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RESUMO
Inteligência artificial está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas,
algoritmos de aprendizado de máquina têm permitido a criação de aplicações que
envolvem imagem e texto permitindo cada vez mais interação com o ser humano.
Porém determinadas tarefas ainda são desafiadoras para as máquinas devido ao alto
grau de subjetividade. Sarcasmo e ironia são formas complexa de expressões muito
utilizada por humanos em sua comunicação, tais formas de expressão são um
exemplo de barreira para que máquinas e mesmo humanos consigam interpretar
comentários, sua compreensão demanda total contextualização sobre o ambiente no
qual o comentário é realizado. Formas para melhor representar o texto, permitindo a
sua interpretação através de algoritmos têm evoluído, se antes era possível
representar o contexto presente em uma sentença de forma muito pobre, agora com
o modelo de representação de texto pré-treinado BERT disponibilizado pelo Google,
se tem a intenção de extrair o contexto de uma sentença de forma mais rica. Neste
trabalho é apresentado um método que utiliza o modelo pré-treinado BERT, o otimiza
para melhor representar comentários presentes na rede social Reddit e treina uma
camada adicional de rede neural para detectar ironia e sarcasmo em seus
comentários. O método foi implementado e alcançou o resultado de 70% de acurácia
na classificação direta sobre a presença ou não de sarcasmo e ironia em comentários.
O método também foi avaliado contra benchmarks distintos na seguinte tarefa: dados
dois comentários de uma postagem dos quais apenas um deles contêm sarcasmo e
ironia o identifique. Nesta segunda avaliação o método obteve uma acurácia de 78.7%
e ficou acima de benchmarks que também utilizaram aprendizado de máquina, porém
com técnicas mais simples para representação de texto (acurácias entre 70% e 75%).
Quando comparado contra benchmark humano, ou seja, um humano ou um grupo de
cinco humanos realizando a mesma atividade, o método teve pior desempenho
(acurácias de 81.6% e 92% respectivamente).
Palavras chave: Aprendizado de Máquina; BERT; Rede Neurais; Representação de
Texto; Ironia; Sarcasmo;

ABSTRACT
Application of the Bidirectional Encoder Representation from Transformer
(BERT) Model for Detecting Irony and Sarcasm in Text
Artificial intelligence is increasingly present in people's daily lives, machine
learning algorithms have allowed the creation of applications involving image and text,
interacting more and more with human beings. However, certain tasks are still
challenging for machines due to the high degree of subjectivity. Sarcasm and irony are
complex forms of expressions widely used by humans in their communication, such
forms of expression are an example of a barrier for machines and even humans to be
able to interpret comments, their understanding demands total contextualization about
the environment in which the comment is made. Ways to better represent the text,
allowing its interpretation through algorithms have evolved a lot and if before they could
not represent the context present in a sentence, now through advances as in the pretrained text representation model BERT made available by Google, it is possible to
extract the context of a sentence, distinguishing. Thus, this work presents a method
that uses the pre-trained model BERT, optimizes it to better represent comments
present in the Reddit social network and trains an additional layer of neural network to
detect irony and sarcasm in your comments. The method was implemented and
achieved a result of 70% accuracy in the direct classification about the presence or not
of sarcasm and irony in comments. The method was also evaluated against different
benchmarks in the following task: given two comments on a post of which only one
contains sarcasm and irony identifies it. In this second evaluation, the method obtained
an accuracy of 78.7% and was above benchmarks that also used machine learning,
but with simpler techniques for text representation (accuracy between 70% and 75%).
When compared against a human benchmark, that is, one human and a group of five
humans performing the same activity, the method performed worse (accuracy of 81.6%
and 92% respectively).
Key words: Machine Learning; BERT; Neural network; Text Representation; Irony;
Sarcasm;
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação
Inteligência artificial é um desejo muito antigo da humanidade, antes mesmo do

primeiro computador ser construído, ainda em sua fase de concepção, as pessoas já
imaginavam que uma máquina viria a ter inteligência (MENABREA et al., 1843). Nos
dias atuais, inteligência artificial é uma realidade, uma área que tem avançado
expressivamente nos últimos anos, aproveitando-se muito bem da evolução de todo
o ecossistema tecnológico, como o aumento no poder de processamento e
armazenamento de dados, a capacidade de geração de dados através de dispositivos,
entre diversas outras evoluções.
Nos primórdios da era dos computadores, a inteligência artificial atacou e
resolveu com facilidade problemas que eram difíceis para os humanos, como
equações matemáticas, o grande desafio mostrou-se em atividades que são
realizadas de forma intuitiva e automática, por exemplo, a interpretação de uma frase
dita por uma pessoa ou o reconhecimento de um rosto em uma imagem
(GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). Atualmente já existem aplicações
que resolvem problemas de natureza cognitiva com um bom nível de qualidade.
Como subárea do tópico inteligência artificial, há o Processamento de
Linguagem Natural (PLN), ou, em inglês, Natural Language Processing (NLP), o qual
é definido por Goyal, Pandey e Jain (2018) como a habilidade de um computador ou
sistema entender profundamente a linguagem humana e processá-la da mesma forma
que um humano. NLP tem aplicações em diversos campos e muitas tarefas distintas,
o que faz dela uma das áreas mais desafiadoras dentro do tópico de inteligência
artificial, habilitando funcionalidades incríveis da tecnologia para serem utilizadas no
cotidiano, por exemplo, o comando de voz para dispositivos, tradução de texto,
classificação de texto, identificação de tópicos, entre outras.
Ao se trabalhar com NLP, um dos grandes desafios encontrados é o fato de
sempre se manipular texto, que é classificado com um dado não estruturado, e implica
em uma complexidade adicional de armazenamento e gerenciamento. Diferente de
dados estruturados, os dados textuais não aderem a nenhum modelo ou esquema de
dados predefinido, geralmente seguido por bancos de dados relacionais, e, portanto,
não é possível manipulá-lo diretamente (SARKAR, 2016).
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Devido à dificuldade de se trabalhar com dados não estruturados, se faz
necessária a utilização de técnicas para extrair as características do texto e criar
representações estruturadas que mantenham a informação contida nele. Com estas
representações estruturadas é possível alimentar algoritmos de aprendizado de
máquina e resolver tarefas de NLP (BROWNLEE, 2017).
Para melhor ilustrar a diferença entre trabalhar com os dados estruturados e
não estruturados, bem como a dificuldade de se manipular os dados não estruturados,
tem-se como exemplo o seguinte caso: um comprador necessita fazer uma busca para
comprar um carro e tem duas bases de pesquisa, em uma tem-se um arquivo texto
em que cada parágrafo contém a descrição dos carros disponíveis e suas
características (dado não estruturado), já em outra os dados dos carros estão em uma
tabela, na qual cada linha representa um carro e as colunas representam suas
características (dado estruturado), dado que o comprador quer encontrar carros da
cor preta, automático e com um limite de até 50 mil quilômetros rodados, em qual base
o comprador conseguirá encontrar os carros que precisa com maior facilidade?
Logicamente será mais fácil aplicar filtros ao dado estruturado ao ter que ler todo o
texto à procura de carros com as características desejadas.
Grande parte do sucesso em tarefas que envolvem NLP está relacionado com
a qualidade em que o texto é representado de forma estruturada, quanto mais
informações são obtidas e utilizadas na representação do texto, melhores são os
resultados, em razão disso, muito esforço está sendo aplicado nesta área.
Uma técnica muito comum para a extração de características do texto é a bagof-words. Esta técnica analisa todas as palavras presentes em um determinado texto
e cria um vetor para representá-lo, no qual cada índice informa o número de vezes
que cada uma de suas palavras se repete (GOLDBERG; HIRST, 2017). A bag-ofwords viabilizou muitas aplicações de NLP, teve algumas evoluções, porém, por não
gerar contexto entre as palavras dentro de um mesmo texto, muita informação é
desprezada.
Para obtenção de melhores resultados em tarefas de NLP, a pesquisa por
melhores representações de texto continua intensa. Iniciaram-se então pesquisas que
testaram a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina profundo para
alcançar uma melhor representatividade de texto.
Entretanto, a utilização de aprendizado de máquina profundo encontra
obstáculos, pois requerem uma enorme quantidade de dados, e tarefas de NLP
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geralmente utilizam a abordagem de treinamento supervisionado, na qual dados
rotulados são necessários, mas raramente se encontram bases rotuladas de grande
porte, principalmente quando se tratam de aplicações de NLP que focam na resolução
de problemas específicos.
Outra dificuldade na aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina
profundo é o alto custo de processamento demandado, sendo necessária a utilização
de processadores poderosos que tem um custo financeiro elevado e não estão à
disposição da maior parte dos pesquisadores (Bai et al., 2018).
Para contornar os obstáculos do uso de aprendizado de máquina profundo, foi
desenvolvida a técnica conhecida como Transfer Learning, a qual foca na resolução
do problema comum de insuficiência de dados para aplicação de aprendizado de
máquina. Transfer Learning tem por objetivo levar o conhecimento de um domínio
origem para um domínio alvo, desprezando a premissa de que dados de treino e
dados de teste devem ser independentes e identicamente distribuídos. Esta técnica
apresentou um ótimo efeito em muitas tarefas, as quais, anteriormente, eram difíceis
obterem melhores resultados devido à insuficiência de dados para treinamento (TAN
et al., 2018).
Com a evolução do Transfer Learning, modelos pré-treinados começaram a ser
desenvolvidos para finalidades genéricas, nas quais existem dados suficientes, para
depois transferir este conhecimento para aplicações específicas. Este conceito de
modelos pré-treinados tem sido muito utilizado nas áreas de NLP e também na área
de visão computacional (Bai et al., 2018). Especificamente para NLP, os modelos prétreinados se aproveitam de bases não rotuladas ou se utilizam delas para criação de
bases artificialmente rotuladas, possibilitando dados suficientes para treinamento.
Um modelo de representação pré-treinado, proposto pela equipe de inteligência
artificial da empresa Google em 2013, ganhou bastante destaque, batizado como
Word2Vec, o modelo representa cada palavra como um vetor (word embbedding) e
para geração deste são consideradas as palavras que costumam estar próximas da
palavra alvo que o vetor representa, esta abordagem tem o objetivo de dizer quando
duas ou mais palavras são similares, como: bonito e lindo, ou criar relações entre
palavras, como: homem está para mulher assim como rei está para rainha (MIKOLOV
et al., 2013). Para construção deste modelo foram utilizadas 1,6 bilhão de palavras e
ele foi considerado na época o estado da arte na representação de texto,
possibilitando melhores resultados em diversas atividades de NLP.
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Embora tenha bons resultados, o modelo Word2Vec ainda não representa o
contexto de cada palavra, por exemplo, para a palavra ’banco’ existe um único vetor
que a representa, desta forma nas frases: ’Abri uma conta no banco’ e ’sentei no banco
da praça’, a palavra banco tem a mesma representação, podendo causar erros de
interpretação nas aplicações de NLP. A dificuldade na geração de modelos prétreinados em geral é causada principalmente pela demora no processamento dos
dados, para o modelo Word2Vec o treinamento demorou quase um dia para ser
finalizado durante as pesquisas, mesmo utilizando máquinas de última geração do
Google.
Com o avanço da tecnologia, principalmente no que tange o poder de
processamento, surgiram então os modelos pré-treinados de representação de texto
contextualizados, ou seja, para cada palavra são geradas diferentes representações
de acordo com seu contexto, desta forma nas frases: ’Abri uma conta no banco’ e
’sentei no banco da praça’ são geradas duas representações distintas para palavra
’banco’, a primeira referente à instituição financeira e a segunda referente ao objeto
feito para se sentar. Estes modelos permitiram avanços em muitas tarefas de NLP,
inclusive em tarefas difíceis, como o desafio mantido pela universidade de Stanford
nos Estados Unidos, no qual é testada a capacidade de compreensão de leitura
através de algoritmos. No desafio é fornecida uma base de textos e perguntas e se
pede para verificar se determinado parágrafo de texto responde determinada pergunta
(RAJPURKAR; JIA; LIANG, 2018).
Em novembro de 2018, a empresa Google tornou público o código fonte das
técnicas utilizadas para criação de seu novo modelo pré-treinado para NLP, chamado
de Bidirectional Encoder Representantion from Transformer (BERT). Para construção
do modelo pesquisadores desenvolveram uma variedade de técnicas, as quais
permitem ao novo modelo de representação de texto utilizar para seu treinamento uma
enorme quantidade de dados não rotulados disponíveis na Internet, além de permitir
que ele seja utilizado para tarefas gerais de NLP. O modelo constrói uma
representação

