimilação de David Ausubel
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(AUSUBEL,1980 apud PEREZ, 2004), segundo a qual a estrutura cognitiva pode ser
descrita como um conjunto de conceitos organizados de forma hierárquica, que
representam o conhecimento e a experiência adquiridos por uma pessoa. Os Mapas
Conceituais foram codificados por meio de uma linguagem de programação de
Mapas de Tópicos, baseada no padrão ISO/IEC 13250, que foi considerada uma
aproximação de Mapas Conceituais por ser usada para organizar e gerenciar
recursos de informação, criando índices e glossários de documentos.
Perez (2004) descreve um experimento, no qual utiliza um parser denominado
PALAVRAS, adaptado para a Língua Portuguesa do Brasil por Eckhard Bick (BICK,
2002 apud PEREZ, 2004) para as tarefas de tokenização, análise léxico-morfológica
e análise sintática. O resultado foi analisado por meio da ferramenta Palavras
XTrator (GASPERIN, 2003 apud PEREZ, 2004), gerando arquivos no padrão XML,
que foram objetos de análise para seleção das estruturas sintáticas usadas na
codificação dos Mapas de Tópicos. Perez (2004) utilizou heurísticas para a seleção
das estruturas sintáticas de interesse: as relações foram representadas por verbos e
os conceitos representados por sujeito, objeto direto e indireto, predicativo do
sujeito, adjunto adverbial e agente da voz passiva. A linguagem de folhas de estilos
XSL (sXtensible Stylesheet Language) foi usada para construir as triplas para
formação dos Mapas Conceituais (conceito-relação-conceito) a partir dos arquivos
XML gerados pelo parser.
Perez (2004) validou os resultados dos Mapas Conceituais gerados
automaticamente com os resultados gerados manualmente por duas pessoas,
usando apenas as palavras que constavam nos textos analisados e concluiu que as
triplas completas geradas automaticamente foram em maior número (701 contra 335
da primeira pessoa e 265 da segunda), embora o percentual de triplas semelhantes
tenha sido relativamente baixo – 33%. O autor conclui dizendo que a associação
entre Mapas Conceituais e Mapas de Tópicos aumenta a possibilidade do uso de
Mapas Conceituais em aplicações futuras, pois além de permitir a representação do
conhecimento essencial de textos, pode também facilitar o acesso à informação.
Lloréns e Astudillo (2002) propõem um modelo de geração automática de
taxonomias a partir de textos livres usando algoritmos lingüísticos com o objetivo de
facilitar o reuso de artefatos de software. O trabalho baseia-se na definição de
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Jacobson et al. (1999), segundo a qual, um artefato pode ser um modelo, um
elemento do modelo ou um documento. Considerando que um artefato é um
elemento atômico dentro da Engenharia de Software, o reuso de artefatos deixa de
ser reuso de software e passa a ser reuso de informação.
Lloréns e Astudillo (2002) argumentam que para atingir o objetivo de
representar artefatos de software usando um modelo padronizado, os metamodelos
da linguagem de modelagem precisam ser capazes de representar também
documentos textuais, e que os metamodelos da linguagem UML não foram
projetados para representação de textos, o que implica que todo o conteúdo textual
do domínio do problema não pode ser representado. Partindo dessa premissa, os
autores apresentam uma técnica que utiliza processamento da linguagem natural
para identificar estruturas verbais em textos e descobrir o conteúdo semântico dos
conceitos ligados pelos verbos. O conteúdo semântico é, então, utilizado para
representar generalizações e especializações entre os conceitos.
As generalizações e especializações podem ser encontradas de duas formas:
gramática, onde elas são identificadas diretamente a partir dos termos do texto; e
lingüística, vinculando-se o conteúdo semântico às estruturas verbais normalizadas.
O termo Inteligência Artificial é um exemplo de generalização gramática, onde a
classe Inteligência é identificada como uma superclasse da classe Inteligência
Artificial, que por sua vez é um especialização que herda as características da
super-classe. Na sentença “Mazda é um tipo de veículo que [..]”, a estrutura “tipo de”
é um exemplo do caso lingüístico. Neste caso, Veículo é uma superclasse da classe
Mazda. O princípio utilizado pelos autores é de que informação hierárquica pode ser
muitas vezes encontrada de forma explícita em documentos eletrônicos,
especialmente se o corpus for cuidadosamente selecionado, o que abre a
possibilidade de usar a técnica para a representação de documentos, manuais,
sumários, etc.
Os autores apresentam um algoritmo para implementação das duas formas de
identificação das generalizações e especializações e defendem que a técnica pode
ser expandida para outras formas de relacionamento tais como associações,
composições e agregações. Por fim, concluem dizendo que o principal problema
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encontrado foi a necessidade de criar uma ontologia semântica de estruturas verbais
para resolver os problemas de ambigüidades que ocorrem em estruturas de
generalização e especialização, composição e agregação.
Linhalis e Moreira (2003) propõem o desenvolvimento de um programa que
converta requisições de entrada, escritas em linguagem natural, em sentenças de
uma linguagem de alto nível, a partir das quais programas são executados por meio
da ativação de componentes de software apropriados e pré-instalados. Os autores
utilizam um modelo derivado de uma analogia feita entre linguagens script e de
programação convencionais. Segundo esta analogia, as duas linguagens são
complementares, podendo ser utilizadas juntas em frameworks de componentes,
que são criados em linguagens de programação convencionais e, posteriormente,
unidos por linguagens script, que normalmente apresentam um nível de abstração
mais alto durante a programação. Esta característica que faz com que o
desenvolvimento seja mais rápido nas linguagens script do que nas linguagens de
programação convencionais.
O modelo proposto pelos autores converte as requisições escritas em
linguagem natural para UCL (Universal Communication Language- representação
XML para uma interlíngua denominada UNL-Universal Network Language),
permitindo que as requisições de entrada sejam escritas em qualquer idioma. O
programa representado em UCL é então executado por um módulo denominado
SeMaComp (Semantic Mapping Between UNL Relations and Components), que faz
um mapeamento semântico entre as relações UNL presentes no programa e os
componentes de software pré-instalados. Duas ontologias são usadas no
mapeamento: ontologia de componentes, que descreve os componentes de um
determinado domínio, e de domínio, onde é especificado o domínio da aplicação. O
resultado do mapeamento semântico é a chamada dos métodos dos componentes
adequados para a execução do programa.
Os autores apresentam o estágio atual de desenvolvimento, no qual apenas
requisições imperativas, com regras declaradas na gramática e palavras prédefinidas em um dicionário podem ser utilizadas. Por fim, concluem que pelo fato
dos componentes de software já estarem prontos e fornecerem a funcionalidade
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básica do sistema para o qual foram implementados, será possível criar programas
úteis e mais fáceis de entender do que os programas convencionais.
Riloff (1996) desenvolveu um sistema denominado AutoSlog-TS, que monta
catálogos a partir da extração de informação de textos livres, escritos em linguagem
natural, sem nenhum tipo de pré-marcação. Este sistema foi baseado em outro
denominado AutoSlog, que gera catálogos, porém utilizando textos de treinamento,
com termos pré-mercados e regras de inferências. O método utilizado pelo sistema
AutoSlog baseia-se em regras heurísticas por meio das quais estruturas sintáticas
com etiquetas de domínio específico são criadas em uma base de conhecimento.
Por exemplo, em um texto de treinamento, cria-se a sentença “Ricardo Castellar, o
prefeito, foi raptado ontem pela organização terrorista”, e identifica-se Ricardo
Castellar como vítima. O AutoSlog passa a sentença para um analisador sintático
denominado Circus, que identifica Ricardo Castellar como sujeito. Em seguida, o
AutoSlog acessa uma base de dados de padrões e seleciona o padrão
<sujeito>+<verbo na voz passiva> em um processo de pattern matching. Como o
sujeito fora identificado como vítima, o AutoSlog cria o padrão de extração
<vitima>+<foi raptada> na base de conhecimento e, dali para frente, em futuros
textos, sempre que o verbo raptar for encontrado na voz passiva, o sujeito será
identificado como vítima. Para utilizar este método, é necessário criar textos de
treinamento, com termos pré-mercados, o que requer tempo, além de ser um
processo difícil.
O autor argumenta que criar as estruturas sintáticas e pré-marcar é uma tarefa
complexa por vários motivos: dificuldade em identificar sentenças relevantes,
escolha dos elementos do sintagma nominal (núcleo ou complementos),
necessidade de inclusão de stop words (artigos, apostos e conjunções) e formas de
tratar sintagmas preposicionados (Banco do Brasil é diferente do Banco de Minas).
Riloff (1996) propõe o AutoSlog-TS para evitar estes tipos de problemas,
combinando o sistema AutoSlog com regras estatísticas. O método utilizado pelo
AutoSlog-TS utiliza dois conjuntos de textos, classificados como relevantes e
irrelevantes, que são usados como fontes para geração exaustiva de padrões de
extração de informações. Para cada sentença, são aplicadas 15 regras heurísticas,

57
o que faz com que para uma mesma sentença sejam gerados vários padrões. Em
uma segunda etapa, o AutoSlog-TS aplica uma técnica estatística para descobrir a
relevância de cada sentença. Considerando-se a fórmula:
Relevância= Na/Nb,
onde,
Na = número de ocorrências de padrões gerados em textos relevantes
e,
Nb = número total ocorrências de padrões gerados tanto em textos relevantes
quanto irrelevantes
Riloff (1996) considera que quanto maior for a relevância, maior é a importância
do padrão para o domínio, pois expressões específicas do domínio tendem a
aparecer mais em textos relevantes do que em textos irrelevantes. Como o número
de padrões gerados é muito grande, é necessário fazer uma classificação para
identificar os mais representativos.
O autor utiliza a fórmula Relevância*log2(freqüência), exceto nos casos em que
a relevância seja menor ou igual a 0,50, quando a função retorna zero, pois
considera que o padrão está negativamente correlacionado com o domínio. Segundo
este critério, tanto os padrões com maior relevância quanto os de maior freqüência
são promovidos. A importância da freqüência se dá na medida em que padrões do
tipo “foi raptado” podem acontecer tanto em textos relevantes como irrelevantes e se
forem considerados apenas padrões de maior relevância, expressões como esta
pode ser perdidas.
Riloff (1996) conclui que um dicionário básico de extração pode ser criado a
partir de algumas centenas de padrões e que o número de revisões necessário
depende da extensão do domínio e do nível de informação requerido. O autor alerta,
no entanto, que possíveis problemas de desempenho podem acontecer devido ao
grande número de padrões gerados no processamento.
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3.3

Sistemas de Geração Automática de Modelos de Domínio

Li, Dewar e Pooley (2007) comparam sistemas de geração automática de
modelos de domínio por meio do processamento de linguagem natural e apresentam
uma proposta envolvendo o desenvolvimento de um algoritmo de diálogo que auxilia
a obter mais informações de um especialista no domínio do problema para a
construção de modelos mais elaborados. Os sistemas de geração de diagramas de
classes avaliados foram o CM-Builder, uma ferramenta CASE desenvolvida por
Harmain e Gaizauskas (2000), que constrói diagramas de classes a partir de textos,
capturando classes candidatas; o LIDA, desenvolvido por Overmyer e Rambow
(2001), que constrói diagramas de classes com apoio do usuário, e o GOOAL,
desenvolvido por Perez-Gonzalez e Talita (2002). O Quadro 3.8 apresenta as
técnicas usadas pelos sistemas para identificar e caracterizar classes.

CM-Builder
Classes
Candidatas

Substantivos
Nominais

e

LIDA

GOOAL

Sintagmas Usuário

Substantivos e
Sintagmas
Nominais

Definição de Freqüência dos Substantivos e Usuário
Classes
dos Sintagmas Nominais

Técnica
de
Análise
Lingüística

Identificação
de
Associações

Linguagem
seminatural

Busca estrutura

Usuário

<Sujeito>+<Verbo>+<Objeto>
no sintagma nominal

Associações
muitos-paramuitos

Advérbios
(por
exemplo, Usuário
todos, muitos, alguns)

Não

Definição de Sim
Atributos

Usuário

Sim

Normalização Não

Não

Não

Definição de Não
Operações

Usuário

Sim

QUADRO 3.8 – IDENTIFICANDO E CARACTERIZANDO CLASSES POR MEIO DO PROCESSAMENTO DA LINGUAGEM
NATURAL. ADAPTADO DE LI, DEWAR E POOLEY (2007).
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O Quadro 3.8 mostra que o CM-Builder e o GOOAL geram automaticamente
classes e que o LIDA necessita da intervenção dos usuários. Li, Dewar e Pooley
(2007) avaliaram a efetividade dos sistemas CM-Builder e o GOOAL, comparando
os diagramas por eles gerados com um diagrama de classes gerado manualmente
em um estudo de caso apresentado por Callan (1994) e verificaram que a
quantidade de classes e atributos identificados ainda é baixa, concluindo que os
sistemas

ainda

não

conseguem

resolver

o

problema

de

identificação

e

caracterização de classes a partir da linguagem natural.
Com relação à identificação de relacionamentos, os autores observam que
apenas os sistemas CM-Builder e GOOAL o fazem automaticamente. Tanto o CMBuilder quanto o GOOAL identificam associações usando verbos e a regra
<Sujeito>+<Verbo>+<Objeto>. O Quadro 3.9 apresenta os tipos de relacionamentos
identificados pelos sistemas avaliados. Nota-se que nenhum deles identifica os cinco
tipos de relacionamento: associação, agregação, composição, generalização e
dependência.

Relacionamentos

CM-Builder

GOOAL

Associações

Sim

Sim

Multiplicidades

Simples e múltipla

Simples e múltipla

Agregações

Sim

Não

Composições

Não

Não

Generalizações

Não

Não

Dependências

Não

Não

QUADRO 3.9 – IDENTIFICANDO RELACIONAMENTO DE CLASSES POR MEIO DO PROCESSAMENTO DA
LINGUAGEM NATURAL. ADAPTADO DE LI, DEWAR E POOLEY (2007).

Segundo Li, Dewar e Pooley (2007), os relacionamentos estão incorporados às
estruturas lingüísticas. Por exemplo, a estrutura “pertence-a” pode ser usada para
identificar as agregações. Já a estrutura “é-um-tipo-de” pode ser interpretada como
uma generalização. É o que acontece, por exemplo, na frase “água é um tipo de
líquido”. De maneira semelhante, a estrutura “pode-ser” também pode identificar
generalizações. É o que acontece na frase “o líquido pode ser água”. Composições,
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por outro lado, podem ser identificadas por estruturas do tipo “é-parte-de”, como em
“o teclado é parte do computador”. Finalmente, dependências podem ser
identificadas por estruturas do tipo “usa” ou “depende-de”. Por exemplo, em “o
paciente depende do médico para receber alta”.
No entanto, os requerimentos normalmente não estão escritos desta forma
padronizada. Os autores citam um texto apresentado por Harmain e Gaizauskas
(2000): “há dois tipos de itens para empréstimo, fitas e livros”. Nota-se que não há
menção à estrutura “é-um-tipo-de”, embora seja possível deduzir que fitas e livros
são um tipo de empréstimo, conseqüentemente, uma generalização. Li, Dewar e
Pooley (2007) argumentam que a grande variedade de formas com que as cláusulas
podem

ser

descritas

na

linguagem

natural

dificulta

a

identificação

dos

relacionamentos.
Os autores concluem que os sistemas são limitados pela simplicidade das
expressões e pelo tamanho das frases que suportam (tipicamente menores que
duzentas palavras). Observam, ainda, que os sistemas necessitam do apoio dos
engenheiros de software para refinar os modelos, porém não disponibilizam
processos interativos e incrementais, embora ofereçam ajuda geral na análise de
requerimentos escritos em linguagem natural e na resolução dos problemas de
ambigüidade de termos. Com relação à geração de modelos, todos os sistemas
analisados oferecem algum tipo de funcionalidade, embora de recursos limitados; no
entanto, os autores consideram que no futuro os sistemas possam evoluir neste
tópico.
Li, Dewar e Pooley (2007) finalizam o trabalho propondo um sistema
intermediário que acrescenta ao processo convencional de processamento de
linguagem natural, um conjunto de etapas de diálogo com o usuário, buscando
validar as informações geradas. Os autores consideram que esta é uma maneira
pragmática de abordar o problema e acreditam que à medida que consigam
automatizar as diferentes etapas, terão condições de reduzir a necessidade de
diálogo e envolvimento do usuário. A Figura 3.3 apresenta a visão geral do sistema.
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Usuário

Sistema

Descrição dos
Requerimentos do
Sistema

Processamento do texto

Classes e
Relacionamentos
Candidatos

Sugere atributos
Confirma Atributos
Classes Refinadas

Sugere Associações

Confirma Relacionamentos
Classes Refinadas

Sugere Agregações,
Composições, Generalizações
e Dependências
Confirma Relacionamentos

Classes Refinadas

Classes Armazenadas

FIGURA 3.3 –SISTEMA DE GERAÇÃO DE DIAGRAMAS DE CLASSES. ADAPTADO DE LI, DEWAR E POOLEY
(2007).
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3.4

Considerações Finais

Na Seção 3.1 – Fundamentos Teóricos, foram apresentados conceitos e
definições relativos às técnicas de extração de informações de textos. Foi visto que
o conceito de Extração de Informações foi muito influenciado pelas conferências
MUC, que representaram o primeiro esforço em larga escala para incentivar o
desenvolvimento de sistemas de extração de informações de textos escritos em
linguagem natural.
Foram apresentados os conceitos de EI nas visões de Riloff e Lorenzen (1999)
e Grishman (1997), que tornaram evidentes algumas restrições que não se aplicam
ao desenvolvimento de sistemas:

sistemas desenvolvidos para domínios

específicos de problemas, necessidade de conhecer o tipo de informação a ser
extraída de antemão e saída de informações no formato de gabarito. Por outro lado,
o conceito de Cowie e Lenhert (1996), por ser mais amplo, confirmou a possibilidade
de usar EI para modelagem de domínios.
No entanto, como apenas a validação conceitual não é suficiente para este tipo
de trabalho, foi apresentado e avaliado o sistema de EI de Grishman (1997),
considerado típico de sistemas desenvolvidos para as conferência MUC. Neste
sentido, foi visto que o modelo de Grishman (1997) é aceitável, embora sejam
necessárias adaptações para que ele se torne independente do domínio do
problema, que não necessite de antemão os tipos de informações a serem extraídas
e que gere saída no formato de Diagramas de Classes. Também foram
apresentadas técnicas propostas por Moens (2006) que defende o uso de métodos
automáticos de aprendizado de máquina a fim de reduzir os custos e tornar os
sistemas de extração de informações independentes do domínio do problema
analisado. No entanto, concluiu-se que, para esta dissertação, estas técnicas não
são necessárias, visto que o volume de informações processado será pequeno.
Na Seção 3.2 – Extração de Informações e Modelagem, foram apresentados
trabalhos acadêmicos nos quais são utilizadas técnicas de extração de informações
com a finalidade de modelagem. O trabalho de Perez (2004) propõe a extração e
representação do conhecimento por meio de mapas conceituais gerados a partir de
elementos extraídos de textos. Lloréns e Astudillo (2002) utilizam o conceito de
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Jacobson et al. (1999) e propõem um modelo de geração automática de taxonomias
a partir de textos livres, usando algoritmos lingüísticos, com o objetivo de facilitar o
reuso

de

artefatos

de

software.

Linhalis

e

Moreira

(2003)

propõem

o

desenvolvimento de um programa que converta requisições de entrada, escritas em
linguagem natural, em sentenças de uma linguagem de alto nível, para executar
programas por meio da ativação de componentes de software. Riloff (1996)
desenvolveu um sistema denominado AutoSlog-TS, que monta catálogos a partir da
extração de informação de textos livres, escritos em linguagem natural, sem nenhum
tipo de pré-marcação, um exemplo prático dos conceitos apresentados por Moens
(2006).
Embora as contribuições destes autores sejam importantes, eles não abordam
o uso da EI para geração de modelos de domínios. Perez (2004) seleciona conceitos
e relações para montar Mapas Conceituais, mas nada é dito a respeito da
modelagem de diagramas para uso em Engenharia de Software, como é o caso do
Diagrama de Classes, da OO. Lloréns e Astudillo (2002) apresentam um algoritmo
para identificação de hierarquias de classes, porém não mencionam como identificar
relacionamentos e atributos. Além disso, é um trabalho realizado para a língua
inglesa, cuja estrutura é diferente daquela usada pelo português. Linhalis e Moreira
(2003) utilizam EI a fim de que programas escritos em linguagem natural sejam
executados pelos computadores, sem a necessidade de codificá-los em uma
linguagem de programação, porém nada dizem a respeito de modelagem de
domínios. Por fim, Riloff (1996) propõe uma técnica para melhorar a eficiência no
processamento de textos escritos em linguagem natural com o objetivo de geração
de catálogos ou resumos, mas também não faz referência à geração de modelos de
domínios.
Na Seção 3.3 – Sistemas de Geração Automática de Modelos de Domínio, foi
apresentado o trabalho de Li, Dewar e Pooley (2007), que comparam sistemas de EI
para geração automática de modelos de domínio e propõem um sistema semiautomático, que requer a intervenção do usuário para confirmar conceitos
encontrados na etapa de extração de informações. A avaliação dos sistemas CMBuilder, LIDA e GOOAL, em particular, mostra que os sistemas de EI para
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modelagem de domínios encontram-se, ainda, em estágios iniciais, de onde se
conclui que há espaço para experimentação e apresentação de novas propostas.
Nota-se que, de maneira geral, existem poucos trabalhos em EI com o objetivo
de gerar modelos de domínios e que, especificamente na Língua Portuguesa do
Brasil, este número é ainda menor. É oportuno, portanto, analisar as técnicas de EI e
propor um sistema que atenda a esta finalidade.
Para que um sistema de EI seja desenvolvido, são necessárias diversas
ferramentas, tais como uma linguagem de programação, um parser, uma biblioteca
com funcionalidades para processar a linguagem natural e um gerador de modelos.
No Capítulo 4, são apresentadas as ferramentas usadas no desenvolvimento do
sistema FIDES e uma ferramenta CASE usada para visualização dos modelos.
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4

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO
Neste capítulo, são apresentadas linguagens de programação, bibliotecas de

processamento da linguagem natural, técnicas de extração de informações, e
padrões de troca de informações entre ferramentas de modelagem usadas no
desenvolvimento do sistema FIDES. Apresenta-se, também, uma ferramenta CASE
usada para visualização dos modelos.

4.1

Requisitos de Programação

A linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do sistema deve
usar padrões abertos para que os resultados apresentados não sejam dependentes
das características de um determinado fabricante. A linguagem deve apresentar
suporte para interpretação de programas escritos em outras linguagens, tais como
C, ou C++, visto que pode haver necessidade de integração com módulos ou
funções já desenvolvidos e disponíveis para uso público.
O desenvolvimento do sistema necessita de suporte para uso de expressões
regulares, visto que há necessidade de identificação de padrões a partir de textos e
a gramática regular provê recursos que facilitam esta tarefa, reduzindo a
necessidade de programação. Outra necessidade relevante é a de que a linguagem
possa gerar e manipular arquivos no formato XML, visto que uma parte do sistema
trata da apresentação dos Modelos de Domínio no formato gráfico por meio de
Diagramas de Classes, e que arquivos XML podem ser usados para esta finalidade.
A característica mais importante, no entanto, é que a linguagem deve prover
recursos de processamento da linguagem natural, pois para o desenvolvimento do
sistema, é necessário que sejam identificados os elementos sintáticos, semânticos e
morfológicos dos textos para posterior mapeamento em elementos de modelagem.

4.2

Linguagem Python

A linguagem de programação escolhida para a realização do trabalho foi o
Python. A linguagem Python foi criada em 1989 pelo holandês Guido van Rossum
com o objetivo de desenvolver uma linguagem de alto nível que agregasse
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características importantes de diversas linguagens e ainda mantivesse uma sintaxe
clara e sólida (PYTHON, 2007). O Python é uma linguagem portável, estando
disponível atualmente em qualquer ambiente baseado em Microsoft (inclusive .NET
e Java), UNIX, Linux e Maços (PYTHONBRASIL, 2007).
O Python é uma linguagem interpretada, orientada a objetos e com suporte
para integração com outras linguagens e ferramentas, dispondo de diversas
bibliotecas padronizadas. Dentre estas bibliotecas, encontram-se um módulo para
uso de expressões regulares (RE) e outro para geração e manipulação de arquivos
XML (ElementTree).
A linguagem Python oferece suporte para processamento da linguagem natural
por meio da biblioteca NLTK (Natural Language ToolKit), desenvolvida pelos
professores Edward Loper e Steven Bird do Departamento de Ciência da
Computação Universidade da Pennsylvania, Philadelfia com o objetivo de facilitar a
pesquisa e o ensino da lingüística computacional e do processamento da linguagem
natural (LOPER e BIRD, 2002).
O NLTK foi implementado como um conjunto de módulos independentes. O
módulo token provê funções básicas para processar elementos unitários do texto,
tais como palavras e sentenças. O módulo tree permite construir estruturas de
árvores sobre os textos, tais como árvores sintáticas e árvores morfológicas. O
módulo probability agrupa funções que codificam distribuições de freqüências e
distribuições de probabilidades. O módulo parser, um conjunto de interfaces de alto
nível, tem a função de produzir árvores de representação de estruturas de textos. Os
demais módulos definem estruturas de dados, interfaces e corpora para realizar
tarefas específicas de processamento da linguagem natural.
No Apêndice A são apresentados exemplos de programas escritos em Python
que mostram as características mais relevantes da linguagem. Além disso, são
apresentados exemplos de programas que utilizam as bibliotecas RE e ElementTree.
No Apêndice B são apresentados exemplos de programas que usam os módulos da
biblioteca NLTK.
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4.3
Embora

O parser Curupira
a

biblioteca

NLTK

ofereça

diversas

funcionalidades

para

processamento da linguagem natural, ela não dispõe de recursos que permitam
processar sentenças da língua portuguesa. A análise sintática realizada por meio de
parser depende de regras de produção gramaticais e léxicas que variam em função
da língua. Conseqüentemente, é necessário utilizar um parser que seja capaz de
tratar corretamente a sintaxe e a morfologia da língua portuguesa, e que possua
uma base de conhecimento léxico ampla o suficiente para reconhecer as palavras
usadas nos textos analisados.
O parser Curupira foi desenvolvido pelo Núcleo Interinstitucional de Lingüistica
Computacional – NILC, organismo criado em 1993 para promover pesquisa e
desenvolvimento nas áreas de lingüística computacional e processamento da
linguagem natural. O NILC foi concebido por cientistas do Departamento de Ciência
da Computação e do Instituto de Física da Universidade de São Paulo em São
Carlos e hoje conta com a participação de pesquisadores da Universidade Federal
de São Carlos e da Universidade Estadual Paulista – UNESP, em Araraquara.
De acordo com Curupira (2002), o Curupira é um parser autônomo com relação
à aplicação. Sua função é fornecer todas as análises sintáticas possíveis para uma
mesma sentença de entrada, ordenadas segundo sua suposta probabilidade de
ocorrência, sem referência ou interferência do uso que será feito dessa saída. O
Curupira foi desenvolvido para o processamento de sentenças que pertencem ao
registro da escrita da variedade culta do português brasileiro, particularmente das
estruturas sintáticas derivadas do uso referencial da linguagem, não considerando
outros usos possíveis, tais como poético, metalingüístico e o emotivo.
Segundo Curupira (2002), o léxico do parser toma por base o léxico do ReGra,
revisor gramatical automático, também desenvolvido pelo NILC, composto por mais
de um milhão e meio de formas livres da língua portuguesa. Neste léxico, estão
representadas todas e apenas as lexias simples e compostas da língua portuguesa.
Não estão representados morfemas, sejam eles lexicais ou gramaticais, nem
expressões complexas que contenham espaços em branco. O léxico traz apenas
informações de natureza morfossintática. Não há nenhuma possibilidade de
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processamento semântico das sentenças de entrada. A desambigüização das
categorias morfossintáticas é feita pela freqüência de ocorrência indicada no próprio
dicionário, pelo conjunto de possibilidades sintáticas previstas pela gramática, ou por
um conjunto bastante restrito de regras de desambigüização incorporadas à
ferramenta.
Segundo Curupira (2002), o Curupira está preparado para a análise de
sentenças de qualquer comprimento, não existindo, portanto, restrições quanto ao
número de palavras ou de caracteres da sentença de entrada. O Curupira interpreta
como "sentença" qualquer intervalo de palavras entre um conjunto especificado de
delimitadores sentenciais tais como o ponto, os dois pontos, o ponto-e-vírgula, o
ponto de exclamação, o ponto de interrogação, além de quaisquer outros caracteres
não previstos no alfabeto da ferramenta.
O formato da saída do Curupira é caracterizado por uma estrutura de árvores,
representada de forma espacejada, baseada no formalismo da Parentetização
Etiquetada. As etiquetas sintáticas são assinaladas aos sintagmas, em seus vários
níveis, com a indicação da função sintática que as palavras e as expressões
assumiriam no contexto da sentença . O conjunto das funções sintáticas acompanha
a relação de rótulos previstos pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, com
algumas modificações, para que possam contemplar diferenças estruturais não
alcançadas pela simplificação empreendida pela própria NGB, como a diferença
entre o adjunto adnominal à esquerda e o adjunto adnominal à direita, ou entre
adjunto adverbial oracional e adjunto adverbial local (CURUPIRA, 2002). O conjunto
das etiquetas sintáticas usadas pelo Curupira encontra-se no Anexo A.
De acordo com Curupira (2002), a gramática que integra o Curupira
compreende um conjunto de regras de reescrita categorial, com indicação da
prioridade de aplicação. As regras que compõem o parser do Curuipira suportam o
mecanismo de Backtracking e foram geradas automaticamente por meio de um
compilador que processa as regras de reescrita categorial e as converte em código
C++. Estas regras processam a sentença em sentido descendente, recursivo, da
esquerda para a direita.
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Finalmente, o Curupira não é capaz de resgatar relações de natureza extrasentencial, seja por referência ao co-texto imediato, seja por referência ao contexto
situacional, incluídas as substituições, as elipses, as pronominalizações e todas as
relações anafóricas.
O Curupira possui, portanto, características que o tornam adequado para a
realização deste trabalho. Em primeiro lugar, ele é capaz de processar qualquer tipo
de sentença, de qualquer comprimento, gerando todas as árvores sintáticas
possíveis e as classificações morfossintáticas dos termos, o que é requerido no
processamento de textos de especificação de domínio, a fim de que os elementos
gramaticais sejam identificados e possam ser convertidos em elementos de
modelagem.
Em segundo lugar, a saída que o parser disponibiliza está no formato de
árvores, agrupando os termos e as classificações por parênteses, processo que os
autores do Curupira chamam de parentetização etiquetada. Este formato é
semelhante aquele utilizado pelo objeto parser, da biblioteca NLTK; portanto, a saída
que o parser Curupira gera pode, a princípio, ser importada pelo objeto parser do
NLTK, permitindo o uso das funcionalidades da biblioteca, além dos demais recursos
da linguagem Python.
Em terceiro lugar, o léxico do Curupira é muito rico (mais de um milhão e meio
de palavras), sendo formado por textos de gênero predominantemente jornalístico e,
em menor grau, textos literários, técnicos e mesmo redações escolares (CURUPIRA,
2002). Tal robustez vai ao encontro da necessidade de uma base de conhecimento
léxico para processamento das palavras encontradas em textos de descrição de
domínios de problemas.
Por outro lado, o Curupira não resolve problemas semânticos de nenhum tipo e,
conseqüentemente, ele não provê meios para tratamento de anáforas, substituições,
elipses e pronominalizações. É necessário, ainda, definir um critério de escolha das
árvores sintáticas geradas pelo Curupira, já que ele gera todas as árvores sintáticas
válidas de uma sentença, mas não apresenta uma maneira de selecionar aquela
mais adequada para o contexto.
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O Curupira oferece duas formas de acesso: uma por meio de uma interface
gráfica e outra por meio de um programa desenvolvido na linguagem C++ e
compilado como uma dll (Dynamic Link Library). Pela característica do sistema
proposto neste trabalho, a comunicação por meio de dll é a mais adequada, visto
que ela pode ser chamada por um programa Python.
Exemplos de programas escritos na linguagem Python integrando a biblioteca
NLTK e o Curupira são apresentados no Apêndice C.

4.4

O padrão XMI

Como visto no Capitulo 2, modelos de domínio são representações gráficas e a
notação usada neste trabalho é o Diagramas de Classes; portanto, é necessário
mapear os elementos gramaticais obtidos do processo de extração de informações
em um padrão que permita visualização nesta notação.
Segundo OMG (2002), o padrão XMI (XML Metadata Interchange) foi criado em
1999 a fim de permitir a troca de informações entre ferramentas de modelagem,
repositórios

de

metadados,

aplicações

e

datawarehouses

em

ambientes

heterogêneos e distribuídos. A primeira versão da especificação foi publicada em
junho de 2000 e atualmente o XMI encontra-se na versão 2.1.
O XMI integra três outros padrões: a linguagem XML do W3C, a linguagem de
modelagem UML do OMG, e o MOF, padrão de metamodelagem e de repositório de
metadados do OMG. Por meio do padrão XMI, é possível mapear os elementos de
modelagem em arquivos XML e convertê-los em modelos MOF, usados para
representação dos diagramas UML. Um exemplo de arquivo gerado no padrão XMI
para a classe Endereço é apresentado na Figura 4.1. A classe Endereço composta
apenas por atributos á apresentada graficamente e no formato XMI.
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<?xml version="1.0"?>
<XMI xmi.version="1.2" xmlns:UML="org.omg/UML/1.4">
<XMI.header>
<XMI.documentation>
<XMI.exporter>ananas.org stylesheet</XMI.exporter>
</XMI.documentation>
<XMI.metamodel xmi.name="UML" xmi.version="1.4"/>
</XMI.header>
<XMI.content>
<UML:Model xmi.id="M.1" name="Endereço" visibility="public"
isSpecification="false" isRoot="false"
isLeaf="false" isAbstract="false">
<UML:Namespace.ownedElement>
<UML:Class xmi.id="C.1" name="Endereço" visibility="public"
isSpecification="false" namespace="M.1" isRoot="true"
isLeaf="true" isAbstract="false" isActive="false">
<UML:Classifier.feature>
<UML:Attribute xmi.id="A.1" name="rua" visibility="private"
isSpecification="false" ownerScope="instance"/>
<UML:Attribute xmi.id="A.2" name="cep " visibility="private"
isSpecification="false" ownerScope="instance"/>
<UML:Attribute xmi.id="A.3" name="estado" visibility="private"
isSpecification="false" ownerScope="instance"/>
<UML:Attribute xmi.id="A.4" name="cidade" visibility="private"
isSpecification="false" ownerScope="instance"/>
<UML:Attribute xmi.id="A.5" name="país" visibility="private"
isSpecification="false" ownerScope="instance"/>
</UML:Classifier.feature>
</UML:Class>
</UML:Namespace.ownedElement>
</UML:Model>
</XMI.content>
</XMI>
QUADRO 4.1 – EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO DE CLASSE NO PADRÃO XMI (IBM 2004).
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4.5

A ferramenta de modelagem ArgoUML

De acordo com OMG (2007), algumas ferramentas de modelagem já suportam
o padrão XMI, dentre elas encontra-se o ArgoUML. O ArgoUML é uma ferramenta de
modelagem construída na plataforma Java, que suporta todos os padrões da UML
na versão 1.4. O ArgoUML usa Java Foundations Classes, o que lhe permite ser
executado praticamente em qualquer plataforma.
O ArgoUML importa e exporta nativamente arquivos do padrão XMI nas
versões 1.1 e 1.2 para importação e 1.2 para exportação. Portanto, se o sistema
proposto nesta dissertação gerar arquivos no formato XMI, é possível convertê-los
em formato gráfico por meio da importação por uma ferramenta de modelagem
como o ArgoUML. Um exemplo da tela de interface do ArgoUML pode ser visto na
Figura 4.2.

FIGURA 4.2 – TELA DE INTERFACE DO ARGOUML (ARGO, 2007).
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Neste trabalho, optou-se por usar o ArgoUML como ferramenta de
apresentação das classes geradas nos processos de extração de informações,
devido à sua portabilidade, o suporte completo à versão 1.4 da UML, o uso de
padrões abertos, e o recurso de importação e exportação de arquivos XMI.

4.6

Considerações Finais

Na Seção 4.1 – Requisitos de Programação, foram apresentados os requisitos
necessários para desenvolver o sistema proposto por esta dissertação. Foi visto que
a linguagem de programação deve usar padrões abertos, apresentar suporte para
interpretação de programas escritos em outras linguagens, suporte para uso de
expressões regulares e para geração e manipulação de arquivos no formato XML.
Ressaltou-se que a linguagem deve prover recursos de processamento da
linguagem natural porque é necessário identificar os elementos sintáticos,
semânticos e morfológicos dos textos para posterior mapeamento em elementos de
modelagem.
Na Seção 4.2 – Linguagem Python, foi apresentado o Python, uma linguagem
interpretada, orientada a objetos e com suporte para integração com outras
linguagens, além de suporte para uso de expressões regulares e para geração e
manipulação de arquivos XML. Foi visto que o Python possui, ainda, uma biblioteca
para processamento da linguagem natural, o NLTK, que, no entanto, não dispõe de
recursos para processar sentenças da língua portuguesa.
Na Seção 4.3 – O Parser Curupira, foi apresentado o parser desenvolvido pelo
NILC e visto que ele é capaz de tratar corretamente a sintaxe e a morfologia da
língua portuguesa, além de possuir uma base de conhecimento léxico ampla o
suficiente para reconhecer as palavras usadas nos textos analisados. No entanto,
como o Curupira gera todas as árvores sintáticas válidas de uma sentença, foi
identificada a necessidade de selecionar a mais adequada para o contexto
analisado, já que o Curupira não realiza nenhum tipo de seleção semântica.
Foi visto, ainda, que o Curupira oferece duas formas de acesso: uma por meio
de uma interface gráfica e outra por meio de um programa desenvolvido na
linguagem C++ e compilado como uma dll (Dynamic Link Library). Pela característica
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do sistema proposto neste trabalho, concluiu-se que a comunicação por meio de dll
é a mais adequada, visto que ela pode ser chamada por um programa Python. Com
relação à apresentação das informações, identificou-se a necessidade de mapear os
elementos gramaticais obtidos do processo de extração de informações em um
padrão que permita visualização em Diagramas de Classes, a notação gráfica usada
para apresentar modelos de domínios.
Na Seção 4.4 – O padrão XMI, foi apresentado o padrão criado para permitir a
troca de informações entre ferramentas de modelagem, repositórios de metadados,
aplicações e datawarehouses em ambientes heterogêneos e distribuídos. Foi visto
que se o sistema gerar arquivos no formato XMI, qualquer ferramenta CASE que
suportar o padrão será capaz de ler e apresentar corretamente os modelos.
Na Seção 4.5 – A Ferramenta de Modelagem ArgoUML, foi apresentado o
ArgoUML e as características que o levaram a ser escolhido como a ferramenta
CASE de apresentação das classes geradas nos processos de extração de
informações: portabilidade, suporte completo à versão 1.4 da UML, uso de padrões
abertos, e recurso de importação e exportação de arquivos XMI.
Com este capítulo encerram-se os preparativos para o desenvolvimento do
sistema FIDES, apresentado no Capítulo 5.
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5 SISTEMA FIDES
Neste capítulo, apresenta-se uma visão geral do sistema FIDES, o processo
utilizado para transformação dos elementos gramaticais em elementos de
modelagem, as restrições de funcionamento do sistema e os resultados obtidos no
processamento de frases de testes. Apresenta-se, ainda, um experimento no qual
um modelo gerado pelo sistema FIDES é comparado com um modelo gerado
manualmente e analisam-se os resultados obtidos, apresentando as possíveis
causas dos problemas encontrados e os ajustes propostos para resolvê-los.

5.1

Visão Geral do Sistema FIDES

A Figura 5.1 apresenta uma visão geral do sistema FIDES. O sistema é
estruturado para capturar um texto, submetê-lo ao parser Curupira, formatar o
resultado recebido e analisar os elementos morfossintáticos, mapeando-os em
elementos de modelagem e gerando um arquivo no formato XMI. Utiliza-se uma lista
de categorias, na qual são relacionados objetos e suas classes, de forma que
classes já conhecidas possam ser reutilizadas. O engenheiro de software visualiza
os modelos importando o arquivo XMI na ferramenta de modelagem ArgoUML e
arrastando os elementos de modelagem para o painel principal, onde são
apresentados em formato gráfico.
O sistema FIDES apresenta características que o diferenciam dos sistemas de
extração de informações apresentados nas conferências MUC, tais como o de
Grishman (1997), apresentado no Capítulo 3. Em primeiro lugar, o sistema FIDES
pode ser utilizado para extrair informações de textos de qualquer domínio de
problema, não se restringindo a um tema específico, pois utiliza regras de
transformação genéricas baseadas em estruturas gramaticais e uma lista de
categorias na qual relacionam-se classes e objetos normalmente utilizados pelos
sistemas. Tal abordagem é mais adequada para a resolução de problemas de
modelagem de domínios, visto que o sistema pode ser reutilizado, não sendo
necessário adaptá-lo para processar textos de um novo domínio.
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Em segundo lugar, o sistema não obriga saber de antemão as informações que
serão extraídas dos textos. Os elementos de modelagem são gerados de maneira
padronizada, tomando por base apenas estruturas gramaticais de interesse e um
conjunto de regras de transformação.

FIGURA 5.1 – VISÃO GERAL DO SISTEMA FIDES

Esta é uma característica importante, pois, na modelagem de domínios, não se
sabe quais informações serão extraídas antes que o texto seja lido e compreendido
pelo engenheiro de software.
Por fim, o sistema FIDES não gera um gabarito, mas um arquivo XMI, que
pode ser visualizado graficamente por meio de ferramentas CASE, tais como o
ArgoUML. Esta abordagem traz benefícios, pois permite que o engenheiro de
software analise o modelo gerado e o modifique, caso seja necessário.
O modelo de domínio do sistema FIDES é apresentado na Figura 5.2. A classe
Texto é composta pela classe Frase, que origina as classes AnáliseMorfológica e
AnáliseSintática, criadas após o parser Curupira realizar a análise gramatical. Na
classe AnáliseMorfológica são armazenadas as classificações morfológicas das
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palavras utilizadas no texto: substantivos, pronomes, adjetivos, verbos, advérbios,
preposições, conjunções, interjeições, artigos e numerais. Na classe AnáliseSintática
são armazenadas todas as classificações sintáticas encontradas pelo Curupira para
a sentença analisada. São identificados os termos essenciais (sujeito e o predicado),
integrantes (objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da
passiva) e acessórios (adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto). O conjunto
de análises sintáticas e morfológicas das frases analisadas resulta na classe
Ontologia.

FIGURA 5.2 – MODELO DE DOMÍNIO DO SISTEMA FIDES

A classe Ontologia é o conjunto de 5-uplas (M, C, R, N, K), onde:
(1) M é um conjunto finito denominado multiplicidade das classes C.
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M = {1, 0..*, 1..*}.
(2) C é um conjunto finito, denominado classes C.
(3) R é um conjunto finito denominado relacionamentos.
R = {“Gener”, “Partof”, “Patrib”, “Associa-se”, V}, onde:
“Gener” = generalização;
“Partof” = agregação;
“Associa-se” = associação não nomeada.
“Patrib” = possui atributo;
V é um conjunto finito de verbos conjugados que indicam uma associação
nomeada.
(4) N é um conjunto finito denominado multiplicidade das classes K.
N = {1, 0..*, 1..*}
(5) K é um conjunto finito, disjunto de C, denominado classe K;
Pressupõe-se que as frases analisadas possuam sempre uma relação R
ligando as classes C e K. As regras usadas para identificar os elementos da 5-upla
estão descritas na Seção 5.2 – Processo de Transformação.
Por exemplo, na frase “A casa é parte do terreno”, “Casa” e “Terreno” são
identificados como classes relacionadas por uma agregação representada na
ontologia pelo qualificador “Partof”. A frase gera a 5-upla:
1

Casa

Partof

1

Que é interpretada da seguinte forma:
Multiplicidade (M): 1
Classe (C): Casa
Relação (R): Partof
Multiplicidade (N): 1
Classe (K): Terreno

Terreno

79
Os objetos da classe Ontologia são a representação do domínio do problema
do texto analisado. Estes elementos são usados para a geração do arquivo XMI, que
é, portanto, um outro formato, em padrão aberto, para a mesma representação.

5.2

Processo de Transformação

A Figura 5.3 apresenta uma visão geral do processamento realizado pelo
sistema FIDES.