de

texto

contextualizada,

com

o

diferencial

de

ser

uma

contextualização bidirecional, ou seja, ao representar uma palavra é considerado tanto
o texto que vem antes dela, como também o texto que vem após ela, conceito difícil
de ser implementado até então devido ao grande consumo de processamento
requerido (DEVLIN; CHANG, 2018).
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O modelo BERT pode ser utilizado de duas formas, a primeira de maneira
direta, na qual o modelo pré-treinado é utilizado diretamente para criar uma
representação do texto, ou seja, o texto em sua forma natural passa pelo BERT e criase sua representação numérica contextualizada (aplicado tanto a palavras como a
frases).
A segunda forma de utilização do modelo BERT pode ser feita de maneira
indireta, no qual antes de criar uma representação numérica contextualizada para
determinado texto, é realizado um ajuste fino no modelo (através de mais treinamento)
utilizando os dados do contexto específico ao texto que se quer representar. Nesta
segunda forma, o modelo pré-treinado é otimizado para criar a melhor representação
para o contexto que se quer trabalhar.
A segunda abordagem, que utiliza o modelo BERT de forma indireta, costuma
trazer melhorias substanciais nos resultados obtidos quando comparada a uma
abordagem que não utiliza modelos pré-treinados e aproveita-se apenas de dados
relacionados ao contexto de uma determinada tarefa (DEVLIN; CHANG, 2018).
Com um modelo pré-treinado de representação textual de alta performance,
que consegue gerar uma representação contextualizada otimizada para determinada
tarefa, como o BERT se propõe, há a hipótese de que tarefas mais sofisticadas, como
detecção de sarcasmo e ironia, podem se tornar possíveis, inclusive utilizando apenas
o texto como feature, dado que raramente se têm features adicionais ao texto, como
as características do autor que o escreveu.
Na concepção do modelo BERT diversas novas técnicas são utilizadas, entre
elas se destaca a técnica chamada de Attention, que diferente de arquiteturas
consideradas estado da arte, como a Long Short Term Memory (LSTM), contextualiza
de forma assertiva longas sequências de texto, permitindo melhor interpretação de
suas palavras. Tais características devem potencializar tarefas do campo de NLP,
inclusive há a hipótese de que seja possível a melhor performance na detecção de
sarcasmo e ironia.
A identificação automática de sarcasmo e ironia tem se mostrado relevante
devido ao impacto causado na tarefa de análise de sentimento, uma vez que a
natureza figurativa de sarcasmo e ironia implica na inversão de polaridade do
sentimento proposto pelo autor do texto (LIU, 2010). Assim, a detecção automática de
sarcasmo e ironia acabou se tornando um problema de pesquisa dentro da
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comunidade de NLP e diversos métodos estão sendo propostos para classificar se um
texto contém ou não tais elementos.
Um dos primeiros trabalhos conhecidos para detecção de sarcasmo e ironia foi
proposto por Tepperman, Traum e Narayanan (2006), no qual a detecção é realizada
em mensagens transcritas de diálogos de um call center. Muitas abordagens distintas
são encontradas na literatura, como sistemas baseados em regras, analise léxica,
aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado. As bases de dados
utilizadas para estudo também são as mais distintas, com maior frequência em bases
extraídas do Twitter e fóruns de discussões. Toda esta sinergia de métodos distintos
trouxe muita inovação para o desafio (JOSHI; BHATTACHARYYA; CARMAN, 2016).
Mesmo com o avanço recente de pesquisadores, que propuseram diversas
técnicas e abordagens ao problema de detecção de sarcasmo e ironia, ainda é muito
difícil obter sucesso neste desafio. Um texto possui muitas variáveis ao seu redor, o
que é chamado de contexto e muitas vezes ele pode ser preponderante para se
afirmar se determinado texto contém ou não ironia e sarcasmo. Assim, determinar se
o texto contém ou não ironia e sarcasmo sem características externas (como é o
escopo deste trabalho) é ainda mais desafiador, inclusive para capacidade humana
de interpretação.
Para aumentar ainda mais a complexidade no desafio de detecção de
sarcasmo e ironia, não se pode deixar de citar que distintos idiomas em que o texto é
escrito, assim como gírias e brincadeiras regionais peculiares geram maior
dificuldade.
Conforme contexto citado até aqui, evolução ferramental e de abordagens
referentes a problemas no campo de processamento de linguagem natural e o desafio
da detecção de sarcasmo e ironia, este trabalho possui a seguinte questão de
pesquisa: A técnica de representação Bidirectional Encoder Representation from
Transformer (BERT) é uma alternativa viável e pode trazer melhores já obtidos por
pesquisadores na tarefa de detecção de sarcasmo e ironia em textos?

1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor um método para detecção de sarcasmo e

ironia, baseada na utilização do modelo pré-treinado de processamento de linguagem
natural BERT (Bidirectional Encoder Representation from Transformer), utilizando
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apenas dados textuais, e validar a eficiência do modelo em comparação a outras
abordagens de distintas complexidades.