FIGURA 5.3 – PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE TEXTOS EM MODELOS DE DOMÍNIO

O processamento inicia-se com a etapa Ler Texto, na qual o sistema lê o texto
que descreve o domínio do problema e cria os elementos das classes Texto e Frase.
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Na etapa Chamar Curupira, o sistema envia as frases para o parser Curupira,
que gera um arquivo com a análise morfossintática de cada sentença.
Na etapa Dividir Saída Curupira, o arquivo gerado pelo parser é dividido e
novos arquivos são criados, separando-se a análise morfológica e cada uma das
análises sintáticas.
Na etapa Formatar Saída Curupira, os arquivos obtidos na etapa anterior são
formatados no padrão usado pela biblioteca NLTK e armazenados como objetos nas
classes AnaliseMorfológica e AnáliseSintática. O Anexo B apresenta um exemplo de
uma frase formatada pelo Curupira e a mesma frase re-formatada segundo padrão
NLTK.
Na etapa Identificar Elementos de Modelagem, o sistema identifica classes,
atributos, relacionamentos e multiplicidades procurando por estruturas gramaticais
de interesse na classe AnáliseSintática e por informações léxicas na classe
AnaliseMorfológica. As estruturas gramaticais selecionadas pelo sistema são as
seguintes:
(1) <sujeito>+<verbo transitivo direto>+<objeto direto>
(2) <sujeito>+<verbo transitivo indireto>+<objeto indireto>
(3) <sujeito>+<verbo ser>+<predicativo do sujeito>
(4) <sujeito>+<verbo estar>+<predicativo do sujeito>
(5) <sujeito>+<verbo ser>+<objeto indireto>
(6) <sujeito>+<verbo de ligação>+<predicativo do sujeito>
(7) <sujeito>+<verbo intransitivo>+<adjunto adverbial>
(8) <adjunto adverbial>+<sujeito>+<verbo intransitivo>
(9) <sujeito>+<verbo transitivo direto e indireto>+<objeto direto>+<objeto
indireto>
Os elementos de modelagem são identificados por meio de expressões
regulares que capturam os elementos da estrutura gramatical e os convertem em
classes, atributos, relacionamentos e multiplicidades. As regras utilizadas na
conversão são as seguintes:
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(1) Na estrutura <sujeito>+<verbo transitivo direto>+<objeto direto>, se o verbo
for diferente de “ter” ou “possuir”, o sistema FIDES seleciona os
substantivos que compõem os núcleos do sujeito e do objeto direto e os
classifica como objetos. Para identificar as classes dos objetos, o sistema
utiliza uma lista de categorias, semelhante à proposta por Larman (2004).
Caso o objeto esteja nesta lista, o sistema identifica e seleciona a classe
correspondente que será usada na construção do modelo de domínio. O
verbo transitivo direto, por sua vez, dá origem a uma associação entre as
classes derivadas do núcleo do sujeito e pelo núcleo do objeto direto. Por
exemplo, na frase “Escolas oferecem cursos”, selecionam-se as classes
Escola e Curso e cria-se uma associação denominada “oferece”.
(2) Na estrutura <sujeito>+<verbo transitivo direto>+<objeto direto>, se o verbo
for “ter” ou “possuir”, então o substantivo do núcleo do objeto direto é
considerado atributo da classe derivada do substantivo do núcleo do sujeito,
se ele não estiver na lista de categorias de objetos. Se estiver, então é
considerado uma classe. Por exemplo, na frase

“O pedido possui um

número, uma data de validade e uma observação”, os termos “número”,
“data” e “observação” são considerados atributos da classe Pedido. No
entanto, na frase “O pedido possui um endereço para entrega”, se
“endereço” estiver na lista de categorias, então, é considerado uma classe.
(3) Na estrutura <sujeito>+<verbo transitivo direto>+<objeto direto>, quando o
verbo for compor, formar ou conter, o substantivo do núcleo do sujeito é
selecionado como objeto e sua classe é identificada na lista de categorias.
O mesmo ocorre com o substantivo do núcleo do objeto direto. Cria-se um
relacionamento todo-parte, no qual a classe derivada do sujeito será parte
da classe derivada do objeto direto. Por exemplo, na frase “Motor e rodas
compõem um automóvel”, as classes Motor e Roda são partes da classe
Automóvel.
(4) A transformação usada para a estrutura <sujeito>+<verbo transitivo
indireto>+<objeto indireto> é semelhante à anterior: o sistema seleciona os
substantivos dos núcleos do sujeito e do objeto indireto e os classifica como
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objetos. As classes também são identificadas a partir da lista de categorias.
Se o verbo transitivo indireto for “depender”, então, o sistema cria um
relacionamento de dependência entre as classes; senão, o sistema cria um
relacionamento de associação. Em ambos os casos, a preposição é
desconsiderada. Por exemplo, na frase “O resultado depende do time”, são
identificadas as classes Resultado e Time que se relacionam por um
relacionamento de dependência.
(5) Na estrutura <sujeito>+<verbo ser>+<predicativo do sujeito>, o substantivo
do núcleo do sujeito é selecionado como objeto e sua classe é identificada
na lista de categorias. O mesmo ocorre com o substantivo do núcleo do
predicativo do sujeito. Já o verbo ser dá origem a um relacionamento de
generalização e especialização: a classe derivada do núcleo do sujeito é
definida como uma generalização da classe derivada do núcleo do
predicativo do sujeito, que é definida como uma especialização. Por
exemplo, quando o sistema processa a frase “Automóveis e caminhões são
veículos”, ele classifica Automóvel e Caminhão como especializações da
classe Veículo.
(6) Na estrutura <sujeito>+<verbo ser>+<predicativo do sujeito>, quando o
núcleo do predicativo do sujeito for o termo “tipo” ou o termo “exemplo”,
então os substantivos do núcleo do sujeito, e os substantivos dos núcleos
dos complementos nominais e dos adjuntos adnominais do predicativo do
sujeito são selecionados como objetos e suas classes são identificadas na
lista de categorias. Cria-se, também, um relacionamento de generalização e
especialização, sendo a classe derivada do núcleo do complemento do
predicativo do sujeito definida como a generalização e a classe derivada do
sujeito definida como especialização. É o que acontece com frases nas
quais aparecem as expressões “é um tipo de” ou “são tipos de”. Por
exemplo, na frase “O automóvel é um tipo de máquina”, o sistema FIDES
identifica as classes Automóvel e Máquina, sendo que Automóvel é uma
especialização da classe Máquina.
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(7) Na estrutura <sujeito>+<verbo ser>+<predicativo do sujeito>, quando
predicativo do sujeito for formado por um sintagma adjetivo e um
complemento nominal, ou um sintagma adjetivo e um adjunto adnominal, e
o núcleo do sintagma adjetivo for os termos “composto” , “formado” ou
“feito”, flexionados ou não em gênero ou número, então o substantivo do
núcleo do sujeito é selecionado como objeto e sua classe é identificada na
lista de categorias. O mesmo ocorre com o substantivo do núcleo do
complemento nominal ou adjunto adnominal do predicativo do sujeito. Criase um relacionamento todo-parte, no qual a classe derivada do núcleo do
complemento nominal ou do adjunto adnominal será parte da classe
derivada do núcleo do sujeito. Por exemplo, na frase “O computador é
composto de processador e periféricos”, a classe Processador e a classe
Periférico são partes da classe Computador.
(8) Na estrutura <sujeito>+<verbo ser>+<predicativo do sujeito>, quando o
predicativo do sujeito for formado por um sintagma adjetivo e um
complemento nominal ou por um sintagma adjetivo e um adjunto adnominal,
e o núcleo do sintagma adjetivo for o termo “caracterizado”, flexionado ou
não em gênero ou número, então o substantivo do núcleo do sujeito é
selecionado como objeto e sua classe é identificada na lista de categorias.
O substantivo do núcleo do complemento nominal ou do adjunto adnominal
é considerado atributo da classe derivada do substantivo do núcleo do
sujeito, se ele não estiver na lista de categorias de objetos; se estiver, então
é considerado uma classe. Por exemplo, na frase “As estações ferroviárias
são caracterizadas por trens e trilhos”, identifica-se a classe Estação e os
atributos trem e trilho. Caso os termos “trem” e “trilho” façam parte da lista
de categorias, então se cria uma associação denominada “tem” entre a
classe Estação e as classes Trem e Trilho.
(9) Na estrutura <sujeito>+<verbo ser>+<predicativo do sujeito>,

caso o

predicativo do sujeito não tenha sido classificado nas condições 5, 6, 7 ou 8,
então os substantivos do núcleo do sujeito e do núcleo do complemento
nominal ou do adjunto adnominal são selecionados como objetos e suas
classes identificadas na lista de categorias, criando-se uma associação
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denominada “associa-se” entre a classe derivada do substantivo do núcleo
do sujeito e a classe derivada no núcleo do complemento nominal ou do
núcleo do adjunto adnominal. Por exemplo, na frase “O gado é marcado
pelo vaqueiro”, identificam-se as classes Gado e Vaqueiro, relacionadas por
uma associação denominada “associa-se”.
(10) Na estrutura <sujeito>+<verbo estar>+<predicativo do sujeito>, quando o
predicativo do sujeito for formado por um núcleo e um complemento
nominal, ou um núcleo e um adjunto adnominal, e o núcleo for o termo
“contido”, flexionado em gênero ou número, os substantivos do núcleo do
sujeito e do núcleo do complemento nominal ou do adjunto adnominal são
selecionados como objetos e suas classes identificadas na lista de
categorias. Cria-se um relacionamento todo-parte no qual a classe derivada
do sujeito será parte da classe derivada do núcleo do complemento nominal
ou do núcleo do adjunto adnominal. Por exemplo, na frase “Líquidos estão
contidos nas células e nas moléculas”, a classe Líquido é parte da classe
das classes Célula e Molécula.
(11) Na estrutura <sujeito>+<verbo estar>+<predicativo do sujeito>, caso o
predicativo do sujeito não tenha sido classificado na condição 10, então os
substantivos do núcleo do sujeito e do núcleo do complemento nominal ou
do adjunto adnominal são selecionados como objetos e suas classes
identificadas na lista de categorias, criando-se uma associação denominada
“associa-se” entre a classe derivada do substantivo do núcleo do sujeito e a
classe derivada do substantivo do núcleo do complemento nominal ou do
núcleo do adjunto adnominal. Por exemplo, na frase “O empréstimo
bancário está vinculado a uma conta corrente”, a classe Empréstimo
associa-se à classe Conta.
(12) Na estrutura <sujeito>+<verbo de ligação>+<predicativo do sujeito>, caso
o verbo de ligação seja diferente de “ser” ou “estar”, então os substantivos
do núcleo do sujeito e do núcleo do complemento nominal ou do adjunto
adnominal são selecionados como objetos e suas classes identificadas na
lista de categorias, criando-se uma associação denominada “associa-se”
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entre a classe derivada do substantivo do núcleo do sujeito e a classe
derivada no núcleo do complemento nominal ou do núcleo do adjunto
adnominal. Por exemplo, na frase “O imposto ficou retido pelo governo”,
identificam-se as classes Imposto e Governo e cria-se uma associação
denominada “associa-se” entre elas.
(13) Na estrutura <sujeito>+<verbo ser>+<objeto indireto>, quando o objeto
indireto for formado por um núcleo e um complemento nominal, ou um
núcleo e um adjunto adnominal, e o núcleo for os termos “parte” ou
“agregado”, flexionados ou não em número, então substantivo do núcleo do
sujeito é selecionado como objeto e sua classe é identificada na lista de
categorias. O mesmo ocorre com o substantivo do núcleo do complemento
nominal ou do adjunto adnominal. Cria-se um relacionamento todo-parte do
tipo agregação, no qual a classe derivada do sujeito é parte da classe
derivada do núcleo do complemento nominal ou do núcleo do adjunto
adnominal. Por exemplo, na frase “Motor e câmbio são partes do
automóvel”, identificam-se as classes Motor, Câmbio e Automóvel, uma
agregação entre Motor e Automóvel e outra entre Câmbio e Automóvel.
(14) Na estrutura <sujeito>+<verbo intransitivo>+<adjunto adverbial>, o
substantivo do núcleo do sujeito e, caso exista, o substantivo do núcleo do
adjunto adverbial são selecionados como objetos e suas classes
identificadas na lista de categorias. Cria-se, em seguida, uma associação
entre as classes. Se o núcleo do adjunto adverbial não for um substantivo,
então o sistema não cria nenhum relacionamento e a classe selecionada do
núcleo do sujeito é desconsiderada. Por exemplo, na frase “O trem
estacionou na estação ferroviária”, são identificadas as classes Trem e
Estação e é criada uma associação denominada “estaciona”.
(15) Na estrutura <adjunto adverbial>+<sujeito>+<verbo intransitivo>, aplicase a mesma regra descrita no item anterior.
(16) Na estrutura <sujeito>+<verbo transitivo direto e indireto>+<objeto
direto>+<objeto indireto>, os substantivos do núcleo do sujeito, do núcleo
do objeto direto e do núcleo do objeto indireto são identificados como
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objetos e suas classes identificadas na lista de categorias. O verbo
transitivo direto e indireto, por sua vez, dá origem a uma associação entre
as classes derivadas do núcleo do sujeito e do núcleo do objeto direto. Criase, ainda outra associação denominada “associa-se” entre as classes
derivadas do núcleo do objeto direto e do núcleo do objeto indireto. Por
exemplo, na frase “O carteiro entrega cartas às pessoas”, são identificadas
as classes Carteiro, Carta e Pessoa. Cria-se uma associação denominada
“entrega” entre as classes Carteiro e Carta e outra associação denominada
“associa-se”entre as classes Carta e Pessoa.
O sistema FIDES também aplica regras genéricas que não dependem da
estrutura gramatical. São elas:
(17) Multiplicidade
As multiplicidades das classes são encontradas por meio da identificação
da flexão de número dos substantivos: se o substantivo encontra-se no
singular, então o sistema considera que a multiplicidade é 1 (1..1); se o
substantivo encontra-se no plural, então o sistema considera que a
multiplicidade é zero ou muitos (0..*). Conforme notação apresentada no
Capítulo 2, a multiplicidade de uma relação entre classes é definida por
[m...n], sendo m e n os limites mínimo e máximo. Portanto, as regras
usadas pelo sistema FIDES

têm condições de identificar apenas as

situações nas quais m = n = 1, e m = 0 e n = *.
(18) Flexão de número de substantivos
De acordo com a notação da UML descrita no Capítulo 2, os nomes das
classes devem ser apresentados sempre no singular, sendo a primeira letra
maiúscula e as demais minúsculas. Os nomes dos atributos devem ser
apresentados também no singular, mas com todas as letras minúsculas.
Como os substantivos podem estar flexionados em número, é necessário
formatá-los para o padrão requerido pela UML. O Quadro 5.1 apresenta as
regras usadas pelo sistema FIDES para flexionar um substantivo do plural
para o singular. As regras do sistema tomaram por base a gramática da
Língua Portuguesa apresentada por Souza e Campedelli (2001). Nota-se
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Terminação
“res” ou” zes”

Regra
remove “es”

Exemplo
talheres – colher
pazes – paz

“eões”

remove “ões” e

leões – leão

acrescenta “eão”
“sões”

Remove “ões” e

cortesões - cortesão

acrescenta “são”
demais terminações
em “ões”

remove “ões” e

“ães”

remove “ães”

estações – estação

acrescenta “ão”
alemães – alemão

e acrescenta “ão”
“ãos”

remove “ãos” e

irmãos – irmão

acrescenta “ão”
“ais”, “eis”, “ois” e remove “is” e
“uis”
acrescenta “l”

varais – varal
túneis – túnel
anzóis – anzol
azuis – azul

paroxítonas
terminadas em “is”

invariável

lápis – lápis

“ssis” ou “x”

invariável

chassis – chassis
tórax – tórax

demais terminações remove “s” e
em “is”
acrescenta “l”

barris – barril

paroxítonas
terminadas em “us”

vírus – vírus

invariável

demais terminações remove “s”
“as”, “es”, “is”, “os” e
“us”

casas – casa
redes – rede
guris – guri
fogos – fogo
réus – réu

“ns”

Remove “ns”

álbuns – álbum

e acrescenta “m”
QUADRO 5.1 – REGRAS PARA FLEXIONAR SUBSTANTIVOS DO PLURAL PARA O SINGULAR. ADAPTADO DE
SOUZA E CAMPEDELLI (2001).
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que algumas situações não são consideradas: não são flexionados
substantivos

compostos;

substantivos

usados

apenas

no

plural;

substantivos plurais de diminutivos; substantivos cujo significado muda se
usado no singular; e alguns substantivos cujo plural termina em “eis”, mas o
singular se faz com “il” ao invés de “el”, que também é uma possibilidade da
gramática e é a regra usada pelo sistema. Caso o substantivo não seja
classificado nas regras apresentadas no Quadro 5.1, nenhuma conversão é
feita.
(19) Complemento Nominal e Adjunto Adnominal
A regra geral usada pelo sistema FIDES é eliminar os substantivos dos
núcleos dos complementos nominais e adjuntos adnominais da lista de
classes. É o que acontece com os termos “conta corrente”, “cartão de
crédito” e “bolsa de mercadorias”, cujos substantivos “corrente”, “crédito” e
“mercadorias” são removidos da lista de classes, restando “Conta”, “Cartão”
e “Bolsa”.
A exceção fica por conta dos complementos nominais e adjuntos
adnominais que apresentam os termos “número”, “quantidade” e “total”
como, por exemplo, em “número de funcionários”, quantidade de casas” e
“total de acessos”. Neste caso, o sistema FIDES monta uma nova palavra
composta pelas iniciais “num”, “qtd” e “tot” acrescidas do substantivo do
núcleo do complemento nominal ou do substantivo do núcleo do adjunto
adnominal, já formatado segundo as regras de flexão de número
apresentadas no item anterior.
No exemplo apresentado, se os termos fossem identificados como
atributos, seriam criadas as palavras numfuncionário, qtdcasa, e totacesso.
Já se os termos fossem identificados como classes, a primeira letra seria
maiúscula, ficando Numfuncionário, Qtdcasa e Totacesso.
(20) Nome dos relacionamentos
De acordo com o padrão da UML apresentado no Capítulo 2, os nomes
dos relacionamentos são verbos conjugados no tempo presente, na terceira
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pessoa do singular. Como os verbos dos textos analisados pelo sistema
FIDES podem estar conjugados em outros tempos ou pessoas, é
necessário convertê-los para o padrão requerido pela UML. O Quadro 5.2
apresenta as regras usadas pelo sistema FIDES para conjugação dos
verbos, lembrando que a análise morfológica gerada pelo parser Curupira já
apresenta o verbo da frase no infinitivo.

Caso o verbo não esteja

classificado nas regras apresentadas, nenhuma conversão é feita.
Verbo
“estar”

Regra
remove “ar”

Exemplo
estar – está

e acrescenta “á”
Demais verbos

remove “ar”

terminados em “ar”

e acrescenta “a”

“ter”

remove “er”

cantar – canta
ter – tem

e acrescenta “em”
“haver”

remove “aver”

haver – há

e acrescenta ‘á”
“ser”

“ser” é substituído

ser – é

por “é”
Verbos terminados

remove “er”

fazer – faz

demais verbos

remove “er”

vender – vende

terminados em “er”

e acrescenta “e”

“ir”

“ir” é substituído por “vai”

ir – vai

“possuir”

remove “r’

possuir – possui

Verbos terminados

remove “ir” e

inquirir – inquire

em “irir”

acrescenta “ire”

Verbos terminados

remove “or” e

em “or”

acrescenta “õe”

em “zer”

por – põe

QUADRO 5.2 – REGRAS PARA FLEXIONAR VERBOS DO INFINITIVO PARA A 3ª. PESSOA DO SINGULAR.
ADAPTADO DE SOUZA E CAMPEDELLI (2001).
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(21) Termos oracionais compostos
Termos oracionais compostos são os que possuem mais de um núcleo
(SOUZA e CAMPEDELLI, 2001). Conforme apresentado nas regras de
extração de elementos de modelagem, o sistema FIDES identifica e
seleciona os substantivos dos núcleos que aparecem no sujeito, objeto
direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e no adjunto adverbial. Quando
os termos são compostos, o sistema faz um produto cartesiano de
relacionamentos entre os núcleos do sujeito e dos demais termos. Por
exemplo, na frase “Elefantes e girafas são animais”, os dois núcleos do
sujeito (elefantes e girafas) e o núcleo do predicado (animais) são
selecionados pelo sistema para criar duas generalizações: a primeira entre
a classe Elefante e a classe Animal; e a segunda entre a classe Girafa e a
classe Animal. O comportamento é similar quando os complementos do
sujeito apresentam termos compostos. Na frase “O time é composto por
jogadores e comissão técnica”, são criadas duas agregações: uma entre a
classe Time e a classe Jogador e a outra entre a classe Time e a classe
Comissão (o adjunto adnominal técnica não é selecionado).
Na etapa Gerar Ontologias, o sistema FIDES usa os elementos de modelagem
identificados na etapa anterior para criar os objetos da classe Ontologia no formato
de 5-Uplas, conforme especificado na Seção 5.1.
No etapa final, Criar Arquivo XMI, o sistema lê os elementos da classe
Ontologia e os converte para o formato XMI, criando um arquivo para ser importado
pela ferramenta CASE ArgoUML.
Após a importação do arquivo XMI, todos os elementos de modelagem ficam
disponíveis para visualização e edição, bastando arrastar as classes importadas
para o painel central. O Anexo C apresenta um exemplo de importação de arquivos
XMI na ferramenta ArgoUML.
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5.3

Arquitetura do Sistema FIDES

A Figura 5.4 apresenta a arquitetura do Sistema FIDES. Todos componentes
são programas Python, à exceção de RevGram.dll, que é a dll do parser Curupira.
Fides.py é o componente central responsável pelo início do processamento, leitura
do texto, chamada e controle dos retornos dos demais componentes do sistema.

FIGURA 5.4 – ARQUITETURA DO SISTEMA FIDES.

ChamaCurupira.py é o componente que envia as frases e controla o retorno do
componente RevGram.dll, que gera o arquivo com as análises morfossintáticas. O
componente DivideCurupira.py lê o arquivo criado pela dll do Curupira e o divide,
separando as análises morfológica e sintática. O componente FormataCurupira.py
formata o resultado gerado pelo componente DivideCurupira.py no padrão usado
pela biblioteca NLTK, criando as classes AnáliseMorfológica e AnáliseSintática,
usadas pelo componente IdentificaElementos.py para identificar os elementos de
modelagem. As ontologias são geradas a partir dos elementos de modelagem pelo
componente GeraOntologia.py, que cria a classe Ontologia, usada pelo componente
GeraXMI.py para gerar o arquivo XMI.
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5.4

Restrições de Funcionamento do Sistema FIDES

Tendo em vista a complexidade da Linguagem Natural e do problema de
identificação e extração de elementos gramaticais para a geração de elementos de
modelagem, torna-se necessário estabelecer restrições que limitem o contexto no
qual o sistema pode ser usado. As restrições do sistema FIDES são as seguintes:
(1) Os textos processados pelo sistema são compostos por frases que se
encontram separadas em diferentes linhas.
(2) Não são considerados textos que apresentam erros de português ou textos
para os quais o parser Curupira não consegue gerar a análise
morfossintática.
(3) Não são considerados textos complexos, com características literárias, ou
que apresentam figuras de linguagem de conteúdo semântico duvidoso.
(4) Não fazem parte do contexto do sistema frases formadas por períodos
compostos, constituídos de mais de uma oração. Apenas períodos simples,
formados em torno de um verbo ou uma locução verbal são analisados.
(5) Não são resolvidos problemas de anáforas, substituições, elipses e
pronominalizações;
considerados

novos

conseqüentemente,
termos,

podendo

termos
gerar

co-referentes

novos

elementos

são
de

modelagem.
(6) Alguns substantivos plurais não são flexionados para o singular:
substantivos compostos, substantivos usados apenas no plural, substantivos
plurais de diminutivos, substantivos cujo significado muda se usado no
singular, e alguns substantivos cujo plural termina em “eis”, mas o singular
se faz com “il” ao invés de “el”, que também é uma possibilidade da
gramática e a regra usada pelo sistema.
(7) Frases que apresentam estruturas gramaticais diferentes daquelas descritas
na Seção 5.2 não são consideradas no processo de extração de
informações e, portanto, não geram elementos de modelagem.
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(8) A única forma que o sistema FIDES dispõe para encontrar as classes dos
objetos é por meio da lista de categorias. Se a classe de um objeto não for
encontrada na lista de categorias, o sistema assume que a classe é o
próprio objeto.
(9) Nomes próprios são considerados objetos pelo sistema FIDES. Portanto,
para que suas classes sejam identificadas, é necessário que estejam
cadastradas na lista de categorias.
(10) O sistema não diferencia composições de agregações, visto que, conforme
as definições apresentadas no Capítulo 2, não existem elementos na
estrutura gramatical suficientes para deduzir que, na ausência de uma
classe todo, as classes partes deixam de existir (conceito que diferencia
composição de agregação). O sistema FIDES considera que todo
relacionamento do tipo todo-parte é uma agregação.
(11) O sistema considera apenas os elementos de modelagem estática
(classes, relacionamentos e atributos). Elementos de modelagem dinâmica
(operações e métodos), embora também definidos pela UML como parte
dos Diagramas de Classes, não fazem parte do contexto do sistema, pois,
conforme descrito no Capítulo 2, não são necessários para modelagem de
domínios.
(12) O sistema utiliza apenas elementos básicos para a representação dos
modelos de domínio: classes, atributos, associações, dependências,
generalizações, especializações, agregações e

multiplicidades. Outros

elementos disponíveis na UML, tais como estereótipos, papéis, visibilidades
e direcionamentos das associações, não são utilizados pelo sistema.
(13) As multiplicidades das classes são encontradas de acordo com a flexão de
número dos substantivos: singular ou plural. Conseqüentemente, o sistema
FIDES identifica apenas as multiplicidades m=n=1, e m=0 e n = *, sendo
[m..n] os limites mínimo e máximo.
(14) Como o ArgoUML não monta automaticamente os diagramas com os
elementos importados do arquivo XMI, para visualizar o modelo, é
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necessário arrastar manualmente as classes para o painel principal da
ferramenta.

5.5

Validação do Sistema FIDES

A validação do sistema FIDES iniciou-se pelos testes das regras e do processo
de transformação descritos no item 5.2. Para a realização destes testes, foram
usadas frases isoladas e não frases provenientes de um texto, pois um texto poderia
não apresentar todas as estruturas gramaticais necessárias para cobrir as condições
de testes. Por exemplo, a frase “Escolas oferecem cursos” foi usada para validar a
regra de identificação de classes e de associações, descrita no item (1) da Seção
5.2. A Figura 5.5 apresenta frase original, a ontologia gerada pelo sistema e o
modelo no ArgoUML.

Escolas oferecem cursos.

*

Escola

oferece

FIGURA 5.5 – VALIDAÇÃO DE CLASSES E ASSOCIAÇÕES.

*

Treinamento
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Os elementos de modelagem foram validados comparando-se os elementos da
classe Ontologia com o resultado esperado da aplicação das regras de
transformação (as frases, regras de transformação e resultados gerados pelo
sistema FIDES encontram-se no Anexo D).
Por exemplo, ao analisar a frase “Escolas têm professores”, foram aplicadas as
regras (2), (17), (18) e (20) e o resultado esperado era a seguinte ontologia:
* Escola

PAtrib *

professor

Como o registro gerado pelo sistema na classe Ontologia foi igual a esta
ontologia, o resultado do processamento do sistema para a frase foi considerado
igual ao resultado esperado.
Ao final, após todas as frases de testes terem sido processadas, foram
analisados os registros da classe Ontologia, buscando-se avaliar em que medida as
diferentes análises morfossintáticas geradas pelo Curupira influenciavam no
resultado final. Constatou-se que em 89 das 92 análises morfossintáticas geradas
pelo parser, os modelos gerados pelo sistema FIDES para uma mesma frase foram
iguais ao resultado esperado, correspondendo a 96,73% dos casos.
A explicação para a convergência dos modelos está no fato de que os
elementos de modelagem extraídos pelo sistema FIDES são sempre os mesmos:
classes são provenientes de substantivos, relacionamentos são provenientes de
verbos e multiplicidades são provenientes da flexão de grau dos substantivos. Não
importa, por exemplo, se um substantivo tem função sintática de objeto direto ou de
objeto indireto; se estas estruturas sintáticas (objeto indireto e objeto direto)
estiverem entre aquelas selecionadas pelas regras de transformação da Seção 5.2,
então os elementos extraídos serão os mesmos.
Analisando as frases para as quais não houve convergência, nota-se que foram
situações em que não existiam regras de extração do sistema para as análises
morfossintáticas geradas pelo Curupira. Foi o caso da frase “O time é composto de
jogadores, médicos e comissão técnica”. Como o sistema identifica classes a partir
de substantivos e, em uma das análises morfossintáticas o termo “médicos” foi
classificado como adjetivo, a classe Médico não foi identificada (Vide Anexo D, item
18, para análise completa).
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A segunda situação na qual houve divergência de modelos foi “Um empréstimo
bancário é composto de taxa de juros, prestações e saldo”. A divergência aconteceu
porque o termo “bancário” foi classificado como substantivo com função sintática de
aposto. Como não há regras que considerem apostos e as classes são derivadas de
substantivos, o termo “bancário” gerou a classe Bancário e todos os relacionamentos
com as demais classes (Vide Anexo D, item 35 para análise completa).
Terminados os testes, foi realizado um experimento no qual o sistema FIDES
processou um texto e gerou um modelo de domínio que foi comparado com um outro
modelo que havia sido criado manualmente a partir do mesmo texto. Para que a
comparação pudesse ser feita, foi desenvolvido o método descrito na Seção 5.6.

5.6

Método de Comparação

Para que os modelos gerados pelo sistema FIDES pudessem ser comparados
aos modelos manuais, foi desenvolvido um método baseado no método de Girschick
(2006), apresentado no Apêndice D. Este método consiste em comparar um modelo
criado pelo sistema FIDES com o correspondente criado manualmente. O modelo
criado manualmente é chamado de base e o modelo criado pelo sistema FIDES é
chamado de variante. A comparação dos modelos é feita da seguinte forma:
(1) Criam-se representações no formato dos objetos da classe Ontologia (vide
Seção 5.1) tanto para o modelo de domínio gerado pelo sistema FIDES
quanto para o modelo criado manualmente.
(2) Comparam-se os elementos que compõem o modelo base com os seus
correspondentes no modelo variante por meio de uma função que apura o
grau de equivalência. A função varia de -1 a +2, sendo que -1 significa que o
elemento não existe no modelo variante; zero significa que não é possível
afirmar nada a respeito da equivalência dos elementos comparados; 1
indica que o elemento existe no modelo variante, porém está com outro
nome e 2 indica que o elemento existe no modelo variante com o mesmo
nome do modelo base.
(3) A comparação inicia-se por uma busca: para cada elemento do modelo
base, procura-se um elemento do mesmo tipo no modelo variante. Caso
este elemento seja encontrado, verifica-se se o nome é o mesmo do modelo
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base. Se for, então a função de equivalência retorna o valor 2. Se o nome
não for igual, mas semelhante, então a função retorna o valor 1. Se não for
encontrado elemento do mesmo tipo, então considera-se que ele não existe
no modelo variante e a função de equivalência retorna o valor -1. Para
elementos do mesmo tipo, cujos nomes não sejam iguais ou semelhantes, a
função de equivalência retorna valor zero.
(4) No caso de relacionamentos, verifica-se, adicionalmente, se o tipo não é o
mesmo, mas semelhante, e, neste caso, a função de equivalência também
retorna o valor 1.
(5) Finalizadas as avaliações dos elementos, totalizam-se os pontos e comparase o resultado apurado com a pontuação máxima, obtida pela fórmula
Pmax=PtsMax * NumElem, onde:
Pmax = Pontuação Máxima;
PtsMax = pontuação máxima por elemento de modelagem (no caso 2);
NumElem = Número de elementos que compõem o modelo base.

A taxa de equivalência é obtida pela fórmula TxEquiv = PAfer/PMax, onde:
TxEquiv = Taxa de equivalência
PAfer = Pontos aferidos
Pmax = Pontos máximos
O método descrito baseia-se nas seguintes premissas:
(1) A ordem das classes e dos atributos dentro das classes é irrelevante.
(2) Classes, atributos e relacionamentos têm um nome.
(3) O nome é único dentro de um modelo ou uma classe.

5.7

Geração do Modelo e Comparação dos Resultados

O Quadro 5.3 apresenta o texto usado no experimento. Trata-se de um
exemplo usado por Rumbaugh et al. (1991), traduzido para o Português do Brasil e
adaptado para não apresentar anáforas e períodos compostos, atendendo às
restrições de funcionamento do sistema FIDES, descritas na Seção 5.4.
As frases deste texto foram avaliadas da mesma forma que as frases usadas
para validação das regras, conforme descrito na Seção 5.5. Os resultados
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encontrados são apresentados no Anexo E. Nota-se novamente a convergência de
modelos, pois de 25 análises morfossintáticas geradas pelo Curupira, apenas uma
apresentou resultado diferente do esperado, o que corresponde a 96% de
convergência.
A única situação na qual houve divergência ocorreu na frase “Um empréstimo
bancário vincula-se sempre a uma conta corrente da pessoa física, empresa ou
banco”, na qual o termo “bancário” foi classificado pelo Curupira como substantivo
na função sintática de aposto. Como o sistema não dispõe de regras para tratar
apostos, e substantivos geram classes, foi gerada a classe Bancário e todos os
relacionamentos com os demais elementos de modelagem (Vide Anexo E, item 10
para análise completa).
Bancos concedem empréstimos para pessoas físicas, empresas e outros bancos.
Pessoas físicas, empresas e bancos adquirem carros.
Pessoas físicas, empresas e bancos têm identificadores próprios.
Um carro é caracterizado pela marca, modelo, ano e número de chassis.
Pessoas físicas possuem endereço e idade.
Pessoas físicas estão empregadas em empresas ou bancos.
Carros obtidos por empréstimo bancário ficam alienados.
A alienação termina junto com o saldo devedor.
Um empréstimo bancário é caracterizado pelo valor, número de prestações, taxa
de juros e saldo devedor.
Um empréstimo bancário sempre deve estar vinculado a uma conta corrente da
pessoa física, empresa ou banco.

QUADRO 5.3 – TEXTO USADO PARA GERAÇÃO DO MODELO DE DOMÍNIO. ADAPTADO DE RUMBAUGH ET AL.
(1991)
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Após a validação das frases, foi feita a comparação do modelo de domínio
desenvolvido manualmente com o modelo gerado automaticamente pelo sistema
FIDES, seguindo o método descrito na Seção 5.6.
A Figura 5.6 apresenta o modelo de domínio base, do qual constam 5 classes,
6 associações e 8 atributos. Analisando as multiplicidades das associações, concluise que todas exigem pelo menos um elemento, pois o limite mínimo é sempre 1 (1
ou 1..*) e que em alguns casos não há limite máximo, como, por exemplo, na
associação entre Pessoa e Carro.

FIGURA 5.6 – MODELO DE DOMÍNIO BASE. ADAPTADO DE RUMBAUGH ET AL. (1991)

Para que o modelo base pudesse ser comparado ao modelo variante, foi
necessário apurar o grau de equivalência dos elementos de modelagem, conforme
descrito na Seção 5.6. A forma encontrada para tornar a comparação mais objetiva
foi convertendo o modelo base para o formato de ontologias usado pelo sistema
FIDES. Desta forma, foi possível apurar a taxa de equivalência dos elementos que
compõem cada 5-upla, calculando-se, ao final, o percentual de equivalência geral do
modelo de domínio variante. A ontologia do modelo base é apresentada no Quadro
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5.4. Conforme apresentado no Capítulo 2, os caracteres “1” e “*’, representam,
respectivamente, as multiplicidades 1..1 e 1..*. Para representar a multiplicidade 1..*
foi utilizado o caractere "#”.
1
1
1
1
#
#
#
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Banco
concede
#
Empréstimo
Pessoa
obtem #
Empréstimo
Pessoa
adquire
#
Carro
Pessoa
mantem
#
ContaCorrente
Pessoa
PAtrib 1
endereço
Pessoa
PAtrib 1
idade
Carro alienadoa 1 Banco
Carro PAtrib 1
marca
Carro PAtrib 1
modelo
Carro PAtrib 1
ano
Carro PAtrib 1
numchassis
Empréstimo vinculado
1
ContaCorrente
Empréstimo PAtrib 1
valor
Empréstimo PAtrib 1
taxajuro
Empréstimo PAtrib 1
saldo
Empréstimo PAtrib #
numprestações

QUADRO 5.4 – ONTOLOGIA DO MODELO DE DOMÍNIO BASE.

As Figura 5.7 e Figura 5.8 apresentam o modelo de domínio variante gerado
pelo sistema FIDES. Foram criadas 8 classes, 14 associações e 13 atributos.
Percebe-se que o número de elementos de modelagem gerados pelo processo
automático foi maior que o número de elementos gerado no processo manual, o que
tornou a apresentação gráfica do modelo variante mais complexa, sendo necessário
dividi-la em duas partes.
Outra característica importante do modelo variante é que ele não apresenta
associações com multiplicidades 1..*, pois, conforme descrito na Seção 5.4, o
sistema FIDES restringe as multiplicidades à m=n= 1..1, e m=0 e n=*.
Conseqüentemente, é natural esperar que o coeficiente de equivalência para este
elemento seja baixo, visto que todas as associações do modelo base apresentam
limite mínimo igual a 1 (m=1).
Com relação à notação gráfica, percebe-se que o modelo variante gerou todos
os elementos no padrão UML apresentado no Capítulo 2. Conforme previsto na
Seção 5.4, apenas elementos básicos foram gerados: classes, atributos e
associações. Outros possíveis elementos de modelagem, tais como agregações,
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generalizações e dependências não foram gerados, pois não foram encontrados os
elementos gramaticais correspondentes.

Figura 5.7 – Modelo de Domínio Variante – Parte 1.

FIGURA 5.8 – MODELO DE DOMÍNIO VARIANTE – PARTE 2.
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A ontologia do modelo variante é apresentada no Quadro 5.5. Comparando-se
as ontologias, nota-se que o modelo variante apresenta associações genéricas do
tipo “associa-se”, que no modelo base aparecem especificadas, como é o caso da
associação <Pessoa> associa-se <Empréstimo>, apresentada no modelo base
como <Pessoa> obtém <Empréstimo>.
Outra observação importante é que a associação <Carro> alienado a <Banco>
aparece apenas no modelo base e não há referência clara a este relacionamento no
texto.

1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Alienação
termina
1
Saldo
Empréstimo Associa-se *
Empresa
Empréstimo Associa-se *
Banco
Banco concede
*
Empréstimo
Empréstimo Associa-se *
Pessoa
Pessoa
Associa-se *
Empresa
Pessoa
Associa-se *
Banco
Pessoa
PAtrib 1
endereço
Pessoa
PAtrib 1
idade
Pessoa
adquire
*
Carro
Empresa
adquire
*
Carro
Banco adquire
*
Carro
Pessoa
PAtrib *
identificador
Empresa
PAtrib *
identificador
Banco PAtrib *
identificador
Carro PAtrib 1
marca
Carro PAtrib 1
modelo
Carro PAtrib 1
ano
Carro PAtrib 1
numchassis
Conta Associa-se 1
Empresa
Conta Associa-se 1
Banco
Empréstimo vincula
1
Conta
Conta Associa-se 1
Pessoa
Empréstimo PAtrib 1
valor
Empréstimo PAtrib 1
taxa
Empréstimo PAtrib 1
saldo
Empréstimo PAtrib *
numprestação

QUADRO 5.5 – ONTOLOGIA DO MODELO DE DOMÍNIO VARIANTE.
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A Tabela 5.1 apresenta o resultado final da apuração das taxas de
equivalências dos elementos de modelagem. Considerou-se as multiplicidades 1..* e
0..* semelhantes, pois o limite superior é o mesmo (igual a *).

5.8

Discussão dos resultados

Apurou-se que 77% dos elementos de modelagem das 5-uplas encontradas
pelo sistema foram equivalentes aos manuais. Nota-se que a equivalência poderia
ter sido maior se o sistema dispusesse de regras para identificar a multiplicidade
1..*, pois houve perda de 5 pontos ou 3% do percentual de equivalência devido à
ausência desta regra.
Com relação à notação utilizada, não houve divergência entre os resultados
previstos e os realizados. Portanto, pode-se concluir que a automatização facilitou o
uso padronizado da notação, visto que os elementos foram gerados de acordo com
regras padronizadas.
Apurou-se que aproximadamente 96% das classificações morfossintáticas
geradas pelo Curupira resultaram em elementos de modelagem convergentes. Ficou
claro que, nas situações em que houve divergência nos elementos de modelagem
encontrados,

não

havia

regras

de

transformação

para

os

elementos

morfossintáticos, o que sugere que um conjunto mais abrangente de regras pode
aumentar a convergência de modelos.
Com relação ao número de 5-uplas presentes no modelo base, nota-se que
apenas 1 em 27 não foi encontrada pelo sistema, correspondendo a 4% do total. As
demais foram encontradas total ou parcialmente. Por outro lado, 11 das 27 5-uplas
estavam presentes apenas no modelo derivado, representando aproximadamente
41% do total. Conseqüentemente, somente 59% das 5-uplas geradas pelo sistema
foram usadas para criar elementos de modelagem válidos. As demais, embora
também oriundas dos elementos gramaticais, não foram relevantes para representar
o domínio do problema.
Conclui-se que as informações gramaticais não foram suficientes para
identificar os elementos relevantes para representação do domínio do problema, o
que sugere a necessidade de mecanismos para separar os elementos relevantes
dos irrelevantes.
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TABELA 5.1 – COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS BASE E VARIANTE.
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Com relação à parte gráfica do modelo, o que se notou foi maior complexidade,
devido ao maior número de elementos de modelagem gerados pelo sistema, o que
obrigou a divisão do modelo. Portanto, esta é outra razão que reforça a necessidade
de identificação de elementos relevantes do conjunto de elementos de modelagem.
Outro ponto observado foi a quantidade de elementos de modelagem com
nome semelhante: 4 classes e 1 relacionamento, totalizando 5 elementos, que
representaram 5 pontos perdidos no percentual de equivalência, ou 3% do total.
Uma possível adaptação no padrão de nomes utilizados pelo sistema poderia ajudar
a melhorar o percentual de equivalência do modelo.
Nota-se, também, que o sistema gerou 2 associações genéricas do tipo
“associa-se”, que no modelo base estavam especificadas (13% do total de 16 do
modelo base), de onde se conclui que as informações gramaticais também não
foram suficientes para especificar completamente uma associação, o que indica a
necessidade de novas regras e mecanismos para resolver este tipo de problema.
Analisando a associação que o sistema não gerou (alienação entre a classe
Carro e a classe Banco), percebe-se que não há referência clara a este
relacionamento no texto, tratando-se, portanto, de uma inferência do autor. Este fato
sugere a necessidade de se incorporar regras de inferência ao sistema para que ele
possa identificar elementos de modelagem que não estejam claramente expressos
nos textos.

5.9

Análise Crítica das Limitações do Sistema FIDES

Conforme visto na Seção 5.4, o sistema FIDES apresenta limitações
relacionadas tanto às condições para processamento do texto, quanto às regras
usadas para identificação e extração de elementos de modelagem a partir de
elementos gramaticais. Tais limitações impedem que os modelos gerados pelo
sistema sejam utilizados sem análise e avaliação do engenheiro de software, visto
que podem existir condições não previstas nos textos que podem gerar resultados
não esperados. Os resultados apresentados na Seção 5.8 também sugerem novas
limitações, pois foram gerados elementos irrelevantes para o domínio do problema,
não foram identificados elementos gerados por meio de inferência e os nomes das
associações não foram completamente especificados. O grau de equivalência dos

106
elementos de modelagem encontrados pelo sistema também não permite seu uso
sem análise e validação posterior.
Portanto, os modelos gerados pelo sistema FIDES devem ser encarados como
versões iniciais que precisam ser analisadas e refinadas manualmente pelo
engenheiro de software até chegar às versões definitivas. Neste sentido, eles
poderiam ser úteis como modelos de referência, auxiliando principalmente aos
noviços na estruturação e resolução de problemas, além de garantir o uso correto da
notação e do padrão de nomenclatura, tarefas nas quais os analistas inexperientes
normalmente apresentam dificuldades, conforme visto na Seção 2.2.
Por outro lado, o sistema FIDES pode ser melhorado, criando-se meios para
que sejam reduzidas suas limitações. O grau de dificuldade para implementação de
tais melhorias varia em função do problema a ser resolvido. Por exemplo, as
restrições (1) e (2) descritas na Seção 5.4, requerem que o texto seja dividido em
frases e que não existam erros léxicos, respectivamente. Estas limitações poderiam
ser resolvidas, por exemplo, por meio de um módulo de pré-processamento que
dividiria o texto em frases e analisaria o léxico em busca de possíveis erros,
sugerindo palavras próximas que poderiam ser encontradas em corpus préanotados. Problemas deste tipo são mais simples de resolver do que os
relacionados às restrições (4) e (5) da Seção 5.4, que limitam o processamento do
sistema a períodos simples e não permitem que sejam utilizados termos coreferentes, respectivamente.
Para processar períodos compostos e resolver problemas de co-referência, é
necessário dividir os períodos compostos em períodos simples, analisar a função
sintática das orações e identificar o papel dos termos que as interligam. Por
exemplo, na frase “Bancos concedem empréstimos às pessoas que residem na
cidade”, a oração “que residem na cidade” exerce função de adjetivo, restringindo o
grupo de pessoas que recebe empréstimos. O pronome relativo “que” faz coreferência ao termo “pessoas”, permitindo concluir que pessoas residem na cidade.
Análise de co-referência, em particular, é um problema complexo, pois é difícil
identificar o termo ao qual está sendo feita a referência. O modelo proposto por
Girshman (1997), apresentado na Seção 3.1, no qual o problema de co-referência é
resolvido pela busca do último termo do mesmo tipo, não atende a todas as
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situações presentes na Linguagem Natural. Por exemplo, na frase “O Sindicato e a
Associação dos Bancos mantém negociações com o Governo e o representante das
entidades se manifestou contrário ao acordo”, não é possível classificar o tipo do
termo “entidades” como sendo o mesmo dos termos Sindicato e Associação dos
Bancos, a que faz referência.
As limitações descritas nos itens (8) e (9) na Seção 5.4, relacionadas à lista de
categorias, poderiam ser resolvidas com a importação de listas de nomes de
pessoas, profissões, nomes de empresas e ramos de atividade, ou mesmo de
classes já utilizadas por engenheiros mais experientes, o que permitiria melhor
classificação dos objetos encontrados no processamento dos textos.
Com relação às limitações mencionadas na restrição (7) da Seção 5.4,
relacionadas às estruturas gramaticais analisadas, existe possibilidade de
implementação de novas estruturas, avaliando em que medida elas melhoram na
qualidade dos modelos gerados.
Os resultados do experimento também apontaram para possíveis melhorias.
Por exemplo, foi identificada a necessidade de um método para selecionar os
elementos de modelagem mais relevantes da ontologia de elementos gerada pelo
sistema. Uma possibilidade seria o uso de uma lista de relacionamentos mais
prováveis, que poderia ser criada por engenheiros com conhecimento no domínio do
problema, servindo de apoio para a seleção dos elementos mais significativos.
Finalizando, outra possível melhoria, também identificada no experimento, é a
identificação de inferências. O método apresentado por Girshman (1997) na Seção
3.1, no qual são usadas regras de produção, poderia ser usado neste caso. Uma
outra possibilidade seria o uso de textos pré-anotados tais como o descrito por Riloff
(1996), apresentado na Seção 3.2.