1.3

Contribuições
Este trabalho estende a proposta de Devlin et al. (2018) como forma de aplicar

seus modelos de representação de texto pré-treinados e seu ajuste fino como parte
da abordagem de um problema de classificação de texto, mais precisamente para
detecção de sarcasmo e ironia.
A hipótese é que a forma como o texto é representado pode trazer melhor
desempenho ao aplicarmos algoritmos de aprendizado de máquina na detecção de
sarcasmo e ironia.
Uma possível contribuição para a indústria é a possibilidade de melhoria no
desempenho do problema de detecção de sarcasmo e ironia, utilizando apenas
features presentes no texto, expandindo assim sua possibilidade de aplicação,
permitindo, por exemplo, a utilização da abordagem proposta para aperfeiçoamento
de sistemas de análise de sentimento, aumentando a assertividade e, por
consequência, melhorando a compreensão da opinião de usuários na Internet.

1.4

Método de trabalho
O método aplicado para atingir o objetivo é formado por três frentes:
1) Revisão Bibliográfica
Pesquisa bibliográfica nas principais fontes acadêmicas e profissionais,
buscando o estado da arte sobre os seguintes temas:


Representação de texto;



Processamento de linguagem Natural;



Detecção de sarcasmo e ironia.

2) Elaboração da proposta
Com base nos conceitos e trabalhos relacionados analisados na
pesquisa bibliográfica, é desenvolvida a proposta de trabalho, de acordo
com:
A) Requisitos: Serão definidas as características da proposta, como
quais variáveis podem e devem ser utilizadas, em qual formato os
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dados de entrada devem estar para que se execute o método
proposto, qual o formato de saída esperado, entre outros.
B) Visão geral da proposta: A proposta será definida em dois
grandes módulos, sendo eles (1) Módulo de Pré Processamento,
no qual é utilizado o modelo pré-treinado BERT e realizado o ﬁne
tuning com a base proposta; (2) Módulo de aplicação de
algoritmos, no qual é aplicado um algoritmo de classificação sobre
os dados pré processados.
C) Massa de dados: São definidos os dados necessários para
realizar

a

implantação

referencial

da

proposta.

Serão

pesquisadas e priorizadas bases com conteúdo de redes sociais,
pois tem como característica a expressão de opinião dos
usuários.
D) Critérios de validação: Serão definidos os critérios de validação,
comparação de requisitos e também as métricas utilizas para
avaliar a performance do trabalho.
3) Implementação de referência
Na implementação de referência são explicados em detalhes todos os
passos necessários, bem como ambiente, base de dados, técnicas de
pré-processamento, aplicação de algoritmos e resultados obtidos.
A) Ambiente: Descrição dos recursos de hardware e software
utilizados para desenvolvimento da implementação referencial.
B) Base de dados: Descrição do dataset utilizado, explicando
também sua estrutura lógica e física.
C) Passos

e

processos

executados

na

implementação

referencial: Para deixar claro a que foi proposto e de que maneira
os requisitos são atendidos, são apresentados todos os códigos,
parâmetros e bibliotecas utilizadas.
D) Avaliação dos resultados: Apresentação dos resultados de
acordo com as métricas clássicas de mensuração de modelos de
aprendizado de máquina e comparação com outras abordagens.
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1.5

Organização do trabalho
A seção 2, Revisão Bibliográfica apresenta os conceitos fundamentais para

realização deste trabalho, como a história e evolução no processamento de linguagem
natural, abordagens de outros autores para a detecção de sarcasmo e ironia, sempre
relacionando os conceitos ao atual trabalho.
A seção 3, BERT e método proposto explica em detalhes o modelo pré
treinado BERT, descreve os requisitos contidos na proposta e a apresentação técnica
da proposta, de forma a deixar claro e compreensível o escopo do trabalho. Também
são analisados os passos e desafios de sua implementação.
A Seção 4, Análise dos resultados, apresenta os resultados obtidos pelo
método proposto neste trabalho, como também benchmarks de mercado ou de
desenvolvimento do próprio autor para permitir comparações nos resultados.
A Seção 5, Conclusões e trabalhos futuros, realiza a interpretação dos
resultados do trabalho, identificando o que se foi alcançado, bem como suas
limitações, contribuições e recomendações para futuros trabalhos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA
Está seção apresenta os conceitos envolvidos na proposta deste trabalho e sua
área em geral. São apresentadas duas subseções: Conceitos Básicos e Estado da
Arte.

2.1

Conceitos Básicos

2.1.1 Representação de texto
Ao se trabalhar com NLP, o primeiro passo a ser dado é definir a forma que o
texto será representado, o qual, neste caso, será necessariamente em um formato
numérico, para que possa ser interpretado matematicamente. Desta forma, podem-se
submeter os textos a algoritmos, a fim de extrair padrões e gerar interpretações. A
seguir serão apresentadas as seguintes técnicas de representação: bag of words,
word embedding e wordpiece model.

2.1.2 Ironia e Sarcasmo
A ironia, considerada uma das formas mais complexas de expressão literária
pelo dicionário Michaelis (2019), é definida pelo mesmo como "figura pela qual se faz
uso de palavras que são o contrário do que realmente se quer dizer, geralmente para
demonstrar humor, irritação ou aborrecimento", ou seja, em um discurso a mensagem
que o locutor pretende transmitir tem um significado oposto ao seu sentido literal.
O sarcasmo, por sua vez, tem uma definição muito próxima à da ironia, não
existindo um consenso entre os autores se existe uma diferença significativa ou
apenas superficial entre ambas as figuras. O principal ponto de divergência é que o
sarcasmo é considerado mais agressivo e abertamente crítico (Attardo, 2000). Ainda
sobre a diferença entre ambos, o sarcasmo é considerado mais pessoal, ele tem
propósito e destinatário definidos para todos os ouvintes, enquanto a ironia não possui
um alvo identificado e é considerada apenas o oposto do pensamento pretendido por
alguém, sem possuir uma conotação agressiva ou crítica (Tabacaru, 2015).
Abordados os conceitos de ironia e sarcasmo, é possível compreender a
importância e a dificuldade em reconhecer a utilização de tais figuras de linguagem,
uma vez que a análise de uma frase pode ser facilmente confundida pela presença de
palavras de forte polaridade, utilizadas de forma sarcástica e ter seu sentido
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completamente invertido, gerando uma interpretação errônea e oposta a pretendida
pelo locutor da mesma (RILOFF et al., 2013).

2.1.2.1 Bag of words
Definido por Goldberg e Hirst (2017) como um modelo muito comum de
representação de texto, a técnica Bag of words observa o histograma de palavras
contidas em uma sentença ou parágrafo e determina como características de
representação a contagem ou frequência de cada palavra.
A representação parte de um vocabulário pré-definido de palavras e é chamado
de “bag” of words por não extrair como característica do texto a ordem em que está
cada uma das palavras. A representação final é expressa através de um vetor, no qual
cada posição representa uma palavra do vocabulário previamente definido, e a
posição é preenchida com a frequência que aquela palavra aparece na sentença que
se quer representar. A Figura 1 a seguir apresenta o exemplo de um texto bruto
transformado em vetores.
Figura 1 – Bag of words

Fonte: UC Business Analytics R Programming Guide (2018).

Vetores como estes podem ser utilizados para modelagem de texto, podendo
servir como entrada para algoritmos de aprendizado de máquina. É possível também
adicionar maior complexidade a representação e isto pode ser feito de várias formas,
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por exemplo, dando pesos diferentes para cada palavra de acordo o número de vezes
que ela aparece em todo texto, técnica conhecida como Term Frequence – Inverse
Document Frequence ou TF-IDF (SAMMUT; WEBB, 2017).

2.1.2.2 Word Embedding
Diferente do Bag of words, no qual um único vetor representa todo o vocabulário
de palavras conhecidas, na técnica Word embedding cada palavra é representada por
um vetor e uma sentença é formada pelos vetores das palavras contidas nela.
A representação Word embedding é criada através de um modelo pré-treinado,
que tem como objetivo predizer determinada palavra de uma sentença de acordo com
as palavras que estão ao seu redor, ou seja, seu contexto. Desta forma, é possível
que palavras similares tenham representações semelhantes, o que traz o benefício de
extrapolar conhecimento gerado de uma palavra para outras similares.
Um benefício do uso desta técnica está na tarefa de classificação de sentimento
em sentenças, na qual as palavras são representadas por um modelo pré-treinado de
Word embedding. Por exemplo, quando a base para treinamento da classificação não
é extensa, não há nenhuma aparição da palavra “alegre”, mas existem aparições da
palavra similar “feliz”, assim, ao classificar uma sentença que contém a palavra
“alegre”, o algoritmo pode extrapolar o conhecimento da palavra similar “feliz” e acertar
a classificação.
A Figura 2 adiante mostra que palavras similares que variam apenas seu
gênero ou tempo verbais tendem a ter uma representação próxima.
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Figura 2 – Analogias criadas por word embedding

Fonte: Machine Learning Crash Course.