5.10

Contribuições

Conforme apresentado nas seções 5.1, 5.2 e 5.3, este trabalho procurou
contribuir com um processo de transformação que usa técnicas de extração de
informações para a geração de modelos de domínio. Procurou contribuir também
com um conjunto de regras que seleciona estruturas gramaticais de interesse e
identifica elementos de modelagem a partir das estruturas selecionadas. Por fim,
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procurou contribuir com técnicas de geração de modelos gráficos a partir dos
elementos de modelagem identificados.

5.11

Considerações Finais

Na Seção 5.1 – Visão Geral do Sistema FIDES, foi apresentado o contexto no
qual o sistema está inserido e as entidades externas com as quais ele interage.
Foram também apresentadas as características que o diferenciam dos sistemas de
extração de informações apresentados nas conferências MUC, tais como o de
Grishman (1997). Em seguida, foi apresentado o modelo de domínio do sistema e a
definição das 5-uplas que compõem a classe Ontologia. Foi visto, ainda, que os
objetos da classe Ontologia são a representação do domínio do problema do texto
analisado e que estes elementos são usados para a geração do arquivo XMI, que, é
um outro formato, em padrão aberto, para a mesma representação.
Na Seção 5.2 – Processo de Transformação, foi apresentado o processo usado
pelo sistema FIDES para transformar elementos gramaticais em elementos de
modelagem. Foi visto que o sistema inicia a análise morfossintática enviando as
frases para serem analisadas pelo parser Curupira e que este as processa, gerando
um arquivo com a análise morfossintática de cada sentença. Em seguida, foi visto
que o sistema divide e formata o arquivo gerado pelo parser, criando as classes
AnáliseMorfológica e AnaliseSintática, usadas, posteriormente, para identificação
dos elementos de modelagem, obtidos a partir de estruturas e elementos
gramaticais por meio de regras de transformação. Foram apresentadas 16 regras
dependentes das estruturas gramaticais que selecionam elementos a partir de
determinadas estruturas morfossintáticas e 5 regras independentes das estruturas
gramaticais, que tratam de situações tais como conjugação de verbos, flexão de
número de substantivos e padronização dos nomes das associações. Foi visto que
após a identificação dos elementos de modelagem, o sistema gera as ontologias e
as utiliza para criar a classe Ontologia, usada para a geração do arquivo XMI, que é
importado para a ferramenta de modelagem ArgoUML.
Na Seção 5.3 – Arquitetura do Sistema FIDES, foram apresentados os
componentes do sistema, seus relacionamentos e funcionalidades. Foi visto que
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todos componentes são programas Python, à exceção de RevGram.dll, que é a dll
do parser Curupira. Foi visto também que Fides.py é o componente central que
controla o processamento, as chamadas e os retornos dos demais componentes do
sistema: ChamaCurupira.py, RevGram.dll, DivideCurupira.py, FormataCurupira.py,
IdentificaElementos.py, GeraOntologia.py e GeraXMI.py.
Na Seção 5.4 – Restrições de Funcionamento do Sistema FIDES, foi visto que
devido à complexidade da Linguagem Natural e do problema de identificação e
extração de elementos gramaticais para a geração de elementos de modelagem,
torna-se necessário estabelecer restrições ao sistema, limitando o contexto no qual
ele pode ser usado. Em seguida, tais restrições foram apresentadas e comentadas.
Na Seção 5.5 – Validação do Sistema FIDES, foi visto que a validação do
sistema FIDES foi feita por meio de testes das regras e do processo de
transformação descritos no item 5.2. Foi visto, ainda, que para validar as regras de
transformação,

foram

usadas,

inicialmente,

frases

isoladas

e

não

frases

provenientes de um texto, pois um texto podia não apresentar todas as estruturas
gramaticais necessárias para cobrir as condições de testes. Em seguida, foram
apresentados e comentados os resultados da validação das regras descritas na
Seção 5.2.
Na Seção 5.6 – Método de Comparação, foi apresentado um método de
comparação de modelos baseado no método de Girschick (2006), consistindo em
comparar um modelo gerado manualmente, denominado base, com um modelo
gerado automaticamente pelo sistema, denominado variante. Foram apresentadas
as técnicas de pontuação de elementos de modelagem assim como formas de
apurar a taxa de equivalência dos elementos de modelagem e do modelo como um
todo.
Na Seção 5.7 – Geração do Modelo e Comparação dos Resultados, foi
apresentado um experimento no qual um modelo gerado manualmente foi
comparado com um modelo gerado automaticamente pelo sistema FIDES. Foi
apresentado o texto a partir do qual o modelo manual foi criado, o próprio modelo e
sua ontologia, no formato usado pelo sistema FIDES. Em seguida, foi apresentado o
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modelo gerado automaticamente pelo sistema e sua ontologia. Ao final, foi
apresentada uma tabela comparando os resultados.
Na Seção 5.8 – Discussão dos Resultados, foram comentados os resultados
apresentados na Seção 5.7. Foi visto que 77% dos elementos de modelagem das 5uplas encontradas pelo sistema foram equivalentes aos manuais e apurou-se que
aproximadamente 96% das classificações morfossintáticas geradas pelo Curupira
resultaram em elementos de modelagem convergentes. Por outro lado, constatou-se
que o sistema gerou um grande número de elementos de modelagem que não foram
importantes para explicar o domínio do problema (41% do total) e que tornaram a
apresentação gráfica mais complexa. Concluiu-se que, devido a isso, há
necessidade de criar mecanismos para separar os elementos relevantes dos
irrelevantes. Identificaram-se, também, oportunidades de melhoria do sistema, por
meio de regras que identifiquem a multiplicidade 1..* e de adaptações no padrão de
nomes dos elementos de modelagem. Constatou-se, ainda, que o sistema gerou um
grande número de associações genéricas (13% quando comparado ao modelo
base), o que indicou a necessidade adicionar regras e mecanismos para melhorar a
especificação das associações. Foi visto também que, em modelos manuais,
existem elementos de modelagem criados por inferência do autor, o que indicou a
necessidade de incorporar regras de inferência para identificar elementos que não
estejam explícitos nos textos.
Na Seção 5.9 – Análise Crítica das Limitações do Sistema, foram analisadas
as limitações do sistema FIDES e as condições nas quais ele pode ser utilizado. Foi
visto que os modelos gerados pelo sistema FIDES devem ser encarados como
versões iniciais que precisam ser analisadas e refinadas manualmente pelo
engenheiro de software até chegar às versões definitivas. Foi visto, ainda, que os
modelos gerados pelo sistema FIDES poderiam ser úteis como modelos de
referência, auxiliando, principalmente aos noviços, na estruturação e resolução de
problemas, além de garantir o uso correto da notação e do padrão de nomenclatura,
problemas normalmente encontrados pelos analistas inexperientes, conforme
apresentado na Seção 2.2. Ao final da seção foram apresentadas possíveis
alternativas para melhoria do sistema.
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Na Seção 5.10 – Contribuições, foram apresentadas as contribuições deste
trabalho à comunidade acadêmica.
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS
Este trabalho apresentou o sistema FIDES: um gerador de modelos de domínio
que usa técnicas de extração de informações para processar textos escritos em
linguagem natural e identificar elementos de modelagem a partir de elementos
gramaticais. Pretendeu-se, com isso, contribuir com um processo e com regras de
transformação que permitissem identificar elementos de modelagem a partir de
elementos gramaticais, gerando representações gráficas dos modelos.
No Capítulo 2 – Modelagem de Domínios, foram apresentados conceitos e
definições relativas à modelagem de domínios, e trabalhos acadêmicos relacionados
à qualidade da modelagem, identificando os problemas normalmente encontrados
nesta atividade e as propostas apresentadas pela comunidade acadêmica para sua
resolução. Ao final, foram analisadas as contribuições dos trabalhos apresentados,
explicando de que forma as técnicas de extrações de informações poderiam ser
usadas para melhorar a qualidade da modelagem.
No Capítulo 3 – Extração de Informações, foram apresentados conceitos e
técnicas de extração de informações, e trabalhos acadêmicos relacionados a este
assunto. Foram analisados os conceitos e as técnicas apresentadas, avaliando sua
aplicabilidade na modelagem de domínios, assim como as contribuições dos
trabalhos acadêmicos, explicando de que forma eles se relacionavam com o tema
proposto nesta dissertação. Ao final apresentou-se o estágio em que se encontram
os sistemas de EI usados para modelagem de domínios, o que permitiu concluir que
sistemas deste tipo ainda estavam em estágios iniciais, o que abria espaço para
experimentação.
No Capítulo 4 – Ferramentas de Desenvolvimento, foram apresentadas
linguagens de programação, bibliotecas de processamento da linguagem natural,
técnicas de extração de informações, e padrões de troca de informações entre
ferramentas de modelagem usadas no desenvolvimento do sistema FIDES.
Apresentou-se, também, uma ferramenta CASE usada para visualização dos
modelos.
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No Capítulo 5 – Sistema FIDES, apresentou-se uma visão geral do sistema
FIDES, o processo utilizado para transformação dos elementos gramaticais em
elementos de modelagem, as restrições do sistema e os resultados obtidos no
processamento dos textos de validação. Comparou-se um modelo gerado pelo
sistema FIDES com um modelo manual e analisou-se a eficiência das regras de
transformação utilizadas, apresentando as possíveis causas dos problemas
encontrados e os ajustes propostos para resolvê-los.
Foi visto que 77% dos elementos de modelagem das 5-uplas encontradas pelo
sistema foram equivalentes aos manuais e apurou-se que aproximadamente 96%
das classificações morfossintáticas geradas pelo Curupira resultaram em elementos
de modelagem convergentes. Por outro lado, constatou-se que o sistema gerou um
grande número de elementos de modelagem que não foram importantes para
explicar o domínio do problema (41% do total) e que tornaram a apresentação
gráfica mais complexa.
Concluiu-se que, devido a isso, há necessidade de criar mecanismos de
seleção

para

separar

os

elementos

relevantes.

Identificaram-se,

também,

oportunidades de melhoria do sistema, por meio de regras que identifiquem a
multiplicidade 1..* e de adaptações no padrão de nomes dos elementos de
modelagem. Constatou-se, ainda, que o sistema gerou um grande número de
associações genéricas (13% quando comparado ao modelo base), o que indicou a
necessidade de novas regras e mecanismos para especificar melhor os nomes das
associações. Foi visto também que, em modelos manuais, existem elementos de
modelagem criados por inferência do autor, o que indicou a necessidade de regras
de inferência para identificar elementos que não estejam explícitos nos textos.
Foram analisadas as limitações do sistema e visto que os modelos gerados
pelo sistema FIDES devem ser encarados como versões iniciais que precisam ser
analisadas e refinadas manualmente pelo engenheiro de software até chegar às
versões definitivas. Foi visto, ainda, que os modelos gerados pelo sistema FIDES
poderiam ser úteis como modelos de referência, auxiliando, principalmente aos
noviços, na estruturação e resolução de problemas, além de garantir o uso correto
da notação e do padrão de nomenclatura, problemas normalmente encontrados
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pelos analistas inexperientes. Ao final, foram apresentadas possíveis alternativas
para melhoria do sistema.
Como resultado desta pesquisa, são propostos estudos para avaliar se os
resultados obtidos neste trabalho são generalizáveis, realizando experimentos que
apresentem validade estatística. São propostos, também, estudos para estender a
abrangência do sistema FIDES, permitindo, por exemplo, que sejam processados
períodos compostos e que sejam resolvidos problemas de anáforas. Outro estudo
recomendado seria avaliar mecanismos de seleção, permitindo que o sistema filtre
os elementos mais importantes para representação do domínio e despreze os
demais, reduzindo o número de elementos de modelagem e simplificando os
modelos gerados pelo sistema. Uma outra recomendação seria estudar regras e
mecanismos visando melhorar a especificação dos nomes das associações. Por fim,
uma extensão natural do sistema FIDES seria a modelagem de estruturas
dinâmicas.
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GLOSSÁRIO
As definições a seguir relacionadas foram extraídas de Souza e Campedelli
(2001), à exceção da definição de sentença que foi extraída de Ximenes (2000).

Frase – É a palavra ou grupo de palavras que formam um enunciado de sentido
completo, caracterizando-se pela entoação que lhe assinala o começo e o fim.
Exemplo: “A vida que podia ter sido e que não foi”.
Aposto – É o termo acessório da oração que explica um termo anterior,
identificando-o ou esclarecendo-o. Pode aparecer entre vírgulas ou precedendo-a;
entre travessões ou precedido de dois pontos. Exemplo: Maria das Dores, solteira,
funcionária pública, declara que não possui propriedades em seu nome.
Morfema – São unidades mínimas de caráter significativo capazes de se articularem
entre si para constituir uma palavra. São classificados em radicais, desinências e
afixos.
Oração – É a unidade sintática formada em torno de um verbo. Exemplo: “Sua
pergunta provocou mal-estar.”
Período – É a frase sintaticamente estruturada em torno de um ou mais verbos.
Exemplo: “Quando o juiz entrou, os presentes de levantaram.”
Período Composto – Constituído de mais de uma oração. Neste caso, o número de
verbos ou locuções verbais indicam a quantidades de orações. Exemplo: “Sonhei
que estava sonhando e que no meu sonho havia um outro sonho esculpido.” (Carlos
Drummond de Andrade)
Período Simples – Constituído de uma só oração. Possui um só verbo ou locução
verbal. Exemplo: “Machado de Assis foi um grande brasileiro.”
Sentença – Sinônimo de frase.
Termo da oração – É o vocábulo ou grupo de vocábulos de que exercem uma
função na oração. Por exemplo: Sujeito e predicado.
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APÊNDICE A – PROGRAMAS EM LINGUAGEM PYTHON
O Quadro A.1 apresenta um exemplo de programa escrito na linguagem
Python, no qual é possível identificar as principais características da linguagem.
# importa o módulo de sistema
import sys
# para cada linha de entrada
for line in sys.stdin.readlines():
# para cada palavra da linha
for word in line.split():
# a palavra termina em -ing?
if word.endswith('ing'):
# se sim, exibe a palavra
print word
QUADRO A.1 – EXEMPLO DE PROGRAMA EM PYTHON (LOPER ET AL., 2006).

Primeiro, espaços em branco são usados para aninhar as linhas de código, por
exemplo, a linha que se inicia por if faz parte do laço controlado pela instrução for da
linha anterior, fazendo com que o teste do -ing seja executado para cada palavra.
Segundo, a linguagem Python é orientada a objetos; cada variável constitui uma
entidade que possui um número definido de atributos e métodos. Por exemplo, a
instrução line (linha) é mais do que uma seqüência de caracteres; ela é um objeto de
string (cadeia) que possui um método (ou operação) chamado split (dividir) que pode
ser utilizado para separar uma linha em suas palavras constituintes.
Para aplicar um método a um objeto, identifica-se o nome do objeto, seguido
por um ponto, seguido pelo nome do método. Terceiro, os métodos podem possuir
argumentos, que são expressos entre parênteses. No exemplo, para separar uma
string em sentenças delimitadas por pontos, pode-se escrever split ('.'). Por fim, a
linguagem Python é altamente legível, o que facilita o entendimento do programa
mesmo para quem nunca tenha programado antes.
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O Quadro A.2 apresenta um exemplo de programa que utiliza o módulo RE –
Regular Expressions. Kuchling (2006) descreve, por meio deste exemplo, os
fundamentos do uso do módulo RE. Em primeiro lugar é necessário importá-lo para
o programa onde será utilizado. Em seguida, é necessário compilar a regra de
extração de informações que será aplicada ao texto. Com a regra carregada em uma
variável, utiliza-se o método findall para buscar todas as ocorrências da regra no
texto analisado.
#Importa o módulo Regular Expressions
import re
#Compila a regra “caracteres de “a” a “z” que aparecem pelo menos uma vez na expressão
p = re.compile('[a-z]+')
#Busca na expressão '4 violinos, 2 flautas, 1 maestro', os caracteres que se enquadram na
regra compilada
#Resultado da busca
['violinos', 'flautas', 'maestro']
QUADRO A.2 – EXEMPLO DE USO DA BIBLIOTECA RE EM PYTHON. ADAPTADO DE KUCHLING (2006).

O método sub do objeto re também permite substituir os termos das
expressões analisadas por outros termos, desde que a regra de extração compilada
tenha sido atendida. O Quadro A.3 apresenta um exemplo desta funcionalidade.
#Carrega o módulo Regular Expressions
import re
#Compila a regra “palavra azuis ou palavra brancos ou palavra verdes”
p = re.compile( '(azuis|brancos|verdes)')
#Busca na expressão 'meias azuis e camisas verdes' os caracteres que se enquadram na
regra compilada e os substitui por 'coloridas'
p.sub( 'coloridas', 'meias azuis e meias verdes')
#Resultado da substituição
['meias coloridas e camisas coloridas']
QUADRO A.3 – EXEMPLO DE BUSCA E SUBSTITUIÇÃO DE EXPRESSÕES. ADAPTADO DE KUCHLING (2006).
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O programa tem início com a importação do módulo RE. Em seguida, compilase a regra de extração, que, neste caso, identifica os termos 'azuis', 'brancos' ou
'verdes'. Por fim, o programa busca os termos da regra compilada na expressão
'meias azuis e meias verdes' e gera uma nova sentença com os termos substituídos.
A geração e manipulação de arquivos XML pode ser feita na linguagem Python
por meio das classes Element, SubElement e ElementTree, do módulo ElementTree.
A classe Element é um repositório projetado para armazenar estruturas de dados
hierárquicas em memória, tais como arquivos XML. SubElement é uma classe com a
mesmas propriedades de Element, usada para compor a estrutura hierárquica dos
termos. ElementTree é uma classe que adiciona funcionalidades que permitem que
um arquivo XML seja carregado como um elemento de Element ou ainda que as
estruturas de dados armazenadas em Element sejam exportadas como arquivo
XML.
O Quadro A.4 apresenta um exemplo do uso das classes Element,
SubELement e ElementTree. Como acontece com os demais módulos da linguagem
Python, é necessário importar ElementTree para o programa principal onde ele será
utilizado. Após a importação, é necessário criar o objeto Element com um título
identificador, que, no exemplo, foi o termo 'html'.
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#Importa o módulo ElementTree
import elementtree.ElementTree as ET
#Constroi uma estrutura de árvore
root = ET.Element("html")
#Acrescenta o cabeçalho da página
head = ET.SubElement(root, "head")
#Acrescenta o título da página
title = ET.SubElement(head, "title")
title.text = "Page Title"
#Configura o corpo da página e apresenta uma mensagem
body = ET.SubElement(root, "body")
body.set("bgcolor", "#ffffff")
body.text = "Hello, World!"
#Empacota o conteúdo do objeto Element em uma instancia ElementTree e gera um
arquivo no formato XML
tree = ET.ElementTree(root)
tree.write("page.xml")
QUADRO A.4 – EXEMPLO DE GERAÇÃO DE ARQUIVOS XML. ADAPTADO DE ELEMENTTREE (2006).
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APÊNDICE B – EXEMPLOS DE USO DA BIBLIOTECA NLTK
Loper et al. (2006) criaram e mantém um endereço eletrônico, onde se
encontram os módulos, corpora, e documentação da biblioteca NLTK. Dentre os
vários módulos da NLTK, tokenize provê funcionalidades de identificação e
classificação de tokens ou termos. O Quadro B.1 apresenta um exemplo do uso
deste módulo.
#Importa o módulo tokenize
from nltk_lite import tokenize
#Importa o módulo regular expression
import re
#Identifica o texto para processamento e o armazena em uma variável
text = 'As publicacoes sao editadas por editoras diferentes que possuem nomes e
enderecos. As publicacoes possuem um codigo, um titulo e referem-se a um topico.'
#Compila a regra de extração de informações
pattern = re.compile(r'''
\w+
# seqüencias de caracteres alfabéticos
| \$?\d+(\.\d+)? # valores monetários, por exemplo, $12.50
| ([\A\.])+
# abreviaturas, por exemplo, BR.
| [^\w\s]+
# seqüencias de pontuações
''', re.VERBOSE) # descreve a regra de forma mais legível
#Imprime a lista dos termos do texto considerando a pontuação como parte do termo
antecedente
print list(tokenize.regexp(text, pattern=r'\s+', gaps=True))
#Apresenta os termos identificados, tratando a pontuação como parte do termo antecedente
['As', 'publicacoes', 'sao', 'editadas', 'por', 'editoras', 'diferentes', 'que', 'possuem', 'nomes', 'e',
'enderecos.', 'As', 'publicacoes', 'possuem', 'um', 'codigo,', 'um', 'titulo', 'e', 'referem-se', 'a',
'um', 'topico.']
#Imprime a lista dos termos do texto considerando a pontuação como termo independente
print list(tokenize.regexp(text, pattern))
#Apresenta os termos identificados, tratando a pontuação como um termo independente
['As', 'publicacoes', 'sao', 'editadas', 'por', 'editoras', 'diferentes', 'que', 'possuem', 'nomes', 'e',
'enderecos', '.', 'As', 'publicacoes', 'possuem', 'um', 'codigo', ',', 'um', 'titulo', 'e', 'referem', '-',
'se', 'a', 'um', 'topico', '.']
QUADRO B.1 – EXEMPLO DE IDENTIFICAÇÃO DE TERMOS (TOKENS). ADAPTADO DE NLTK (2007).
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O programa começa com a importação dos módulos re e tokenize. Em seguida,
atribui-se um texto a uma variável e compila-se uma regra de extração de
informações, por meio do método compile do módulo re. A regra usada identifica
palavras como seqüências de caracteres alfabéticos, ou abreviaturas, ou

ainda

termos monetários. Por fim, duas saídas são executadas: a primeira apresenta uma
lista de termos usando apenas a regra como argumento de extração e a segunda
apresenta uma outra lista de termos considerando que a pontuação faz parte do
termo antecedente.
O programa apresenta alguns aspectos importantes do módulo tokenize. Em
primeiro lugar, tokenize pode trabalhar em conjunto com o módulo re, o que permite
utilizar expressões regulares para a definição de padrões de extração de
informações. Em segundo lugar, é possível formatar a saída do programa, por meio
da operação regexp, o que representa um recurso adicional de identificação de
padrões. No exemplo apresentado, foi acrescentada à regra principal, compilada
com expressão regular, a ocorrência de caracteres de pontuação, identificados pelo
parâmetro pattern ='r\s+'. Por fim, os termos encontrados podem ser descarregados
em uma saída padrão: apresentados na tela, como no exemplo, ou armazenados em
um arquivo texto ou XML.
Um aspecto importante da extração de termos é a dificuldade em representar
claramente o que é um termo. No exemplo apresentado, a pontuação foi
considerada como parte de um termo, porém nem sempre este critério é o mais
adequado. Para que os termos sejam avaliados sintática e morfologicamente, é
necessário separá-los de quaisquer caracteres de pontuação. Tokenize permite que
a separação seja realizada simplesmente mudando o parâmetro pattern, como
apresentado na parte final do exemplo do Quadro B.1.
Outra tarefa específica do processamento da linguagem natural é a
classificação dos termos que compõe uma frase, processo conhecido por tagging.
Os termos submetidos ao processo de tagging são acrescidos de uma etiqueta que
os identificam de acordo com critérios pré-definidos, tais como a classificação
morfológica e as funções sintática e semântica que eles exercem
analisado.