Mais um benefício de Word embedding é que por utilizar um vetor denso de
baixa dimensionalidade para representar uma palavra, diferentemente do Bag of
words, que gera vetores muito esparsos, ele facilita o uso em redes neurais profundas,
uma vez que essas redes não lidam bem com vetores esparsos, (GOLDBERG;
HIRST, 2017).

2.1.2.3 WordPiece Model
Ao se trabalhar com texto, um problema comum é se deparar com palavras
nunca vistas nas bases de treinamento, nestes casos não é possível representá-las,
e, por consequência, a informação é perdida. Para contornar este problema, diversas
soluções de pré-processamento de texto foram criadas, como a utilização de
dicionários com distintos tempos verbais das palavras, a fim de trazê-las para o
mesmo tempo, geralmente para o infinitivo. Por exemplo, se não tem a palavra
“correndo” na base de treinamento, mas tem a palavra “correr”, pode-se interpretá-la
e não se perde a informação.
Wordpiece é um modelo não supervisionado para geração de vocabulário
(chamado também como geração de token ou “tokenização”) para problemas de NLP.
Wordpiece auxilia no problema de palavras raras e nunca vistas, o algoritmo analisa
palavras em busca de sub palavras. Como exemplo, para as palavras: grupo, agrupar
e agrupamento, o algoritmo identifica a aparição com grande frequência da sub
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palavra “grup” e a torna parte do vocabulário conhecido. Assim, mesmo após o
treinamento, se o modelo encontra uma palavra não vista na base de treino, como a
palavra “agrupado”, ele pode verificar se existe uma sub palavra, no caso a “grup”, e
utilizar sua representação.
Esse método potencializa a representação do texto, trazendo maior riqueza de
detalhes e permitindo melhores resultados nas atividades de modelagem de texto. O
WordPiece Model foi inicialmente desenvolvido para otimizar o sistema de
reconhecimento de voz do Google para língua Japonesa/Koreana (SCHUSTER;
NAKAJIMA, 2012).

2.1.3 Softmax
Redes neurais profundas são compostas em geral com três macro camadas,
sendo elas: camada de entrada, camada oculta e camada de saída. A camada de
saída é a responsável por definir o resultado da rede e é geralmente, definida com
uma função de ativação, responsável por executar as classificações ou predições com
probabilidades associadas (NWANKPA et al., 2018).
Em uma camada de saída pode-se utilizar distintas funções de ativação, sendo
as funções mais conhecidas: Sigmoid, Tanh e Softmax. Neste trabalho de acordo com
a necessidade de problema (problema de classificação) é necessário que a função de
ativação permita a saída de múltiplas classes, necessidade que também se faz
necessária para o treinamento do modelo BERT (o treinamento é explicado em
detalhes no capítulo 3), assim é definida para este trabalho a função Softmax que
atende os requisitos citados.
A definição do uso do Softmax na arquitetura do BERT foi definida por Devlin
et al. (2018), que se inspirou na camada encoder do modelo Transformer proposto por
Vaswani et al. (2017)
A função de ativação é um elemento extremamente importante das redes
neurais artificiais. Elas basicamente decidem se um neurônio deve ser ativado ou não,
ou seja, se a informação que o neurônio está recebendo é relevante para a informação
fornecida ou deve ser ignorada. Funções de ativação devem ser diferenciáveis para
uso do backpropagation.
A função Softmax ajuda a melhor separar diferentes classes, forçando entradas
fora do padrão da classe a zero e entradas no padrão da classe a um, desta forma
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apresenta uma probabilidade para cada classe presente no desafio. A função tem
como entrada um vetor de N números reais e gera como saída a distribuição
normalizada de probabilidades para cada categoria possível, todas as saídas
somadas resultam um. A equação Softmax, apresentada na Equação 1 a seguir, é
utilizada de forma frequente em redes neurais para mapear saídas não normalizadas
da rede, gerando uma distribuição de probabilidades sobre as categorias de saída.

Equação (1)
2.1.4 Feed Forward Neural Network
Novas arquiteturas de redes neurais têm sido propostas recentemente, como
rede neurais convolucionais e redes neurais recorrentes, tais redes possuem maior
complexidade e demandam maior processamento, mas têm demonstrado ótimos
resultados em diversos campos de pesquisa.
Porém, neste trabalho a rede neural utilizada será a Feed Forward Neural
Network (FFNN), pois a arquitetura do BERT proposta por Devlin et al. (2018),
recomenda o uso do mecanismo Attention (detalhado no Apêndice A) em conjunto
com uma rede FFNN na camada encoder (camada enconder e arquitetura BERT
serão explicadas em detalhes no capítulo 3). Segundo Devlin et al. (2018) esta
arquitetura permite ótimos resultados e menor processamento.
FFNN é definida por Zell (1994) como uma rede neural artificial, na qual as
conexões entre os neurônios não formam um ciclo. Feed Forward Neural Network foi
o primeiro e mais simples tipo de rede neural, nesta rede o fluxo de informação
caminha em uma única direção, para frente. A informação tem início nos nós de
entrada, passa pelas camadas ocultas e é disponibilizada nos nós de saída, não há
ciclos nesta rede (SCHMIDHUBER, 2015).
Feed Forward Neural Network também tem por característica ter todos os nós
de uma camada conectados a todos os nós da camada seguinte e, assim, o resultado
dos nós de uma camada são sempre calculados sobre o resultado da camada anterior,
este processo se repete até que se chegue à última camada, a camada de saída.
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A seguir, na Figura 3, pode-se verificar a estrutura de uma FFNN com as
características aqui comentadas.
Figura 3 – Feed Forward Neural Network

Fonte: Towards Data Science (2018).

2.1.5 Transfer Learning para aprendizado de máquina profundo
Aprendizado de máquina profundo tem apresentado grandes avanços nos
últimos tempos, obtendo ótimos resultados para problemas complexos. Muitos
modelos de aprendizado de máquina profundo com desempenho considerado estado
da arte foram desenvolvidos e testados em variados domínios, como em visão
computacional e processamento de linguagem natural. Na maioria dos casos, estes
modelos estão sendo compartilhados para uso público e têm sido base para aplicação
do conceito de Transfer Learning no contexto de aprendizado de máquina profundo
(SARKAR; BALI; GHOSH, 2018).
De acordo com Sarkar, Bali e Ghosh (2018), existem duas principais estratégias
para Transfer Learning em aprendizado de máquina profundo, sendo elas:
1. Modelos pré-treinados prontos para uso como extratores de
características: modelos de aprendizado profundo têm uma arquitetura
composta por muitas camadas, estas camadas aprendem diferentes
características sobre o domínio que se está atuando e, então, são
conectadas a uma camada final (especialista) para obter uma saída de
acordo com a tarefa proposta.

32

Durante o treinamento estas camadas intermediárias sofrem ajustes nos
pesos de seus neurônios, até melhor se adequar ao objetivo do modelo.
Esta arquitetura de camadas permite utilizar o modelo pré-treinado sem sua
camada final, como um extrator fixo de características, que pode ser
aplicado em outras tarefas com outra camada final especializada.
Nesta estratégia, os pesos das camadas intermediárias, responsáveis por
extrair as características, são fixos e não se alteram ao aplicar o modelo em
outras tarefas. Esta estratégia é muito utilizada ao se trabalhar com NLP, os
primeiros modelos criados (como o Word2Vec do Google) tinham
exclusivamente esta funcionalidade.
O modelo BERT permite o emprego desta estratégia, porém, permite
também o uso da estratégia comentada no próximo parágrafo, a qual este
trabalho tem como hipótese de que gerará melhores resultados.
Por exemplo, ao utilizar BERT sem sua camada final de classificação, ele
ajudará a transformar uma palavra de uma nova tarefa de domínio em um
vetor dimensional de 512 posições com base em seus estados ocultos,
permitindo extrair características da palavra para uma nova tarefa do novo
domínio, utilizando o conhecimento de uma tarefa no domínio de origem.
Este é um dos métodos amplamente utilizados para realizar Transfer
Learning em aprendizado de máquina profundo.

2. Ajuste fino de modelos pré-treinados prontos para uso: nesta estratégia
é dado um passo a mais em comparação a estratégia anterior, ao invés de
utilizar toda a camada intermediária e apenas substituir a camada final
(especializada, responsável por uma classificação ou regressão), as
camadas intermediárias passam por um treinamento para otimizar os pesos
dos neurônios de cada camada para a nova tarefa proposta. Algoritmos de
aprendizado de máquina profundo tem arquitetura totalmente configurável,
ou seja, com muitos hiperparâmetros.
As camadas de um modelo de aprendizado profundo capturam diferentes
características, sendo que as primeiras camadas capturam características
mais genéricas e as camadas posteriores vão capturando características
mais específicas sobre a tarefa que o modelo se propõe a resolver.
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Na Figura 4 é possível visualizar um modelo de aprendizado profundo
trabalhando sobre o desafio de reconhecimento facial, a imagem ilustra
características que são aprendidas de acordo com a profundidade das
camadas do modelo. Nas primeiras camadas são aprendidos os padrões
das imagens, depois características das partes que compõem um rosto
(nariz, olhos, boca, etc.) e por fim características de um rosto inteiro.
Figura 4 – Aprendizado em camadas

Fonte: Chimenti (2017).

Com esta estratégia é realizado o ajuste fino no modelo pré-treinado, este
ajuste se dá através de um novo treinamento utilizando os dados
disponíveis da nova tarefa que se pretende resolver e ele já inicia com os
hiperparâmetros do modelo pré-treinado. A expectativa é que este novo
treinamento altere os pesos dos neurônios das camadas mais profundas,
nas quais as características mais específicas da tarefa são aprendidas de
forma a otimizar seu resultado.
As vantagens de fazer este ajuste fino são muitas, uma delas é que a partir
de um modelo pré-treinado, este novo treinamento converge muito mais
rápido que o original, além disso, não são necessárias tantas amostras de
dados sobre a tarefa que se quer resolver, as quais seriam indispensáveis
se o treinamento começasse do zero.
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A proposta deste trabalho se baseia em realizar o ajuste fino sobre o
modelo pré-treinado BERT, o qual permite a execução do ajuste, utilizando
uma base de dados específica de sarcasmo e ironia para verificar se
alcançam melhores resultados comparados a outros modelos.

2.1.6 Transdução de sequência (Sequence transduction)
A capacidade de transformar e manipular sequências são partes vitais da
inteligência humana, todas as interações seguem uma sequência, seja de ações ou
pensamentos. Portanto, a criação de transdutores automáticos de sequência é um
passo importante em direção à inteligência artificial.
Transdução é definida pelo dicionário Aurélio (2019) como “transformação de
uma energia em uma energia de natureza diferente”. Já sequência é definida como
“um conjunto de coisas ordenadas” (Aurélio, 2019).
No âmbito de NLP, as duas palavras em conjunto, “transdução de sequência”,
costumam ser utilizadas para classificar diversas tarefas que realizam a
transformação de uma entrada ordenada em uma saída, na qual a ordem também é
importante, como reconhecimento de voz e tradução de idiomas por máquina
(GREFENSTETTE et al., 2015). Então, por exemplo, transformar um texto do idioma
português para o idioma inglês seria uma atividade de “transdução de sequência”.
Um dos principais desafios na transdução de sequências é aprender a
representar tanto as sequências de entrada como as de saída, de um modo invariável
com distorções sequenciais, como encolher, esticar e traduzir. Redes neurais
recorrentes e convolucionais tem se mostrado uma poderosa arquitetura para
aprendizado de sequências, se provando capaz de compreender suas representações
(GRAVES, 2012).

2.1.6.1 Modelagem Sequence to Sequence
Para atuar no desafio de transdução de sequência foi criado o conceito de
modelagem sequence-to-sequence, este modelo tem por objetivo macro chegar a
partir de uma sequência origem de tamanho variável a uma sequência alvo de
tamanho também variável.
Um exemplo de arquitetura, que tem se destacado na modelagem sequenceto-sequence, é a arquitetura chamada Autoencoder, ilustrada na Figura 5. Ela é
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composta por um codificador-decodificador que tem o objetivo de aprender a gerar
uma saída (y(1), y(2),..., y(n)), dada uma sequência de entrada (x(1), x(2),..., x(n)). O
codificador (uma rede neural) é responsável por ler a sequência de entrada e o
decodificador (outra rede neural) é responsável por gerar uma sequência de saída (ou
calcular a probabilidade de uma determinada sequência de saída). O hidden state final
do codificador é utilizado para gerar uma variável de contexto C generalizada e de
tamanho fixo, que representa um resumo semântico da sequência de entrada, este
contexto C é dado como entrada para o decodificador (GOODFELLOW; BENGIO;
COURVILLE, 2016).
Figura 5 – Autoencoder

Fonte: Goodfellow, Bengio e Courville (2016).

2.2

Estado da Arte
Como resultado da pesquisa bibliográfica, foram identificados os principais

trabalhos envolvidos nas áreas de atuação desta proposta, NLP e detecção
automática de sarcasmos e ironia, sendo importante salientar que por ser uma área
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de pesquisa recente, ainda há poucos trabalhos publicados. Na sequência é
apresentada a Tabela 1 com os artigos que demonstraram melhores resultados,
ordenados de forma alfabética de acordo com seu título.
Tabela 1 – Principais artigos da pesquisa bibliográfica

Autor

Título

Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018) A Large Self-Annotated Corpus for Sarcasm
Vaswani et al. (2017)

Attention Is All You Need

Devlin et al. (2018)

BERT: Pre-training of Deep Bidirectional
Transformers for Language Understanding

Hazarika et al. (2018)

CASCADE: Contextual Sarcasm Detection
in Online Discussion Forums

Fonte: Elaborado pelo autor.

A seguir, os trabalhos identificados são detalhados, é realizada uma análise de
seus conteúdos, relacionando-os com a proposta deste trabalho, e, por fim, são
mostradas as conclusões alcançadas por meio da realização da revisão bibliográfica.
2.2.1 A Large Self-Annotated Corpus for Sarcasm
Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018) apresentam em seu trabalho uma grande
base de dados, construída por eles para pesquisadores de detecção de sarcasmo, e
batizam esta base com o nome de Self-Annotated Reddit Corpus (SARC). A base
conta com mais de 533 milhões de amostras, sendo 1,3 milhão do tipo sarcasmo. A
marcação sobre existir ou não sarcasmo na sentença é feita pelo próprio autor do
texto, o que garante a autenticidade da marcação e, por consequência, a qualidade
da base.
As amostras que compõem a base foram retiradas da rede social Reddit, na
qual usuários se comunicam através de comentários sobre determinado assunto
(intitulado com post), os comentários se organizam na rede social no formato de
árvore, ou seja, todo comentário tem um comentário pai. Os usuários da rede
adotaram um método comum para expressão de sarcasmo, eles adicionam o
marcador “/s” no final do comentário para indicar que o comentário contém sarcasmo.
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Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018) colheram comentários presentes na rede
social entre janeiro de 2009 e abril de 2017 e para cada comentário foram agregadas
algumas informações como: sarcasmo (sim ou não), autor e data em que foram
escritos. Para reduzir o ruído da base muita informação foi descartada, como URLs
presentes no texto e caracteres que não estivessem no formato ASCII, chegando à
base final composta de três arquivos: um arquivo CSV com todos os comentários, um
arquivo JSON, contendo todos os comentários e a relação com seu post original e
demais comentários do post, e, por fim, outro arquivo CSV, no qual cada linha é uma
sequência de comentários de determinado post.
Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018) definem três métricas para avaliar a
qualidade da base construída, sendo elas: tamanho, balanceamento de amostras e
taxa de falsos positivos e falsos negativos. Também é feita uma comparação
qualitativa com outras bases propostas, de acordo com os autores, as demais bases
têm como origem a rede social Twitter, que apresenta uma série de desvantagens,
como limitação de caracteres para se expressar e excessivo uso de marcações nos
comentários.
Como a aplicação direta da base proposta no artigo é o treinamento e validação
de modelos de detecção automática de sarcasmo, os autores constroem uma série
de benchmarks para a tarefa de classificação dos comentários em sarcástico e não
sarcástico. Os benchmarks aplicam uma classificação linear sobre três métodos
distintos de representação do texto: Bag-of-Words (n-gram = 1), Bag-of-Words (ngram = 2), Sentence embedding (Glove), mais um benchmark humano composto por
cinco pessoas e um benchmark de escolha aleatória, todos aplicados a uma base
balanceada e outra desbalanceada.
Os resultados dos benchmarks utilizando distintos métodos são apresentados
na Tabela 2 a seguir, na qual é utilizado como métrica a acurácia. Os testes foram
conduzidos com comentários de todos os assuntos, com uma base balanceada (allbal) e com comentários do assunto político com base balanceada (pol-bal) e não
balanceada (pol-unbal). De acordo com os autores, os métodos propostos obtiveram
uma boa performance, alcançando resultados melhores que o modelo aleatório,
porém pior que o de um humano. Os autores acreditam que estes benchmarks podem
ser superados por métodos mais elaborados.
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Tabela 2 – Benchmark SARC

Fonte: Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018).