no texto
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No NLTK, é possível realizar processos de classificação por tagging por meio
do módulo tag. O Quadro B.2 apresenta um exemplo de programa que utiliza tag
para classificar morfologicamente os termos de um texto.
#Importa os módulos tokenize, re e tag
from nltk_lite import tokenize, tag
import re
#Identifica o texto para processamento e o armazena em uma variável
text = 'As publicacoes sao editadas por editoras diferentes que possuem nomes,
enderecos. As publicacoes possuem um codigo, um titulo e referem-se a um topico.'
#Define uma padrão para identificação de termos a partir do texto analisado
pattern = re.compile(r'''
\w+
# seqüências de caracteres alfabéticos
| \$?\d+(\.\d+)? # valores monetários, por exemplo, $12.50
| ([\A\.])+
# abreviaturas, por exemplo, BR.
| [^\w\s]+
# seqüências de pontuações
''', re.VERBOSE) # descreve a regra de forma mais legível
#Armazena os termos identificados no texto em uma variável do tipo lista
tokens = list(tokenize.regexp(text, pattern))
#Define um padrão para classificação dos termos
patterntag = [
(r'^-?[0-9]+(.[0-9]+)?$', 'cd'), # números cardinais
(r'(O|o|A|a|Os|os|As|as|Um|um|Uma|uma|Uns|uns|Umas|umas|)$', 'at'), # artigos
(r'un.*', 'jj'),
# adjetivos
(r'(Meu|meu|Minha|minha|)\s?$', 'nn$'),
# pronomes possessivos
(r'.*s$', 'nns'),
# nomes no plural
(r'.*ndo$', 'vbg'),
# gerundios
(r'.*ado$', 'vbd'),
# verbos no participio
(r'.*ido$', 'vbd'),
# verbos no participio
(r'\W', 'pct'),
# caracteres de pontuação
(r'.*', 'nn')
# substantivos(default)
]
#Associa o padrão de classificação à operação Regexp do objeto tag
regexp_tagger = tag.Regexp(patterntag)
#Classifica lista e imprime os termos classificados
print (list (regexp_tagger.tag(tokens)))

QUADRO B.2 – EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO DE TERMOS (TAGGING). ADAPTADO DE NLTK (2007).

Os termos são classificados segundo os padrões definidos por uma expressão
regular, que, no exemplo, é o conteúdo armazenado na variável patterntag. Esta
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expressão é usada pelo módulo tag para fazer a classificação morfológica dos
termos. As regras utilizadas para identificação dos padrões também podem ser
exaustivas,

tais

como

a

regra

utilizada

para

identificação

dos

artigos:

(r'(O|o|A|a|Os|os|As|as|Um|um|Uma|uma|Uns|uns|Umas|umas|)$','at'). Os resultados
são apresentados no Quadro B.3.
#Texto analisado
As publicacoes sao editadas por editoras diferentes que possuem nomes e enderecos. As
publicacoes possuem um codigo, um titulo e referem-se a um topico.
#Apresenta os termos identificados e classificados após o processo de tagging
[('As', 'at'), ('publicacoes', 'nns'), ('sao', 'nn'), ('editadas', 'nns'), ('por', 'nn'), ('editoras', 'nns'),
('diferentes', 'nns'), ('que', 'nn'), ('possuem', 'nn'), ('nomes', 'nns'), ('e', 'nn'), ('enderecos',
'nns'), ('.', 'pct'), ('As', 'at'), ('publicacoes', 'nns'), ('possuem', 'nn'), ('um', 'at'), ('codigo', 'nn'),
(',', 'pct'), ('um', 'at'), ('titulo', 'nn'), ('e', 'nn'), ('referem', 'nn'), ('-', 'pct'), ('se', 'nn'), ('a', 'at'),
('um', 'at'), ('topico', 'nn'), ('.', 'pct')]

QUADRO B.3 – RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DE TERMOS (TAGGING). ADAPTADO DE NLTK (2007).

A eficiência da classificação pode ser medida processando textos nos quais os
termos já tenham sido previamente classificados e comparando os resultados
obtidos com os resultados manuais. O método accuracy do objeto tag realiza esta
comparação automaticamente.
O Quadro B.4 apresenta um exemplo de utilização do objeto accuracy. A regra
de classificação utilizada pelo programa separa os termos em verbos conjugados no
modo gerúndio, verbos no passado simples, verbos na 3a. pessoa do singular no
modo presente, verbos modais, substantivos possessivos, substantivos no plural,
numerais cardinais e, caso o termo não tenha sido classificado em nenhuma das
situações anteriores, substantivos.
A regra de classificação é baseada nos sufixos dos termos, o que a torna
potencialmente

limitada

quanto

à

abrangência

dos

possíveis

elementos

morfológicos. Conseqüentemente, por esta regra, grande parte dos termos pode ser
classificada incorretamente como substantivo.
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#Importa as bibliotecas tokenize, re, tag e o corpus Brown
from nltk_lite import tokenize, tag
import re
from nltk_lite.corpora import brown
#Define um padrão para classificação dos termos
patterns = [
(r'.*ing$', 'vbg'),
# gerundio
(r'.*ed$', 'vbd'),
# passado simples
(r'.*es$', 'vbz'),
# 3a.pessoa presente singular
(r'.*ould$', 'md'),
# verbos modais
(r'.*\'s$', 'nn$'),
# substantivos possessivos
(r'.*s$', 'nns'),
# substantivos no plural
(r'^-?[0-9]+(.[0-9]+)?$', 'cd'), # numerais cardinais
(r'.*', 'nn')
# substantivos(default)
]
#Associa o padrão de classificação à operação Regexp do objeto tag
regexp_tagger = tag.Regexp(patterns)
#Classifica e apresenta os termos do corpus Brown segundo o padrão definido
print (list(regexp_tagger.tag(brown.raw('a')))[3])
#Mede e apresenta a precisão da classificação realizada comparando-a com
a classificação do corpus Brown.
print (tag.accuracy(regexp_tagger, brown.tagged('a')))
QUADRO B.4 – EXEMPLO DE MEDIÇÃO DE EFICIÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO DE TERMOS (TAGGING).
ADAPTADO DE NLTK (2007).

O Quadro B.5 apresenta o resultado da classificação dos termos, assim como a
eficiência do padrão utilizado, que, como previsto, é baixa: apenas 20% dos termos,
aproximadamente, são classificados pela regra da mesma forma que a préclassificação do corpus Brown.
#Resultado da classificação dos termos
[('``', 'nn'), ('Only', 'nn'), ('a', 'nn'), ('relative', 'nn'), ('handful', 'nn'), ('of', 'nn'), ('such', 'nn'),
('reports', 'nns'), ('was', 'nns'), ('received', 'vbd'), ("''", 'nn'), (',', 'nn'), ('the', 'nn'), ('jury', 'nn'),
('said', 'nn'), (',', 'nn'), ('``', 'nn'), ('considering', 'vbg'), ('the', 'nn'), ('widespread', 'nn'),
('interest', 'nn'), ('in', 'nn'), ('the', 'nn'), ('election', 'nn'), (',', 'nn'), ('the', 'nn'), ('number', 'nn'),
('of', 'nn'), ('voters', 'nns'), ('and', 'nn'), ('the', 'nn'), ('size', 'nn'), ('of', 'nn'), ('this', 'nns'), ('city',
'nn'), ("''", 'nn'), ('.', 'nn')]
#Precisão do padrão de classificação utilizado
0.203263917895
QUADRO B.5 –CLASSIFICAÇÃO DE TERMOS DO CORPUS BROWN. ADAPTADO DE NLTK (2007).
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Uma das técnicas usadas para aumentar a eficiência da classificação dos
termos, denominada Baseline and Backoff, parte do pressuposto de que as
classificações dos termos mais freqüentes de um texto são as mais representativas
na precisão geral da classificação. Estas classificações são obtidas de textos préanotados e o número de termos utilizados define uma baseline. A classificação dos
demais termos pode ser feita por meio da aplicação de regras, em um processo
conhecido por backoff.
#Importa os módulos tag, ConditionalFreqDist e FreqDist
from nltk_lite import tag
from nltk_lite.probability import ConditionalFreqDist
from nltk_lite.probability import FreqDist
#Importa o módulo de gerenciamento do corpus Brown
from nltk_lite.corpora import brown
#Define função que busca os termos mais freqüentes
def wordcounts (sents, n):
"busca as 'n' palavras mais freqüentes
fd = FreqDist()
for sent in sents:
for word in sent:
fd.inc(word)
return fd.sorted_samples()[:n]
#Define função que busca as classificações mais prováveis
def wordtags (tagged_sents, words):
cfd = ConditionalFreqDist()
for sent in tagged_sents:
for (w,t) in sent:
if w in words:
cfd[w].inc(t)
return dict((word, cfd[word].max()) for word in words)
#Define função que apura a performance da classificação
def performance(size):
frequent_words = wordcounts(brown.raw('a'), size)
table = wordtags(brown.tagged('a'), frequent_words)
baseline_tagger = tag.Lookup(table, backoff=tag.Default('nn'))
return baseline_tagger, tag.accuracy(baseline_tagger, brown.tagged('a'))
QUADRO B.6 – EXEMPLO DE IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA BASELINE AND BACKOFF. ADAPTADO DE NLTK
(2007).

O Quadro B.6 apresenta um exemplo de programa que implementa a técnica
de Baseline and Backoff. São definidas três funções: wordcounts para encontrar os
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'n' termos mais freqüentes de um texto, wordtags para encontrar as classificações
mais prováveis dos termos em um corpus de termos pré-anotados, e performance,
que apura a precisão do classificador, por meio do objeto tag.
O Quadro B.7 apresenta a chamada da função performance, onde são usadas
diferentes quantidades de termos como baseline. Os resultados apurados mostram
que os ganhos na qualidade do classificador tendem a se estabilizar e, a partir de
um determinado baseline, os ganhos marginais passam a ser pouco expressivos.
#Avalia a performance do classificador segundo a quantidade de palavras usadas como
baseline
for size in (100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000,50000):
print performance(size)
#Resultados apresentados
(<Lookup Tagger: size=100>, 0.58177695566561249)
(<Lookup Tagger: size=200>, 0.62016428983431793)
(<Lookup Tagger: size=500>, 0.6791276329136583)
(<Lookup Tagger: size=1000>, 0.7248443622332279)
(<Lookup Tagger: size=2000>, 0.77832806253356401)
(<Lookup Tagger: size=5000>, 0.85188058157805757)
(<Lookup Tagger: size=10000>, 0.90473775284921532)
(<Lookup Tagger: size=14394>, 0.9349006503968017)
(<Lookup Tagger: size=14394>, 0.9349006503968017)
QUADRO B.7 – RESULTADOS DA CLASSIFICAÇÃO APURADA PELA TÉCNICA BASELINE AND BACKOFF. ADAPTADO
DE NLTK (2007).

Outro aspecto importante no processamento da linguagem natural é o parsing
ou análise sintática, processo de validação de sentenças à luz de uma gramática
livre de contexto.
De acordo com a Teoria da Computação (SIPSER, 2007), uma gramática livre
de contexto é 4-upla (V, Σ, R, S), onde:
(1) V é um conjunto finito denominado variáveis;
(2) Σ é um conjunto finito disjunto de V, denominado terminais;
(3) R é um conjunto finito de regras, com cada regra sendo uma variável e uma
cadeia de variáveis e terminais;
(4) S pertence a V e é a variável inicial.
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O Quadro B.8 apresenta um exemplo de programa que, por meio do módulo
parse da NLTK, utiliza uma gramática livre de contexto para validar sintaticamente
uma sentença. A gramática possui os elementos V= { S, SN, SV, Nom, Art, SP,
NProp, Adj, N, V, P}, Σ = {a, b, c, d,..., z, “ “}, R ={regras armazenadas na variável
productions}, S = S.
#Importa as bibliotecas tokenize e parse
from nltk_lite import tokenize, parse
productions = '''
S -> SN SV
SN -> Nom
SN -> Art Nom
SN -> Art Nom SP
SN -> NProp
Nom -> Adj Nom
Nom -> N
SV -> V SN SP
SV -> V SN
SV -> V Art SN
SV -> V
SP -> P SN
NProp -> "Joao" | "Maria"
Art -> "o"
Art -> "um"
N -> "Eu" | "homem" | "mulher" | "parque" | "cachorro" | "ligacao" | "telescopio" | "borboleta"
Adj -> "feroz" | "preto" | "grande" | "europeu"
V -> "vi" | "perseguiu" | "latiu" | "desapareceu" | "disse" | "relatou"
P -> "no" | "com"
'''
#Atribui as regras de produção à gramática do objeto cfg
grammar = parse.cfg.parse_grammar(productions)
#Identifica os termos da frase
sent = list(tokenize.whitespace('Eu vi um cachorro no parque'))
#Atribui as gramáticas à operação RecursiveDescent do objeto parse
rd_parser = parse.RecursiveDescent(grammar)
#Apresenta os resultados da frase analisada em forma de árvores
for p in rd_parser.get_parse_list(sent):
print p
QUADRO B.8 – EXEMPLO DE PROGRAMA QUE UTILIZA GRAMÁTICAS LIVRES DE CONTEXTO. ADAPTADO DE NLTK
(2007).
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O exemplo mostra o processamento da frase 'Eu vi um cachorro no parque'
cujo resultado esperado são duas árvores: na primeira, o termo 'no parque' é objeto
indireto e modifica o verbo 'ver', que é transitivo direto e indireto, enquanto na
segunda o mesmo termo é complemento nominal de 'um cachorro' e o verbo ver é
transitivo direto.
O módulo parse gera os resultados do processamento no formato de árvores
de derivação, identificando a hierarquia das regras gramaticais por meio de
espaçamentos e agrupando os termos que compõem a sentença analisada e suas
classificações em conjuntos de parênteses.
#Resultados apresentados - 'No parque' fazendo parte do sintagma verbal
(S:
(SN: (Nom: (N: 'Eu')))
(SV:
(V: 'vi')
(SN: (Art: 'um') (Nom: (N: 'cachorro')))
(SP: (P: 'no') (SN: (Nom: (N: 'parque'))))))
#Resultados apresentados - 'no parque' fazendo parte do sintagma nominal
(S:
(SN: (Nom: (N: 'Eu')))
(SV:
(V: 'vi')
(SN:
(Art: 'um')
(Nom: (N: 'cachorro'))
(SP: (P: 'no') (SN: (Nom: (N: 'parque')))))))
onde:
S – sentença
SN – sintagma nominal
SV – sintagma verbal
SP – sintagma preposicional
V – verbo
P – preposição
N – nome ou substantivo
Nom – um ou mais termos com função de nome
Art – artigo
QUADRO B.9 – RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO POR GRAMÁTICA LIVRE DE CONTEXTO. ADAPTADO DE NLTK
(2007).

O Quadro B.9 apresenta os resultados gerados pelo módulo parse. São
geradas duas estruturas gramaticais válidas para a mesma frase analisada. Na
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primeira, o sintagma nominal 'no parque' faz parte do sintagma verbal 'vi um
cachorro no parque', referindo-se portanto, ao verbo, enquanto na segunda, o
mesmo sintagma faz parte do sintagma nominal 'um cachorro', referindo-se a este e
não ao verbo como na primeira classificação.
#Resultados apresentados - 'no parque' fazendo parte do sintagma verbal

#Resultados apresentados - 'no parque' fazendo parte do sintagma nominal

FIGURA B.1 – RESULTADO GRÁFICO DA CLASSIFICAÇÃO POR GRAMÁTICA LIVRE DE CONTEXTO. ADAPTADO DE
NLTK (2007).

Nota-se que as regras gramaticais utilizadas pelo programa permitem apenas
concluir o nível hierárquico dos elementos da frase e a que outros elementos eles se
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referem. Com este nível de detalhamento, o programa não identifica a classificação
sintática do sintagma nominal 'no parque', embora seja possível deduzi-la por meio
dos termos a que ele faz referência. Uma forma de visualização gráfica das árvores
gramaticais geradas pelo programa é apresentada na Figura B.1.
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APÊNDICE C – INTEGRAÇÃO ENTRE O NLTK E O CURUPIRA
O Quadro C.1 apresenta um exemplo de programa escrito em Python que se
comunica com o Curupira e disponibiliza uma função por meio da qual outros
programas Python podem usar os recursos do parser.
#Importa biblioteca de interpretação de funções C/C++
import ctypes
#Importa todas as classes da biblioteca ctypes
from ctypes import *
#Importa a função revgram do Curupira
dll = ctypes.cdll.revgram
#Cria string de buffer
szSemelhantes = create_string_buffer(255)
#Define uma função pública de inicialização
def InicializaCurupira():
#Caminho e nome do dicionário utilizado pela dll
strDir = "C:\Arquivos de programas\NILC\CURUPIRA"
strDic = strDir + "\\" + "Dic2001.dbs"
#Nome do arquivo de saída com os resultados
strSin = strDir + "\\" + "saida.sin"
#Retorna a versão da dll
versao = dll.RevVersao()
#Verifica se a versão está correta.
if (versao != 1):
return False
#Inicializa as estruturas internas da dll
if (dll.RevInic(strDll, strSin, szSemelhantes)):
return False
## Monta as mensagens utilizadas pelo revisor gramatical
if (dll.RevMensagens()):
return False
## Carrega o dicionário básico
if (dll.RevAbrirDicBas(strDic, 1)):
return False
return True
QUADRO C.1 – EXEMPLO DA IMPORTAÇÃO DAS FUNÇÕES DO CURUPIRA POR UM PROGRAMA PYTHON.
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O programa utiliza a biblioteca ctypes, através da qual o Python lê e interpreta
arquivos do tipo dll. A biblioteca ctypes acessa dll do tipo Windows pela classe windll
e do tipo C pela classe cdll. A função revgram do Curupira é importada através da
classe cdll e uma variável do tipo string é definida para inicialização das estruturas
do Curupira.
#Indica encoding usado pela língua portuguesa
# -*- coding: cp1252 -*#Importa as biblioteca de inicialização do Curupira
from InitCurupira import *
#Importa biblioteca de interpretação de funções C/C++
import ctypes
from ctypes import *
#Importa a função revgram do Curupira
dll = ctypes.cdll.revgram
#Chama função de inicialização do Curupira
a = InicializaCurupira()
#Captura uma entrada de teclado
strFrase = raw_input('Informe a Frase: ')
#Frase informada
'O português é a língua oficial do Brasil'
#Chama função de parser do Curupira
result = dll.RevRevisar(strFrase, True, 1, 1)
#Apresenta total de árvores sintáticas encontradas
if result:
print 'Total de casamentos: ' + str(result)
#Resultados apresentados
Total de casamentos: 4

QUADRO C.2 – EXEMPLO DE USO DO CURUPIRA A PARTIR DE UM PROGRAMA PYTHON

O Quadro C.2 apresenta um exemplo de programa Python que utiliza as
funcionalidades do programa apresentado no Quadro C.1 chamar o Curupira e
processar a frase 'O português é a língua oficial do Brasil'. Nota-se que quatro
casamentos foram gerados, o que significa que foram encontradas quatro árvores
sintáticas válidas, com significados semânticos diferentes.
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O Quadro C.3 apresenta uma destas árvores sintáticas, formatada no padrão
de parentetização etiquetada usado pelo objeto parser do NLTK. O Curupira
classificou 'O português' como sujeito, sendo 'O' adjunto adnominal e 'português' o
núcleo do sujeito. O predicado encontrado pelo Curupira foi 'é a língua oficial do
Brasil', classificado como predicado verbo-nominal, e o verbo 'é', transitivo indireto,
sendo seu núcleo. O objeto indireto encontrado foi 'a língua', sendo 'a' adjunto
adnominal e 'oficial' o núcleo do objeto. Por fim, o Curupira classificou 'oficial do
Brasil' como predicativo do objeto, sendo 'oficial' o núcleo e 'do Brasil', complemento
nominal.
A classificação fornecida pelo Curupira permite que elementos do texto sejam
identificados e selecionados de acordo com regras de extração de informações e,
através de regras de transformação, convertidos em elementos de modelagem. No
exemplo apresentado, é possível selecionar os núcleos do sujeito, e do objeto
indireto e estabelecer uma regra de associação entre eles. Por esta regra,
'português' e 'língua', estão associados pelo verbo ser, o que pode ser representado
pela ontologia <português> é <língua>.
Para efeito de modelagem de domínio, 'língua' pode ser classificado como uma
classe e 'português' como uma possível instância do conjunto de línguas. Uma
segunda ontologia pode ser obtida entre o núcleo do predicativo do objeto, 'oficial' e
o núcleo do objeto indireto, 'língua'. Como 'oficial' qualifica 'língua', uma ontologia
<língua> tipo <oficial> pode ser estabelecida. Através desta ontologia, é possível
modelar 'oficial' como um possível atributo da classe 'língua'.
O relacionamento entre os núcleos do complemento nominal e do objeto
indireto também pode indicar um novo elemento de modelagem. 'Brasil' e língua'
estão associados através do adjunto adnominal 'do', sendo possível,

portanto,

considerar Brasil como uma classe, que possui 'língua' como atributo. A associação
poderia ser representada por <Brasil>possui<Língua>, ou, de maneira mais geral,
<País>possui<Língua>.