2.2.2 Attention Is All You Need
Vaswani et al. (2017), em seu trabalho intitulado como “Attention is all you
need”, apresentam as principais técnicas utilizadas pelo modelo BERT. A proposta
feita pelos autores é a criação de uma arquitetura de rede neural para resolução do
problema de transdução de sequência, baseada somente no mecanismo Attention. A
arquitetura proposta foi batizada de “Transformer”.
A arquitetura Transformer dispensa inteiramente a utilização de redes neurais
recorrentes ou convolucionais, que demonstraram serem os modelos mais
competitivos quando se tratam de modelos de transdução de sequência. A arquitetura
também mantém o modelo encoder-decoder, muito utilizado na resolução do
problema de transdução de sequência.
A arquitetura Transformer pode ser vista na Figura 6 a seguir.
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Figura 6 – Transformer

Fonte: Vaswani et al. (2017).

Vaswani et al. (2017) propõem para camada encoder (lado esquerdo da
arquitetura mostrada na Figura 6) uma pilha de seis camadas idênticas, nas quais
cada uma contém duas subcamadas. A primeira subcamada é formada pelo
mecanismo multi-head attention (explicado em detalhes no apêndice deste trabalho).
A segunda subcamada é formada por uma feed-forward neural network.
Para camada decoder (lado direito da arquitetura mostrada na Figura 6) os
autores propõem também seis camadas idênticas, nas quais as mesmas têm a
configuração similar às camadas encoder, com a adição de uma terceira subcamada
que aplica o mecanismo multi-head attention sobre a saída do encoder.
Vaswani et al. (2017), para otimizar a performance da arquitetura proposta,
aplicam tanto no encoder como no decoder mecanismos como o Residual
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Connections no entorno das camadas, seguidos por uma camada de normalização.
Ambos os mecanismos são explicados em detalhes no apêndice deste trabalho.
Para o treinamento do modelo, Vaswani et al. (2017) utilizam duas bases. A
primeira base é a “WMT 2014 Inglês-Alemão”, que consiste em cerca 4,5 milhões de
pares de sentenças e aproximadamente 37 mil termos. A segunda base é a “WMT
2014 Inglês-Francês” que tem um tamanho expressivamente maior, contando com 26
milhões de pares de sentenças e vocabulário de aproximadamente 32 mil termos.
A arquitetura proposta tem como objetivo realizar a tradução de idioma. O
experimento se mostrou superior aos modelos existentes e, ainda, provou ser mais
paralelizável, requisitando um tempo sensivelmente menor para treinamento.
O trabalho de Vaswani et al. (2017) apresenta uma quebra de paradigma do
que estava sendo praticado pelos pesquisadores até então, ganhando grande
repercussão na área de pesquisa NLP. No artigo, Vaswani et al. (2017) passam por
várias definições sobre o mecanismo Attention e também explicam os motivos de suas
escolhas.
O mecanismo Attention e a arquitetura Transformer são as bases do modelo
BERT e são apresentadas em detalhes no apêndice deste trabalho.

2.2.3 BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language
Understanding
Devlin et al. (2018) apresentam em seu trabalho um novo modelo de
representação de texto pré-treinado. O modelo, batizado como BERT, representa o
acrônimo Bidirectional Encoder Representations from Transformer. O nome é dado
devido ao BERT conseguir criar um modelo de representação de texto de maneira
contextualizada, considerando em todas as camadas do modelo palavras à esquerda
e à direita do texto que está sendo representado. Pelo nome também fica claro que
BERT utiliza a camada encoder da arquitetura Transformer proposta por Vaswani et
al. (2017).
Com o resultado do modelo pré-treinado proposto pelos autores, é possível
realizar um ajuste fino com a adição de uma única camada de saída, para então
habilitar sua utilização em distintas tarefas da área de NLP. Alguns exemplos das
tarefas que podem ser realizadas utilizando o modelo são: classificação de texto,
reconhecimento de entidades, perguntas e respostas, etc.
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Devlin et al. (2018) definem sua arquitetura como: múltiplas camadas encoders
da proposta de Vaswani et al. (2017) na arquitetura Transformer. Os autores realizam
apenas alterações nos parâmetros: número de camadas Transformer (L), hidden size
(H), self attention heads (A) da camada Transformer encoder. São propostas duas
versões chamadas de BASE e LARGE, seus parâmetros podem ser vistos na Figura
7 a seguir (detalhes da arquitetura são mostrados no capítulo 3 deste trabalho).
Figura 7 – BERT Base x Large

Fonte: Devlin et al. (2018).

Os autores propõem dois métodos para o treinamento do modelo. No primeiro
e principal método, chamada Masked Language Model (MLM), é realizada a
substituição de palavras aleatórias pelo token [Mask] e o objetivo do modelo é acertar
a palavra mascarada com base nas palavras anteriores e posteriores. O segundo
método é chamado de Next Sentence Prediction (NSP), na qual o objetivo do modelo
é: dado duas sentenças verificar se uma é continuação da outra.
A proposta do artigo demostrou resultados superiores aos alcançados até então
em diversas tarefas da área de NLP, colocando o modelo no topo de vários desafios.
A tarefa Masked Language Model, proposta para treinamento, teve um papel muito
importante, pois permitiu ao modelo BERT ser bidirecionalmente contextualizado, a
tarefa mais comum utilizada até então era unidirecional, a qual solicitava para se
predizer uma palavra apenas as suas palavras anteriores ou posteriores. Mais
detalhes sobre o BERT são mostrados com detalhes no capítulo 3 deste trabalho.
2.2.4 CASCADE: Contextual Sarcasm Detection in Online Discussion Forums
Hazarika et al. (2018) propõem em seu trabalho um detector de sarcasmo
contextualizado, batizado de CASCADE. A proposta adota um modelo hibrido que
atua tanto no conteúdo como também no contexto da sentença que está sendo
avaliada. Os autores também acreditam que características dos autores das
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sentenças podem influenciar na detecção e então adicionam estas informações ao
modelo.
Em geral, a tarefa a ser realizada pelo modelo é detectar a presença ou não de
sarcasmo em comentários realizados no fórum de discussão online chamado Reddit.
Para treinar e testar o modelo os autores utilizam a base SARC proposta por Khodak,
Saunshi e Vodrahalli (2018).
Para a modelagem baseada no conteúdo do comentário, Hazarika et al. (2018)
utilizam uma rede neural convolucional para gerar a representação do texto. Segundo
os autores, as redes neurais convolucionais geram representações abstratas do texto
extraindo seus padrões locais. O vetor gerado captura informações sintáticas e
semânticas do comentário que são utilizadas para a tarefa em questão.
Para modelagem baseada em contexto Hazarika et al. (2018) utilizam duas
abordagens distintas.
Na primeira abordagem baseada em contexto, inicialmente se aprende
características da escrita de cada usuário. Os autores realizam o agrupamento dos
comentários realizados por usuário, formando um documento único para cada usuário,
no qual contém todos os seus comentários, após isso é aplicada a técnica não
supervisionada de aprendizado de representação chamada ParagraphVector que
gera um vetor de tamanho fixo que representa as características da escrita do usuário
(LEAND; MIKOLOV, 2014).
Na segunda abordagem baseada em contexto, aprende-se sobre a
personalidade das pessoas. Os autores submetem os comentários dos usuários a um
modelo treinado com uma rede neural convolucional sobre a base desenvolvida por
Matthews e Gilliland (1999), que classifica o texto em cinco personalidades distintas,
sendo elas: abertura a novas experiências, extroversão, amabilidade, consciência e
estabilidade emocional. É utilizado o último hidden state da rede para gerar o vetor
personalidade do comentário.
Para realizar a predição final, Hazarika et al. (2018) concatena o vetor baseado
no conteúdo do comentário junto aos dois vetores baseados no contexto do
comentário e, então, alimenta uma rede neural convolucional para predizer se existe
ou não sarcasmo no comentário.
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2.2.5 Resumo dos principais trabalhos relacionados com esta proposta
Com o objetivo de sumarizar os trabalhos descritos nesta seção e seus
eventuais vínculos com a abordagem proposta nesse trabalho, foi construída a Tabela
3.
Tabela 3 – Trabalhos relacionados e seus eventuais vínculos com a proposta

Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018)
Título

A Large Self-Annotated Corpus for Sarcasm

Descrição

Para contribuir com o problema de pesquisa de detecção de
sarcasmos e ironia, os autores criaram uma base de dados
rotulada de grande porte e também diversos modelos
benchmarks, utilizando métodos distintos e técnicas variadas.
Também foi criado um benchmark com a capacidade humana
de detectar sarcasmo e ironia.

Vínculo com este

A base de dados criada pelos autores possibilita o teste de

trabalho

novas abordagens sobre o tema de pesquisa deste trabalho.
Também é possível testar a abordagem proposta neste trabalho
com os benchmarks criados pelos autores.

Vaswani et al. (2017)
Título

Attention Is All You Need

Descrição

Os autores propuseram neste trabalho uma arquitetura para
representação de texto que dispensa o uso de redes neurais
mais elaboradas, como a convolucional e a recorrente,
propondo para a substituição o mecanismo Attention. O objetivo
do trabalho foi melhorar a representação do texto para otimizar
a performance no problema de tradução de idiomas.

Vínculo com este A abordagem do trabalho foca na representação de texto e uma
trabalho

nova arquitetura para a mesma. A nova arquitetura é base para
a técnica que se pretende testar na detecção de sarcasmo e
ironia neste trabalho.

Devlin et al. (2018)
Título

BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for
Language Understanding
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Descrição

Os autores propuseram um novo modelo genérico pré-treinado
para representação de texto, que pode ser adaptado para
diversas tarefas dentro da área de NLP. O modelo proposto tem
como diferencial ser bidireccionalmente contextualizado, ou
seja, consegue representar uma palavra com base no que vem
antes e depois da mesma. Os resultados do modelo proposto
ganharam destaque ao superar os demais modelos existentes e
considerados estado da arte.

Vínculo com este A abordagem proposta pelos autores é a base deste trabalho
trabalho

para resolver o problema de detecção de sarcasmo e ironia. A
hipótese é que uma melhor representação do texto pode
apresentar melhor performance na detecção de sarcasmo e
ironia utilizando-se somente texto.

Hazarika et al. (2018)
Título

CASCADE: Contextual Sarcasm Detection in Online
Discussion Forums

Descrição

Os autores propõem uma abordagem para detecção de
sarcasmo e ironia que extrapola o conteúdo do texto. A proposta
busca extrair características da escrita e da personalidade dos
autores, além do próprio conteúdo do texto.

Vínculo com este A abordagem cria novos benchmarks para o problema de
trabalho

pesquisa, permitindo novas reflexões e também a comparação
dos resultados de abordagens que utilizam apenas conteúdo
presente no texto com abordagens que utilizam mais
características envolvidas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3 BERT E MÉTODO PROPOSTO
3.1

BERT
BERT é um modelo pré-treinado genérico, que foi criado como alternativa a um

dos maiores desafios de NLP, que é a falta de bases de treinamento com amostras
suficientes para resolução de problemas específicos, os quais possuem poucos
dados. O problema é solucionado com a criação do modelo pré-treinado com grandes
bases de dados, que pode ser refinado para um problema específico com uma base
de dados menor, gerando melhores resultados do que se o problema fosse abordado
só com a sua base específica (DEVLIN; CHANG, 2018).
Uma vez treinado de forma genérica, o modelo transfere seu conhecimento
através dos parâmetros que foram otimizados. Desta forma, quando se atua em um
problema que dispõe de poucos dados, os parâmetros da rede já inicializam
otimizados e só necessitam de um ajuste leve ao novo desafio.
Este modelo foi o primeiro a ser bidirecionalmente profundo, que representa
linguagem não supervisionada e que foi treinado apenas com texto simples. Desta
forma, ele permite a criação da representação bidirecionalmente contextualizada de
uma palavra, considerando tanto palavras anteriores quanto posteriores. Assim, uma
mesma palavra pode ter representações distintas de acordo com suas palavras
vizinhas.
BERT consegue compreender o contexto de uma sentença. Diferente de outras
técnicas de representação de texto, os pronomes e preposições da sentença
(conhecidos na área de NLP como stopwords) não são descartados e auxiliam no
entendimento. Na frase “A comida estava muito gostosa e as crianças comeram tudo,
ela foi preparada com muito amor e carinho”, BERT permite compreender que o
pronome “ela” é referente à palavra “comida” e então concluir que a comida foi
preparada com amor e carinho.
Nesta seção são apresentados detalhes do modelo, como: arquitetura, método
de treino, representação de entrada, método de utilização (fine tuning), dados de
treinamento e resultados.

3.1.1 Arquitetura
BERT foi proposto por Devlin et al. (2018) no artigo Pre-training of Deep
Bidirectional Transformers for Language Understanding e significa Bidirectional
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Encoder from Transformer, ou seja, como o próprio acrônimo já diz, ele utiliza o
conceito da camada encoder, representado na Figura 8, e do modelo Transfomer,
proposto por Vaswani et al. (2017). Devlin et al. (2018) propõem dois modelos em seu
artigo, representados na Figura 9:


BERT base, composto por:
o 12 camadas de Transformer encoders
o 12 Attention heads
o Feed forward neural network




768 hidden units

BERT large, composto por:
o 24 camadas de Transformer encoders
o 16 Attention heads
o Feed forward neural network


Figura 8 – Encoder block

Fonte: Alammar (2018).

1024 hidden units
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Figura 9 – Encoder base and larger

Fonte: Alammar (2018).

O fluxo da informação na arquitetura ocorre em uma camada de entrada, que
contém o embedding de cada palavra, em seguida o embedding passa por todas as
camadas de encoder e em cada camada é computado o attention da palavra com
base no resultado da camada anterior, gerando uma nova representação intermediária
de mesmo tamanho (512).
Na Figura 10 é possível ver a camada embedding representada pelos
retângulos amarelos E1 a EN, as camadas encoder são representadas pelas formas
ovais em azul Trm, que geram as representações intermediárias das palavras com
base nas demais palavras ao seu redor de maneira bidirecional, e, por fim, a
representação final de cada palavra pode ser observada nos retângulos verdes T1 a
TN.
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Figura 10 – BERT model architecture

Fonte: Devlin et al. (2018).

3.1.2 Tarefas de pré-treino
Tradicionalmente, a modelagem de linguagem natural é realizada através da
tarefa de predição de uma próxima palavra de uma determinada sequência, porém,
esta abordagem não permite uma visão bidirecional, pois considera apenas a
sequência anterior ou posterior à palavra. A fim de que o modelo fosse bidirecional,
Devlin et al. (2018) precisaram usar a técnica Masked Language Modeling e, para
garantir uma inteligência entre duas sentenças, propuseram o treinamento na tarefa
Next Sequence Prediction, ou seja, verificar se uma sentença A está relacionada à
outra sentença B.

3.1.2.1 Masked Language Modeling
A princípio parece claro que um modelo profundo bidirecional seja melhor que
um modelo de uma única direção, porém as tentativas mais simples de fazer tal
modelo, concatenando as sequências anteriores e posteriores, falharam devido a
permitir que a palavra que está sendo predita “vaze” e seja vista de maneira indireta
em um modelo profundo.
Para viabilizar o treinamento de um modelo profundo bidirecional, Devlin et al.
(2018) adaptaram um procedimento já existente, conhecido na literatura como tarefa
Cloze, proposto por Taylor (1953), e o chamou de modelo de mascaramento de
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linguagem. Este modelo simplesmente mascara de maneira aleatória 15% das
palavras (substituindo-as pelo token [MASK]) e posteriormente treina realizando a
predição destas palavras. Na Figura 11 é possível visualizar a imagem da arquitetura
proposta fazendo a predição de uma palavra mascarada.
Figura 11 – Masked Language Modeling

Fonte: Adaptado de Alammar (2018).

3.1.2.2 Next Sequence Prediction
Para tornar o modelo BERT mais inteligente e mais genérico, podendo resolver
mais tipos de tarefas de NLP, ele também é treinado na tarefa chamada de Next
Sequence Prediction, que consiste em uma classificação binária dado um par de
sequências. Esta classificação acusa falso quando a segunda sentença não é
continuação da primeira e verdadeiro quando a segunda sequência é continuação da
primeira. A Figura 12 ilustra o processo mencionado.
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Figura 12 – Next Sequence Prediction

Fonte: Adaptado de Alammar (2018).

3.1.3 Representação de entrada
A representação de texto usada na sequência de entrada do BERT é capaz de
representar tanto uma única sentença, como também pares de sequências de uma
mesma forma. A primeira posição de toda sequência de entrada é composta por um
token especial, caracterizado da seguinte forma: [CLS]. Este token é utilizado na tarefa
de classificação de sentenças, uma vez que ele agrega informação da sentença toda
e a pode representar, para as demais tarefas ele pode ser ignorado. Outro token
especial utilizado é o [SEP], para tarefa de classificação de sentenças este token
representa o final da mesma. Desta forma, uma sentença da tarefa de classificação é
representada conforme mostra a Figura 13.
Figura 13 – Entrada BERT com sentença única

Fonte: Devlin et al. 2018.

Para tarefas de pares de sentenças o token [SEP] tem uma função adicional,
além de indicar o final da sentença, mais um token [SEP] é inserido para indicar a
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separação entre o par de sentenças de entrada. Desta forma uma sequência de
entrada com um par de sentenças é representada conforme a Figura 14.
Figura 14 – Entrada BERT com sentença dupla

Fonte: Devlin et al. 2018.

Vale ressaltar que as palavras das sentenças são criadas utilizando o conceito
wordpiece (detalhado neste trabalho na seção 2.1.2.3).
A Figura 15 apresenta a sequência de entrada como um todo, nela é possível
verificar que para toda posição de entrada é definida a sentença que ela está contida,
podendo ser apenas sentença A, quando se trata de atividade de sentença única, ou
A ou B, quando se trata de atividades de pares de sentenças. O número da sua
posição também é adicionado em toda sequência.
Figura 15 – Entrada BERT completa

Fonte: Devlin et al. 2018.