Por este exemplo, são identificadas as classes País e

Língua, sendo que Língua possui um atributo indicando se é ela oficial, além de um
domínio de instâncias, do qual faz parte “português”.
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(FRASE #O português é a língua oficial do Brasil#
(PERIODO #O português é a língua oficial do Brasil#
(PERIODO_INDEPENDENTE #O português é a língua oficial do Brasil#
(SUJ #O português#
(SUJ_SIMPLES #O português#
(SN #O português#
(AADNE #O#
(SDET #O#
(nucleo #o# artigo)
)
)
(nucleo #português# subst)
)
)
)
(PREDICADO #é a língua oficial do Brasil#
(PREDVN #é a língua oficial do Brasil#
(SVTI #é#
(nucleo #é# verbo)
)
(OI #a língua#
(OI_SIMPLES #a língua#
(SN #a língua#
(AADNE #a#
(SDET #a#
(nucleo #a# artigo)
)
)
(nucleo #língua# subst)
)
)
)
(POBJ #oficial do Brasil#
(SADJ #oficial do Brasil#
(nucleo #oficial# adj)
(CN #do Brasil#
(SP #do Brasil#
(nucleo #de# preposicao)
(SN #do Brasil#
(AADNE #do#
(SDET #do#
(nucleo #o# artigo)
)
)
(nucleo #brasil# nome proprio)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
QUADRO C.3 – EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO SINTÁTICA DO CURUPIRA NO FORMATO DA NLTK.
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APÊNDICE D – DIFERENÇAS EM DIAGRAMAS DE CLASSES
Segundo Girschick (2006), no processo de desenvolvimento de software,
freqüentemente é necessário avaliar a implementação de um modelo e compará-la
com o projeto inicial para avaliar possíveis mudanças. Um prática comum é aplicar
engenharia reversa nos códigos e gerar um novo modelo que possa ser comparado
com o original. O autor observa que não existem ferramentas que apontem as
diferenças entre o modelo projetado e aquele obtido por engenharia reversa, e
propõe uma técnica de detecção de diferenças. A proposta é centrada no diagrama
de classes, por ser um modelo usado em diferentes áreas de aplicação, tais como,
modelagem de domínios, projeto de software e desenvolvimento orientado a
modelos.
Girschick (2006) diz que detectar diferenças entre modelos é um problema
semelhante ao controle de versões de códigos fonte. No entanto, ferramentas de
controle de versão de software baseiam-se apenas na comparação de textos para
encontrar diferenças. Já no caso de comparação de modelos, o algoritmo de
comparação deve levar em consideração também a estrutura de dados para
identificar as diferenças. O autor propõe uma ferramenta, chamada UMLDiffcld que
compara diagramas de classes, representados por arquivos XML, e gera um
relatório no formato HTML, no qual são apresentadas as mudanças detectadas.
O UMLDiffcld identifica as seguintes mudanças:
(1) Inclusão de novos elementos.
(2) Remoção de elementos.
(3) Mudança da posição de elementos na estrutura da classe.
(4) Cópia de elementos.
(5) Mudança de propriedades, tais como, tipo, visibilidade e multiplicidade.
As mudanças são apresentadas graficamente por meio de um novo diagrama
que exibe os elementos encontrados nos modelos anteriores classificados conforme
o tipo de transformação identificada. Utilizam-se cores para identificar as diferentes
transformações e animações para representar a origem e o destino dos elementos
movimentados. Além da saída em forma de diagrama, o UMLDiffcld também gera
um relatório em formato tabular, conforme exemplo apresentado pela Figura D.1.
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FIGURA D.1 – EXEMPLO DE RELATÓRIO GERADO PELO UMLDIFFCLD. ADAPTADO DE GIRSCHICK (2006).
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O UMLDiffcld baseia-se em algumas premissas:
(4) Os tipos de elementos dos diagramas de classes não podem mudar. Por
exemplo, uma classe não pode se tornar um atributo.
(5) A ordem das classes e a ordem dos atributos e operações dentro das
classes é irrelevante.
(6) A ordem dos parâmetros de uma operação é irrelevante.
(7) A hierarquia dos elementos é bem definida. Por exemplo, pacotes são
constituídos

por

classes,

que

possuem

operações,

que

utilizam

parâmetros.
(8) Classes, atributos, operações e parâmetros têm um nome.
(9) O nome é único dentro de um pacote ou uma classe.
(10)

Todo elemento do diagrama possui um ID que o identifica unicamente.

(11)

Em uma generalização, uma superclasse somente pode ser substituída

por outra.
(12)

Associações somente podem ser movimentadas ao longo da mesma

hierarquia.
O UMLDiffcld processa dois arquivos XML por vez. O primeiro deles é
conhecido por diagrama base e o outro por diagrama variante. As estruturas de
dados são comparadas começando pelos pacotes, passando, em seguida, para as
classes e para os elementos das classes. A cada nível, o UMLDiffcld executa uma
função, denominada findmatch que mede a probabilidade dos elementos
comparados serem os mesmos. Para cada elemento encontrado gera-se uma lista
de transformações, que podem indicar mudanças estruturais (por exemplo, mudança
de localização de um elemento) ou alterações (por exemplo, mudança de nome). Se
a função não encontra nenhum elemento equivalente no diagrama base, então o
elemento analisado é classificado como novo. Os elementos do diagrama base que
não são encontrados no diagrama variante são classificados como removidos.
A função findmatch usa funções auxiliares que retornam valores entre -16 e
+16, representando a probabilidade dos elementos comparados serem equivalentes.
Valores negativos representam elementos cuja equivalência seja pouco provável e
valores positivos, elementos com maior probabilidade de serem equivalentes. O
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valor zero indica que a função nada pode concluir a respeito da equivalência dos
elementos analisados. Estas funções levam em consideração os seguintes fatores:
(1) Localização: Em muitos casos o elemento equivalente está presente no
diagrama variante, porém em outra localização, como é o caso de atributos
que mudam de sub-classes para superclasses em uma

hierarquia de

generalização e especialização. Se o elemento se encontra em outra
localização, mas na mesma hierarquia, então ele recebe um valor de
equivalência mais alto.
(2) Nome: Se os elementos analisados possuem o mesmo nome, então eles são
considerados idênticos e a função retorna um alto valor de equivalência. Caso
os nomes não sejam iguais, mas parecidos, eles também são analisados e
recebem valores correspondentes ao seu grau de semelhança.
(3) Tipo: Elementos do mesmo tipo indicam maior probabilidade de equivalência.
(4) Assinatura (lista de parâmetros): Quando os elementos analisados são
operações, a assinatura torna-se um critério importante de avaliação. Por
exemplo, se as operações analisadas possuem muitos parâmetros iguais,
existe uma indicação maior de equivalência do que aquela representada
apenas pela equivalência de nomes.
(5) Partes constituintes: No caso de pacotes e classes, é importante analisar as
partes constituintes para avaliar elementos equivalentes.
(6) Predecessores: Normalmente a ordem dos atributos e das operações não é
considerada, porém podem auxiliar no caso de diferenciar elementos muito
similares.
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FIGURA D.2 – EXEMPLO DE MUDANÇAS EM DIAGRAMAS DE CLASSES. ADAPTADO DE GIRSCHICK (2006).

Se a soma dos valores calculados pelas funções auxiliares for maior do que um
limite superior, então os elementos são considerados equivalentes; já se a soma for
menor que um limite inferior, então eles são considerados diferentes. Caso sejam
considerados diferentes, então a comparação é repetida para os outros elementos
do mesmo nível no diagrama base e, se não for encontrado nenhum elemento
equivalente, então o elemento variante será considerado novo.
Considerando os diagramas da Figura D.2, apresenta-se um exemplo de uso
da função findmatch. O diagrama que se encontra à esquerda é considerado
diagrama base e o que se encontra à direita é considerado o diagrama variante. Os
elementos do diagrama base são identificados com a letra b após seus nomes e os
elementos do diagrama variante são identificados de maneira similar com a letra v.
Os seguintes passos são utilizados pela função findmatch para analisar o
atributo locationv da classe Eventv:
(1) A classe Eventv foi classificada como equivalente à classe Eventb em um
passo anterior do processamento;
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(2) Todos os atributos da classe Eventb são ponderados cm relação ao
atributo locationv;
(3) Nenhuma equivalência foi encontrada (os atributos diferem muito);
(4) A busca é estendida para todas as outras classes do diagrama base;
(5) O atributo locationb da classe Concertb recebe o maior peso porque o
nome é idêntico e a classe em que se encontra faz parte da mesma
hierarquia da classe Eventb;
(6) Os atributos são considerados equivalentes e uma operação de
transformação é gerada e aplicada ao diagrama Eventv.

Segundo Girschick (2006), o UMLDiffcld pode ser usado para monitorar o
progresso do projeto de software, apresentando áreas mais estáveis do modelo e
áreas com grande quantidade de alterações, que podem requerer maior atenção.
Engenheiros de software também podem usar o UMLDiffcld

para comparar

modelos gerados por engenharia reversa com o modelos criados na fase de projeto,
visando avaliar os possíveis impactos das alterações. Finalmente, o autor diz que
diversas variantes do modelo podem ser comparadas para detectar diferenças, o
que pode ser útil, por exemplo, quando um produto é desenvolvido para várias
plataformas.

Automatizando o processo, diferentes ramificações podem ser

simplificadas ou combinadas com menor custo de manutenção e complexidade.
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ANEXO A – ETIQUETAS SINTÁTICAS DO CURUPIRA
Em ordem alfabética
Letras maiúsculas = Vocabulário não terminal
Letras minúsculas = vocabulário terminal ou quase-terminal
(categorias morfológicas)
AADND = adjunto adnominal à direita
AADND_COMPOSTO = adjunto adnominal à direita composto
AADND_SIMPLES = adjunto adnominal à direita simples
AADNE = adjunto adnominal à esquerda
AADVL = adjunto adverbial local
AADVL_COMPOSTO = adjunto adverbial local composto
AADVL_SIMPLES = adjunto adverbial local simples
AADVO = adjunto adverbial oracional
AADVO_COMPOSTO = adjunto adverbial oracional composto
AADVO_SIMPLES = adjunto adverbial oracional simples
AP = agente da passiva
APOSTO = aposto
CN = complemento nominal
coordenador = conjunto de conjunções coordenativas e outros elementos
coordenadores (vírgula, etc.)
delimitador = delimitador de sentença
FRASE = frase
integrante = conjunção subordinativa integrante e outros elementos integrantes
nucleo(adj) = núcleo adjetivo
nucleo(adv) = núcleo advérbio
nucleo(artigo) = núcleo artigo
nucleo(subst) = núcleo substantivo
OD = objeto direto
OD_COMPOSTO = objeto direto composto
OD_SIMPLES = objeto direto simples
ODA = objeto direto anteposto
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OI = objeto indireto
OI_COMPOSTO = objeto indireto composto
OI_SIMPLES = objeto indireto simples
OIA = objeto indireto anteposto
ORG = oração reduzida de gerúndio
ORI = oração reduzida de infinitivo
ORP = oração reduzida de particípio
OSADJ = oração subordinada adjetiva
OSAV = oração subordinada adverbial
OSSAP = oração subordinada substantiva agente da passiva
OSSAPO = oração subordinada substantiva apositiva
OSSCN = oração subordinada substantiva completiva nominal
OSSOD = oração subordinada substantiva objetiva direta
OSSOI = oração subordinada substantiva objetiva indireta
OSSPSUJ = oração subordinada substantiva predicativa do sujeito
OSSS = oração subordinada substantiva subjetiva
p = preposição
paadv = preposição que introduz adjunto adverbial
pap = preposição que introduz agente da passiva
pcn = preposição que introduz complemento nominal
PERIODO = período
PERIODO_COMPOSTO = período composto
PERIODO_COORDENADO = período composto por coordenação
PERIODO_INDEPENDENTE = período não-coordenado
PERIODO_SIMPLES = período simples
POBJ = predicativo do objeto
poi = preposição que introduz objeto indireto
PREDICADO = predicado
PREDN = predicado nominal
PREDV = predicado verbal
PREDVN = predicado verbo nominal
pron(subst) = pronome substantivo
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pronome relativo = pronome relativo
PSUJ = predicativo do sujeito
PSUJ_COMPOSTO = predicativo do sujeito composto
PSUJ_SIMPLES = predicativo do sujeito simples
SADJ = sintagma adjetivo
SADV = sintagma adverbial
SDET = sintagma determinante
SN = sintagma nominal
SP = sintagma preposicional
SREL = sentença relativa
subordinante = conjunção subordinativa e outros elementos subordinantes
SUJ = sujeito
SUJ_COMPOSTO = sujeito composto
SUJ_SIMPLES = sujeito simples
SVI = sintagma verbal intransitivo
SVL = sintagma verbal de ligação
SVTD = sintagma verbal transitivo direto
SVTDI = sintagma verbal transitivo direto e indireto (bitransitivo)
SVTI = sintagma verbal transitivo indireto
verbo = verbo
verbo(aux) = verbo auxiliar
vi = verbo intransitivo
vtd = verbo transitivo direto
vtdi = verbo transitivo direto e indireto (bitransitivo)
vti = verbo transitivo indireto
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ANEXO B – FORMATAÇÃO DO CURUPIRA E DA BIBLIOTECA NLTK

FIGURA B.1 – EXEMPLO DE FRASE FORMATADA PELO CURUPIRA (ACIMA) E RE-FORMATADA NO PADRÃO NLTK
(ABAIXO)
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ANEXO C – IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS XMI NO ARGOUML

Opção de Importação

FIGURA C.1 – EXEMPLO IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS XMI NA FERRAMENTA
IMPORTAÇÃO.

ARGOUML. OPÇÃO DE

FIGURA C.2 – EXEMPLO IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS XMI NA FERRAMENTA ARGOUML. IDENTIFICAÇÃO DO
ARQUIVO.
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Elementos de Modelagem Importados

FIGURA C.3 – EXEMPLO IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS XMI NA FERRAMENTA ARGOUML. ELEMENTOS DE
MODELAGEM IMPORTADOS.

FIGURA C.4 – EXEMPLO IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS XMI NA FERRAMENTA ARGOUML. APRESENTAÇÃO DOS
ELEMENTOS DE MODELAGEM IMPORTADOS.
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ANEXO D – FRASES DE VALIDAÇÃO
As

frases

apresentadas

em

seguida

foram

utilizadas

para

validar

conceitualmente o sistema FIDES. No item “Regras” são apresentadas as regras de
transformação que são validadas pela frase. As descrições destas regras
encontram-se na Seção 5.2. No item “Número de análises morfossintáticas” são
apresentadas as quantidades de análises morfossintáticas geradas pelo Curupira
para cada frase. No item “Ontologias” são apresentadas as ontologias geradas pelo
sistema, e no item “Interpretação”

as interpretações destas ontologias. No item

“Resultado” são comentados os resultados do item ontologias, comparando-os com
o que se esperava das regras de transformação.
A lista de categorias usada para identificar as classes dos objetos era
composta pelas seguintes tuplas:
#Curso#

Treinamento

#Bradesco# Banco
Os elementos delimitados pelo caracter “#” são objetos e os demais são suas
classes. Por exemplo, #Curso# indica que Curso é um objeto cuja classe é
Treinamento.

(1) Escolas oferecem cursos
1.1. Regras: (1), (17), (18), (20) e lista de categorias
1.2. Número de análises morfossintáticas: 1
1.3. Ontologias:
*

Escola

oferece

*

Treinamento

1.4. Interpretação:
Classes: Escola e Treinamento
Qualificador: a classe Escola e a classe Treinamento se relacionam
pela associação denominada oferece
Multiplicidade da classe Escola: 0..*
Multiplicidade da classe Treinamento: 0..*
1.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
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esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(2) Escolas têm professores
2.1. Regras: (2), (17), (18) e (20)
2.2. Número de análises morfossintáticas: 2
2.3. Ontologias:
*

Escola

PAtrib *

professor

2.4. Interpretação:
Classes Escola
Qualificador: professor é um atributo da classe Escola
2.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(3) Os jogadores compõem time
3.1. Regras: (3), (17), (18) e (20)
3.2. Número de análises morfossintáticas: 1
3.3. Ontologias:
*

Jogador

Partof 1

Time

3.4. Interpretação:
Classes: Jogador e Time
Qualificador: a classe Jogador é uma agregação da classe Time
Multiplicidade da classe Jogador: 0..*
Multiplicidade da classe Time: 1
3.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(4) O resultado depende do time
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4.1. Regras: (4), (17), (18) e (20)
4.2. Número de análises morfossintáticas: 1
4.3. Ontologias:
1

Resultado

Depende

1

Time

4.4. Interpretação:
Classes: Resultado e Time
Qualificador: a classe Resultado é dependente da classe Time
Multiplicidade da classe Resultado: 1
Multiplicidade da classe Time: 1
4.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(5) O time é composto de jogadores
5.1. Regras: (7), (17), (18) e (20)
5.2. Número de análises morfossintáticas: 2
5.3. Ontologias:
*

Jogador

Partof 1

Time

5.4. Interpretação:
Classes: Jogador e Time;
Qualificador: a classe Jogador é uma agregação da classe Time
Multiplicidade da classe Jogador: 0..*
Multiplicidade da classe Time: 1
5.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(6) A casa é parte do terreno
6.1. Regras: (13), (17), (18) e (20)
6.2. Número de análises morfossintáticas: 4
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6.3. Ontologias:
1

Casa Partof 1

Terreno

6.4. Interpretação:
Classes: Casa e Terreno
Qualificador: a classe Casa é uma agregação da classe Terreno
Multiplicidade da classe Casa: 1
Multiplicidade da Classe Terreno: 1
6.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(7) A estação é caracterizada por trens
7.1. Regras: (8), (17), (18) e (20)
7.2. Número de análises morfossintáticas: 2
7.3. Ontologias:
1

Estação

PAtrib *

trem

7.4. Interpretação:
Classe: Estação
Qualificador: trem é um atributo da classe Estação
7.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(8) O carro é um tipo de máquina
8.1. Regras: (6), (17), (18) e (20)
8.2. Número de análises morfossintáticas: 2
8.3. Ontologias:
1

Máquina

Generaliza

8.4. Interpretação:
Classes: Máquina e Carro

1

Carro
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Qualificador: a classe Máquina generaliza a classe Carro
Multiplicidade da Classe Máquina: 1
Multiplicidade da Classe Carro: 1
8.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(9) Bradesco possui agências
9.1. Regras: (2), (17), (18), (20) e lista de categorias
9.2. Número de análises morfossintáticas: 1
9.3. Ontologias:
1

Banco PAtrib *

agência

9.4. Interpretação:
Classe: Banco
Qualificador: agência é um atributo da classe Banco
9.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(10)

Trens estacionam em estações

10.1.

Regras: (14), (17), (18) e (20)

10.2.

Número de análises morfossintáticas: 1

10.3.

Ontologias:
*

10.4.

Trem estaciona

*

Estação

Interpretação:
Classes: Trem e Estação
Qualificador: a classe Trem e a classe Estação se relacionam
por uma associação denominada estaciona
Multiplicidade da classe Trem: 0..*
Multiplicidade da classe Estação: 0..*
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10.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(11)

Urso é um exemplo de animal

11.1.

Regras: (6), (17), (18) e (20)

11.2.

Número de análises morfossintáticas: 4

11.3.

Ontologias:
1

11.4.

Animal

Generaliza

1

Urso

Interpretação:
Classes: Animal e Urso
Qualificador: a classe Animal é uma generalização da classe
Urso
Multiplicidade da classe Animal: 1
Multiplicidade da classe Urso: 1

11.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(12)

Escolas e comunidades oferecem cursos

12.1.

Regras: (1), (17), (18), (20) e (21)

12.2.

Número de análises morfossintáticas: 1

12.3.

Ontologias:

12.4.

*

Escola

oferece

*

Treinamento

*

Comunidade oferece

*

Treinamento

Interpretação:
Classes: Escola, Comunidade e Treinamento
Qualificador: a classe Escola e a classe Comunidade
relacionam-se à classe Treinamento por uma associação
denominada oferece
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Multiplicidade da Classe Escola: 0..*
Multiplicidade da Classe Treinamento: 0..*
Multiplicidade da Classe Comunidade: 0..*
12.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(13)

Escolas têm professores e alunos

13.1.

Regras: (2), (17), (18), (20) e (21)

13.2.

Número de análises morfossintáticas: 3

13.3.

Ontologias:

13.4.

*

Escola

PAtrib *

professor

*

Escola

PAtrib *

aluno

Interpretação:
Classe: Escola
Qualificador: professor e aluno são atributos da classe Escola

13.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(14)

Escolas e comunidades possuem professores e alunos

14.1.

Regras: (2), (17), (18), (20) e (21)

14.2.

Número de análises morfossintáticas: 1

14.3.

Ontologias:

14.4.

*

Escola

PAtrib *

professor

*

Comunidade PAtrib *

professor

*

Escola

PAtrib *

aluno

*

Comunidade PAtrib *

aluno

Interpretação:
Classes: Escola e Comunidade
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Qualificador: professor e aluno são atributos das classes Escola
e Comunidade
14.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(15)

Jogadores e comissão compõem time

15.1.

Regras: (3), (17), (18), (20) e (21)

15.2.

Número de análises morfossintáticas: 1

15.3.

Ontologias:

15.4.

*

Jogador

Partof 1

Time

1

Comissão

Partof 1

Time

Interpretação:
Classes: Jogador, Comissão e Time
Qualificador: a classe Jogador e a classe Comissão são
agregações da classe Time
Multiplicidade da classe Jogador: 0..*
Multiplicidade da classe Comissão: 1
Multiplicidade da classe Time: 1

15.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(16)

O resultado e o campeonato dependem do time

16.1.

Regras: (4), (17), (18), (20) e (21)

16.2.

Número de análises morfossintáticas: 1

16.3.

Ontologias:

16.4.

1

Resultado

Depende

1

Time

1

Campeonato Depende

1

Time

Interpretação:
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Classes: Resultado, Campeonato e Time
Qualificador: a classe Resultado e a classe Campeonato são
dependentes da classe Time
Campeonato depende de Time
Multiplicidade da Classe Resultado: 1
Multiplicidade da Classe Campeonato: 1
Multiplicidade da Classe Time: 1
16.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(17)

O time é composto de jogadores e comissão

17.1.

Regras: (7), (17), (18), (20) e (21)

17.2.

Número de análises morfossintáticas: 1

17.3.

Ontologias:

17.4.

*

Jogador

Partof 1

Time

1

Comissão

Partof 1

Time

Interpretação:
Classes: Jogador, Comissão e Time
Qualificador: a classe Jogador é uma agregação da classe Time
e da classe Comissão
Multiplicidade da classe Jogador 0..*
Multiplicidade da classe Comissão: 1
Multiplicidade da classe Time: 1

17.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(18)

O time é composto de jogadores, médicos e comissão técnica

18.1.

Regras: (7), (17), (18), (19), (20) e (21)
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18.2.

Número de análises morfossintáticas: 2

18.3.

Ontologias (Melhor Resultado):

18.4.

*

Jogador

Partof 1

Time

*

Médico

Partof 1

Time

1

Comissão

Partof 1

Time

Interpretação:
Classes: Jogador, Médico, Comissão e Time
Qualificador: as classes Jogador, Médico e Comissão são
agregações da classe Time
Multiplicidade da classe Jogador 0..*
Multiplicidade da classe Médico 0..*
Multiplicidade da classe Comissão: 1
Multiplicidade da classe Time: 1

18.5.

Resultados:
Foram geradas duas ontologias diferentes devido à classificação
morfossintática gerada pelo Curupira. A melhor das duas,
resultado da segunda classificação sintática do Curupira, foi a
que apresentou os resultados esperados. A outra ontologia não
gerou a 5-upla:
*

Médico

Partof 1

Time

pois o termo “médico” foi classificado como adjetivo e não como
substantivo, condição que não está coberta pelas regras de
extração.

(19)

As estações são caracterizadas por trens e trilhos

19.1.

Regras: (8), (17), (18), (20) e (21)

19.2.

Número de análises morfossintáticas: 1

19.3.

Ontologias:

19.4.

*

Estação

PAtrib *

trem

*

Estação

PAtrib *

trilho

Interpretação:
Classe: Estação
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Qualificador: trem e trilho são atributos da classe Estação
19.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(20)

O terreno é parte da propriedade e do condomínio

20.1.

Regras: (13), (17), (18), (20) e (21)

20.2.

Número de análises morfossintáticas: 4

20.3.

Ontologias:

20.4.

1

Terreno

Partof 1

Propriedade

1

Terreno

Partof 1

Condomínio

Interpretação:
Classes: Terreno, Propriedade e Condomínio
Qualificador: a classe Terreno é uma agregação da classe
Propriedade e da classe Condomínio
Multiplicidade da classe Terreno: 1
Multiplicidade da classe Propriedade: 1
Multiplicidade da classe Condomínio: 1

20.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(21)

Carros e trens são tipos de máquinas

21.1.

Regras: (6), (17), (18), (20) e (21)

21.2.

Número de análises morfossintáticas: 4

21.3.

Ontologias:

21.4.

*

Máquina

Generaliza

*

Carro

*

Máquina

Generaliza

*

Trem

Interpretação:
Classes: Máquina, Carro e Trem
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Qualificador: Máquina generaliza a classe Carro e a classe Trem
Multiplicidade da classe Máquina: 0..*
Multiplicidade da classe Carro: 0..*
Multiplicidade da classe Trem: 0..*
21.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o

esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(22)

Bradesco e Itaú possuem agências e funcionários

22.1.

Regras: (2), (17), (18), (20) , (21) e lista de categorias

22.2.

Número de análises morfossintáticas: 1

22.3.

Ontologias:

22.4.

1

Banco PAtrib *

agência

1

Itau

agência

1

Banco PAtrib *

funcionário

1

Itau

funcionário

PAtrib *

PAtrib *

Interpretação:
Classes: Banco e Itaú
Qualificador: agência e funcionário são atributos das classes
Banco e Itau

22.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(23)

Bradesco possui agências, funcionários e guardas

23.1.

Regras: (2), (17), (18), (20) , (21) e lista de categorias

23.2.

Número de análises morfossintáticas: 3

23.3.

Ontologias:
1

Banco PAtrib *

agência

1

Banco PAtrib *

funcionário
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1
23.4.

Banco PAtrib *

guarda

Interpretação:
Classe: Banco
Qualificador: agência, funcionário e guarda são atributos da
classe Banco

23.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(24)

Trens e carros estacionam em estações

24.1.

Regras: (14), (17), (18), (20) e (21)

24.2.

Número de análises morfossintáticas: 1

24.3.

Ontologias:
*

*
24.4.

Trem estaciona

Carro estaciona

*

*

Estação

Estação

Interpretação:
Classes: Trem, Carro e Estação
Qualificador: a classe Estação forma uma associação com a
classe Trem e outra com a classe Carro
Multiplicidade da classe Trem: 0..*
Multiplicidade da classe Carro: 0..*
Multiplicidade da classe Estação: 0..*

24.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(25)

Ursos e girafas são exemplos de animais

25.1.

Regras: (6), (17), (18), (20) e (21)

25.2.

Número de análises morfossintáticas: 4

25.3.

Ontologias:
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25.4.

*

Animal

Generaliza

*

Urso

*

Animal

Generaliza

*

Girafa

Interpretação:
Classes: Animal, Urso e Girafa
Qualificador: a classe Animal generaliza a classe Urso
e a classe Girafa
Multiplicidade da classe Animal: 0..*
Multiplicidade da classe Urso: 0..*
Multiplicidade da classe Girafa: 0..*

25.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(26)

Lápis e estojos são materiais

26.1.

Regras: (5), (17), (18), (20) e (21)

26.2.

Número de análises morfossintáticas: 2

26.3.

Ontologias:

26.4.

*

Material

Generaliza

1

Lápis

*

Material

Generaliza

*

Estojo

Interpretação:
Classes: Material, Lápis e Estojo
Qualificador: a classe Material generaliza a classe Lápis
e a classe Estojo
Multiplicidade da classe Material: 0..*
Multiplicidade da classe Lápis: 1
Multiplicidade da classe Estojo: 0..*

26.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.
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(27)

Lápis e estojos são materiais escolares

27.1.

Regras: (5), (17), (18), (19), (20) e (21)

27.2.

Número de análises morfossintáticas: 3

27.3.

Ontologias:

27.4.

*

Material

Generaliza

1

Lápis

*

Material

Generaliza

*

Estojo

Interpretação:
Classes: Material, Lápis e Estojo
Qualificador: a classe Material generaliza a classe Lápis
e a classe Estojo
Multiplicidade da classe Material: 0..*
Multiplicidade da classe Lápis: 1
Multiplicidade da classe Estojo: 0..*

27.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(28)

Elefantes e girafas são animais

28.1.

Regras: (5), (17), (18), (20) e (21)

28.2.

Número de análises morfossintáticas: 2

28.3.

Resultados:

28.4.

*

Animal

Generaliza

*

Elefante

*

Animal

Generaliza

*

Girafa

Interpretação:
Classes: Animal, Girafa e Elefante
Qualificador: a classe Animal generaliza a classe Elefante
e a classe Girafa
Multiplicidade da classe Animal: 0..*
Multiplicidade da classe Elefante: 0..*
Multiplicidade da classe Girafa: 0..*

28.5.

Resultados:
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Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(29)

Líquidos estão contidos nas células e nas moléculas

29.1.

Regras: (10), (17), (18), (20) e (21)

29.2.

Número de análises morfossintáticas: 1

29.3.

Ontologias:

29.4.

*

Líquido

Partof *

Célula

*

Líquido

Partof *

Molécula

Interpretação:
Classes: Líquido, Célula e Molécula
Qualificador: a classe Líquido é parte da classe Célula
e da classe Molécula, formando 2 agregações
Multiplicidade da classe Líquido: 0..*
Multiplicidade da classe Célula: 0..*
Multiplicidade da classe Molécula: 0..*

29.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(30)

Tênis e bola são usados pelos jogadores

30.1.

Regras: (9), (17), (18), (20) e (21)

30.2.

Número de análises morfossintáticas: 2

30.3.

Ontologias:

30.4.

1

Tênis Associa-se

*

Jogador

1

Bola Associa-se

*

Jogador

Interpretação:
Classes: Tênis, Bola e Jogador
Qualificador: é criada uma associação entre a classe Tênis e a
classe Jogador e outra entre a classe Bola e a classe Jogador
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Multiplicidade da classe Tênis: 1
Multiplicidade da classe Bola: 1
Multiplicidade da classe Jogador: 0..*
30.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(31)

Em uma linha ferroviária podem estar estacionados vários recursos

ferroviários
31.1.

Regras: (15), (17), (18), (19), (20) e (21)

31.2.

Número de análises morfossintáticas: 1

31.3.

Ontologias:
1

31.4.

Linha Associa-se

*

Recurso

Interpretação:
Classes: Linha e Recurso
Qualificador: a classe Linha e a classe Recurso estão
relacionadas por uma associação
Multiplicidade da classe Linha: 1
Multiplicidade da classe Recurso: 0..*

31.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(32)

Recursos ferroviários são vagões, locomotivas e trens

32.1.

Regras: (5), (17), (18), (19), (20) e (21)

32.2.

Número de análises morfossintáticas: 3

32.3.

Ontologias:
*

Vagão Generaliza

*

*

Locomotiva Generaliza

*

*

Trem Generaliza

Recurso

*

Recurso
Recurso
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32.4.

Interpretação:
Classes: Vagão, Locomotiva, Trem e Recurso
Qualificador: a classe Vagão, a classe Locomotiva e a classe
Trem generalizam a classe Recurso, que, conseqüentemente é
uma especialização das 3 outras classes
Multiplicidade da classe Vagão: 0..*
Multiplicidade da classe Locomotiva: 0..*
Multiplicidade da classe Recurso: 0..*
Multiplicidade da classe Trem: 0..*

32.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(33)

Um empréstimo bancário é caracterizado pelo valor, número de

prestações, taxa de juros e saldo devedor
33.1.

Regras: (8), (17), (18), (19), (20) e (21)

33.2.

Número de análises morfossintáticas: 4

33.3.

Ontologias:

33.4.

1

Empréstimo PAtrib 1

valor

1

Empréstimo PAtrib 1

taxa

1

Empréstimo PAtrib 1

saldo

1

Empréstimo PAtrib *

numprestação

Interpretação:
Classes: Empréstimo
Qualificador: valor, taxa, saldo e numprestação são atributos da
classe Empréstimo

33.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.
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(34)

Um empréstimo bancário é composto de taxa de juros, número de

prestações e saldo
34.1.

Regras: (7), (17), (18), (19), (20) e (21)

34.2.

Número de análises morfossintáticas: 4

34.3.

Ontologias:

34.4.

1

Taxa Partof 1

Empréstimo

1

Saldo Partof 1

Empréstimo

*

NumPrestação

Partof 1

Empréstimo

Interpretação:
Classes: Taxa, Saldo, NumPrestação e Empréstimo
Qualificador: a classe Empréstimo é uma agregação da classe
Taxa, da classe Saldo e da classe NumPrestações
Multiplicidade da classe Taxa: 1
Multiplicidade da classe Saldo: 1
Multiplicidade da classe NumPrestação: 0..*
Multiplicidade da classe Empréstimo: 1

34.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(35)

Um empréstimo bancário é composto de taxa de juros, prestações e

saldo
35.1.

Regras: (7), (17), (18), (19), (20) e (21)

35.2.

Número de análises morfossintáticas: 4

35.3.

Ontologias:

35.4.

1

Taxa Partof 1

*

Prestação

1

Saldo Partof 1

Empréstimo

Partof 1

Empréstimo

Empréstimo

Interpretação:
Classes: Taxa, Saldo, Prestação e Empréstimo
Qualificador: a classe Empréstimo é uma agregação da classe
Taxa, da classe Saldo e da classe Prestação
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Multiplicidade da classe Taxa: 1
Multiplicidade da classe Saldo: 1
Multiplicidade da classe Prestação: 0..*
Multiplicidade da classe Empréstimo: 1
35.5.

Resultados:
Foram geradas duas ontologias diferentes devido à classificação
morfossintática gerada pelo Curupira. A melhor das duas,
resultado da primeira ou da segunda classificação sintática do
Curupira, foi a que apresentou os resultados esperados. A outra
ontologia, resultado da terceira ou da quarta classificação
sintática do Curupira, gerou 3 novas 5-uplas:
1

Saldo Partof 1

*

Prestação

1

Taxa Partof 1

Bancário

Partof 1

Bancário

Bancário

pois o termo “bancário” foi classificado como substantivo na
função de aposto, condição que não está coberta pelas regras
de extração.

(36)

O time é formado por jogadores do interior

36.1.

Regras: (7), (17), (18), (19) e (20)

36.2.

Número de análises morfossintáticas: 4

36.3.

Ontologias:
*

36.4.

Jogador

Partof 1

Time

Interpretação:
Classes: Jogador e Time
Qualificador: a classe Time é uma agregação da classe Jogador
Multiplicidade da classe Jogador: 0..*
Multiplicidade da classe Time: 1

36.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.
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(37)

O empréstimo bancário está vinculado a uma conta corrente

37.1.

Regras: (11), (17), (18), (19) e (20)

37.2.

Número de análises morfossintáticas: 2

37.3.

Ontologias:
1

37.4.

Empréstimo Associa-se

1

Conta

Interpretação:
Classes: Empréstimo e Conta
Qualificador: as classes Empréstimo e Conta se relacionam por
uma associação denominada associa-se
Multiplicidade da classe Empréstimo: 1
Multiplicidade da classe Conta: 1

37.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.

(38)

Tatu é um tipo de bicho do mato

38.1.

Regras: (6), (17), (18), (19) e (20)

38.2.

Número de análises morfossintáticas: 4

38.3.

Ontologias:
1

38.4.

Bicho Generaliza

1

Tatu

Interpretação:
Classes: Bicho e Tatu
Qualificador: a classe Bicho generaliza a classe Tatu
Multiplicidade da classe Bicho: 1
Multiplicidade da classe Tatu: 1

38.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.
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(39)

Bancos concedem empréstimos para pessoas físicas, empresas e

outros bancos.
39.1.

Regras: (16), (17), (18), (19), (20) e (21)

39.2.

Número de análises morfossintáticas: 4

39.3.

Ontologias:

39.4.

*

Empréstimo Associa-se

*

Empresa

*

Empréstimo Associa-se

*

Banco

*

Banco concede

Empréstimo

*

Empréstimo Associa-se

*

*

Pessoa

Interpretação:
Classes: Empréstimo, Banco, Empresa e Pessoa
Qualificadores: as classes Empréstimo e Empresa, Empréstimo
e Banco, e Empréstimo e Pessoa se relacionam por uma
associação denominada associa-se. Já as classes Banco e
Empréstimo se relacionam por meio de uma associação
denominada concede.
Multiplicidade da classe Empréstimo: 0..*
Multiplicidade da classe Banco: 0..*
Multiplicidade da classe Empresa: 0..*
Multiplicidade da classe Pessoa: 0..*

39.5.

Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado. Não houve influência das diferentes análises
morfossintáticas no resultado.
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ANEXO E – TEXTO DE VALIDAÇÃO
As frases apresentadas em seguida são do texto processado pelo sistema
FIDES para gerar automaticamente o modelo que seria comparado com modelo
gerado manualmente. No item “Regras” são apresentadas as regras de
transformação usadas para extrair os elementos de modelagem de cada frase. As
descrições destas regras encontram-se na Seção 5.2. No item “Ontologias” são
apresentadas as ontologias geradas pelo sistema, e no item “Interpretação”

as

interpretações destas ontologias. No item “Resultado” são comentados

os

resultados do item ontologias, comparando-os com o que se esperava das regras de
transformação.
A lista de categorias usada para identificar as classes dos objetos é a mesma
usadas para validar as frases de testes, compostas pelas seguintes tuplas:
#Curso#

Treinamento

#Bradesco# Banco
Os elementos delimitados pelo caracter “#” são objetos e os demais são suas
classes. Por exemplo, #Curso# indica que Curso é um objeto cuja classe é
Treinamento.

(1) Bancos concedem empréstimos para pessoas físicas, empresas e outros
bancos
1.1. Regras: (16), (17), (18), (19), (20) e (21)
1.2. Número de análises morfossintáticas: 4
1.3. Ontologias:
*

Empréstimo Associa-se

*

Empresa

*

Empréstimo Associa-se

*

Banco

*

Banco concede

Empréstimo

*

Empréstimo Associa-se

*

*

Pessoa

1.4. Interpretação:
Classes:

Empréstimo,

Empresa,

Banco

e

Pessoa

Qualificador: as classes Empréstimo, Banco e Pessoa relacionam-se
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por uma associação denominada associa-se. Já as classes Banco e
Empréstimo se relacionam pela associação denominada concede
Multiplicidade da classe Empresa: 0..*
Multiplicidade da classe Empréstimo: 0..*
Multiplicidade da classe Banco: 0..*
Multiplicidade da classe Pessoa: 0..*
1.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado.

Não

houve

influência

das

diferentes

análises

morfossintáticas no resultado.

(2) Pessoas físicas, empresas e bancos adquirem carros
2.1. Regras: (1), (17), (18), (19), (20) e (21)
2.2. Número de análises morfossintáticas: 2
2.3. Ontologias:
*

Pessoa

adquire

*

Carro

*

Empresa

adquire

*

Carro

*

Banco adquire

*

Carro

2.4. Interpretação:
Classes:

Empresa,

Banco,

Pessoa

e

Carro

Qualificador: as classes Empresa, Banco, Pessoa relacionam-se com a
classe

Carro

por

meio

da

associação

denominada

adquire

Multiplicidade da classe Empresa: 0..*
Multiplicidade da classe Banco: 0..*
Multiplicidade da classe Pessoa: 0..*
Multiplicidade da classe Carro: 0..*
2.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado.

Não

houve

influência

das

diferentes

morfossintáticas no resultado.

(3) Pessoas físicas, empresas e bancos têm identificadores próprios

análises
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3.1. Regras: (2), (17), (18), (19), (20) e (21)
3.2. Número de análises morfossintáticas: 4
3.3. Ontologias:
*

Pessoa

PAtrib *

identificador

*

Empresa

PAtrib *

identificador

*

Banco PAtrib *

identificador

3.4. Interpretação:
Classes:

Pessoa,

Empresa,

Banco

e

Carro

Qualificador: identificador é um atributo das classes Pessoa, Empresa
e Banco
3.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado.

Não

houve

influência

das

diferentes

análises

morfossintáticas no resultado.

(4) Um carro é caracterizado pela marca, modelo, ano e número de chassis
4.1. Regras: (8), (17), (18), (19), (20) e (21)
4.2. Número de análises morfossintáticas: 3
4.3. Ontologias:
1

Carro PAtrib 1

marca

1

Carro PAtrib 1

modelo

1

Carro PAtrib 1

ano

1

Carro PAtrib 1

numchassis

4.4. Interpretação:
Classes:

Carro.

Qualificador: marca, modelo, ano e numchassis são atributos da classe
Carro.
4.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado.

Não

houve

morfossintáticas no resultado.

influência

das

diferentes

análises
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(5) Pessoas físicas possuem endereço e idade
5.1. Regras: (2), (17), (18), (19), (20) e (21)
5.2. Número de análises morfossintáticas: 1
5.3. Ontologias:
*

Pessoa

PAtrib 1

endereço

*

Pessoa

PAtrib 1

idade

5.4. Interpretação:
Classes:

Pessoa.

Qualificador: endereço e idade são atributos da classe Pessoa.
5.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado.

Não

houve

influência

das

diferentes

análises

morfossintáticas no resultado.

(6) Pessoas físicas estão empregadas em empresas ou bancos
6.1. Regras: (11), (17), (18), (19), (20) e (21)
6.2. Número de análises morfossintáticas: 1
6.3. Ontologias:
*

Pessoa

Associa-se

*

Empresa

*

Pessoa

Associa-se

*

Banco

6.4. Interpretação:
Classes:

Pessoa,

Empresa

e

Banco.

Qualificador: as classes Pessoa e Empresa, e Pessoa e Banco se
relacionam por uma associação denominada associa-se
Multiplicidade da classe Pessoa: 0..*
Multiplicidade da classe Empresa: 0..*
Multiplicidade da classe Banco: 0..*
6.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado.

Não

houve

morfossintáticas no resultado.

influência

das

diferentes

análises
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(7) Carros obtidos por empréstimo bancário ficam alienados
7.1. Regras: (12), (17), (18), (19), (20) e (21)
7.2. Número de análises morfossintáticas: 4
7.3. Ontologias:
Nenhum elemento foi gerado
7.4. Interpretação:
A regra 12 requer que exista um substantivo no núcleo do predicativo
do sujeito para que se estabeleça uma relação com o núcleo do sujeito.
Como neste caso o núcleo do predicativo do sujeito é um adjetivo,
nenhum elemento foi gerado.
7.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado.

Não

houve

influência

das

diferentes

análises

morfossintáticas no resultado.

(8) A alienação termina junto com o saldo devedor
8.1. Regras: (14), (17), (18), (19), (20) e (21)
8.2. Número de análises morfossintáticas: 1
8.3. Ontologias:
1

Alienação

termina

1

Saldo

8.4. Interpretação:
Classes: Alienação e Saldo.
Qualificadores: a classe Alienação e a classe Saldo se relacionam por
uma associação denominada termina.
Multiplicidade da classe Alienação: 1
Multiplicidade da classe Saldo: 1
8.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado.

Não

houve

morfossintáticas no resultado.

influência

das

diferentes

análises
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(9) Um empréstimo bancário é caracterizado pelo valor, número de
prestações, taxa de juros e saldo devedor
9.1. Regras: (8), (17), (18), (19), (20) e (21)
9.2. Número de análises morfossintáticas: 4
9.3. Ontologias:
1

Empréstimo PAtrib 1

valor

1

Empréstimo PAtrib 1

taxa

1

Empréstimo PAtrib 1

saldo

1

Empréstimo PAtrib *

numprestação

9.4. Interpretação:
Classes: Empréstimo.
Qualificadores: valor, taxa, saldo e numprestação são atributos da
classe Empréstimo.
9.5. Resultados:
Os elementos de modelagem foram gerados de acordo com o
esperado.

Não

houve

influência

das

diferentes

análises

morfossintáticas no resultado.

(10)

Um empréstimo bancário vincula-se sempre a uma conta corrente da

pessoa física, empresa ou banco.
10.1.

Regras: (16), (17), (18), (19), (20) e (21)

10.2.

Número de análises morfossintáticas: 2

10.3.

Ontologias:

1

Conta Associa-se

1

Empresa

1

Conta Associa-se

1

Banco

1

Empréstimo vincula

1

1

Conta Associa-se

Pessoa

10.4.

1

Conta

Interpretação:
Classes: Conta, Empresa, Banco, Pessoa e Empréstimo.
Qualificadores: a classe Conta e as classes Empresa, Pessoa e
Banco se relacionam por uma associação denominada associase. Já a classe Empréstimo e a classe Conta se relacionam por
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uma associação denominada vincula.
Multiplicidade da classe Conta: 1
Multiplicidade da classe Empresa: 1
Multiplicidade da classe Banco: 1
Multiplicidade da classe Empréstimo: 1
Multiplicidade da classe Pessoa: 1

10.5.

Resultados:
Foram geradas duas ontologias diferentes devido à classificação
morfossintática gerada pelo Curupira. A melhor das duas,
resultado da primeira classificação sintática do Curupira, foi a
que

apresentou

os

resultados

esperados.

A

segunda

classificação gerou uma 5-upla não esperada:
1

Bancário

vincula

1

Conta

porque o termo “bancário” foi classificado como substantivo na
função sintática de aposto, condição que não está coberta pelas
regras de extração.