3.1.4 Fine tuning
Como observado no campo de pesquisa de visão computacional, a
transferência de aprendizado tem mostrado um grande avanço, como no caso do
modelo pré-treinado com a base ImageNet (vasta base de imagens), no qual
posteriormente ao seu treinamento é feito um ajuste fino no modelo para atuar em
tarefas mais específicas sobre imagens (DENG et al., 2009).
Para o campo de NLP, nos últimos tempos foram produzidos modelos prétreinados capazes de gerar representações contextualizadas para sentenças e
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documentos a partir de dados não supervisionados, permitindo que os mesmos sejam
utilizados para tarefas específicas posteriormente (DAI; LE, 2015). A vantagem desta
abordagem de modelos pré-treinados é a possibilidade de utilizar diversos parâmetros
já aprendidos e só alguns que ainda precisam ser aprendidos do zero.
O modelo BERT parte deste princípio de transferência de aprendizado, assim
o modelo pré-treinado nas atividades masked language modeling e next sentece
prediction pode ser refinado para outras atividades específicas de NLP, isto é possível
devido à utilização da mesma arquitetura no treino e no ajuste (com exceção da
camada de saída). Desta forma, os parâmetros do modelo pré-treinado são utilizados
para inicializar o modelo a ser refinado, todos os parâmetros são refinados de acordo
com os dados de entrada e saída da tarefa específica.
Na Figura 16 é possível observar a arquitetura do pré-treino e do ajuste fino em
uma tarefa de classificação, para obter a representação de dimensão fixa da
sequência de entrada é utilizado o hidden state final do primeiro token da entrada, que
corresponde ao [CLS]. O único novo parâmetro adicionado durante o fine tuning é
para a camada de classificação, este parâmetro é o “K” e representa o número de
rótulos distintos. A probabilidade do rotulo é calculada com um softmax padrão. Os
parâmetros de BERT (modelo pré-treinado) e os da camada de classificação são
treinados juntos para maximizar a probabilidade de acerto. Para o ajuste fino do
modelo pré-treinado, os parâmetros são os mesmos, com exceção dos seguintes que
podem variar entre:


Batch size: 16, 32;



Learning rate (Adam): 5e-5, 3e-5, 2e-5;



Number of epochs: 3, 4.

O ajuste fino tem uma duração curta quando comparado ao pré-treino, pois ele
percorre exaustivamente os parâmetros acima e escolhe o que tem melhor resultado
para a tarefa específica.
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Figura 16 – BERT Fine Tuning

Fonte: Adaptado de Devlin et al. (2018).

3.1.5 Dados
Para o treinamento do modelo BERT é utilizado o BooksCorpus, que contém
cerca de 800 mil palavras no idioma inglês (ZHU et al., 2015). Ele também utiliza o
site Wikipédia, no qual foram extraídas cerca de 2,5 milhões de palavras no idioma
inglês, excluindo imagens, listas, tabelas e cabeçalhos.

3.1.6 Resultados
Para validar a eficiência do modelo pré-treinado foi testada a sua utilização em
onze tarefas de NLP, através de três bases desafiantes conhecidas na comunidade,
para realização de cada tarefa foi feito o ajuste fino de acordo com a base de dados
rotulada do problema.
O primeiro desafio foi sobre o General Language Understanding Evaluation
benchmark (GLUE), que é composto por onze atividades distintas com base rotuladas,
baseline humano e diversos desafiantes (WANG et al., 2019).
Quando foi lançado o modelo BERT, sua versão Large superou todos os
desafiantes com uma margem substancial entre quatro e sete pontos percentuais de
melhoria em relação à solução estado da arte anterior. Na data atual, o modelo BERT
em sua forma pura ocupa a décima sexta posição do ranking de desempenho sobre
o desafio, porém a primeira e terceira posição são ocupadas por soluções que utilizam
o modelo BERT em sua composição. Nas Tabelas 4 e 5 é possível verificar o
desempenho de BERT no desafio na data em que foi lançado e na data atual.
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Tabela 4 – Resultado BERT no lançamento (GLUE)

Fonte: Devlin et al. (2018).
Tabela 5 – Resultado BERT nos dias atuais (GLUE)

Fonte: The General Language Understanding Evaluation – GLUE.

O segundo desafio é o Stanford Question Answering Dataset versão 1.1 e 2.0
(SQuAD), ele conta com uma coleção de mais de 100 mil pares de perguntas e
respostas (RAJPURKAR et al., 2016). As perguntas são simples e tradicionais, porém
as respostas são parágrafos extraídos da Wikipédia, que podem conter ou não a
resposta, o desafio é justamente o de verificar se o parágrafo contém ou não a
resposta. A diferença da versão 1.1 para a versão 2.0 é que os parágrafos de
respostas são mais longos, estando mais próximo da realidade dos desafios humanos,
sendo assim a versão 2.0 um pouco mais complexa.
Os resultados da versão 1.1 são mostrados na Tabela 6, como neste desafio é
permitida a utilização de dados públicos para melhorar o treino, foram utilizados os
dados da TriviaQA para otimizar os parâmetros antes do ajuste fino (JOSHI et al.,
2017). Desta forma, os resultados do modelo BERT superaram todas as soluções
existentes até o seu lançamento, inclusive soluções que utilizavam mais de um
modelo. Para a versão 2.0, BERT também superou seus concorrentes, conforme
mostra a Tabela 7, e até os dias atuais BERT faz parte das soluções que estão
liderando os resultados no desafio, de acordo com a Tabela 8.
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Tabela 6 – Resultado BERT no lançamento (SQuAD 1.1)

Fonte: Devlin et al. (2018).
Tabela 7 – Resultado BERT no lançamento (SQuAD 2.0)

Fonte: Devlin et al. (2018).
Tabela 8 – Resultado BERT nos dias atuais (SQuAD 2.0)

Fonte: The Stanford Question Answering Dataset – SQuAD.
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O terceiro desafio é o Situations With Adversarial Generations (SWAG),
composto por 113 mil pares complexos de sentenças que avaliam um senso comum
de inferência (ZELLERS et al., 2018). A tarefa é escolher entre quatro sentenças
distintas qual é mais plausível para completar uma dada sentença. BERT em seu
lançamento superou com grande margem todas as demais soluções concorrentes,
como se pode ver na Tabela 9, e, nos dias atuais, continua figurando no topo de
performance, tanto por ser a base da solução líder como ainda em sua aplicação pura,
como mostra a Figura 17.
Tabela 9 – Resultado BERT no lançamento (SWAG)

Fonte: Devlin et al. (2018).
Figura 17 – Resultado BERT nos dias atuais (SWAG)

Fonte: The Allen Institute for Artificial Intelligence.
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3.2

Método proposto

3.2.1 Introdução
Esta seção apresenta a proposta do método de detecção automática de
sarcasmo e ironia com a utilização do modelo pré-treinado BERT, mostrando em
detalhes qual configuração do modelo é utilizada, quais os dados são utilizados, qual
a distribuição amostral dos dados, como eles são pré-processados para que possam
ser utilizados no modelo e como é realizado o processo supervisionado de ajuste fino
(novo treinamento) com os dados propostos para o problema de detecção de
sarcasmo e ironia.
A Figura 18 ilustra o macro fluxo do método proposto, o qual pode ser descrito
com origem nos dados textuais disponíveis na web, que são treinados de acordo com
as técnicas e arquitetura proposta por Devlin et al. (2018) no modelo BERT, que tem
como objetivo as tarefas de Masked Language Modeling e Next Sequence Prediction
(descritas em detalhes no item 3.1.2) que resulta no modelo pré-treinado (modelo
composto de uma rede neural profunda com os pesos da camada oculta definidos)
que contém 110.592 parâmetros.
A partir do modelo pré-treinado disponível realiza-se o fine-tuning, ou seja, é
efetuado um novo treino com as técnicas e arquitetura do BERT, porém, desta vez,
são utilizados os dados disponíveis na base SARC, que contém textos rotulados sobre
a presença ou não de ironia e sarcasmo com uma nova camada FFNN com Softmax,
que tem por objetivo a tarefa de classificar se determinado texto contém ou não ironia
e sarcasmo.
Neste novo treino, os pesos das camadas ocultas da rede neural profunda do
modelo são inicializados com os pesos presentes no modelo pré-treinado BERT,
através desta estratégia é que ocorre a transferência de conhecimento do modelo
origem (pré-treinado) para o novo modelo otimizado para a classificação de ironia e
sarcasmo.
Na Figura 18 é possível verificar seis estágios, conforme números na própria
imagem, sendo eles:
1. Base de dados da web, que é preparada para as tarefas de Masked
Language Model e Next Sentence Prediction.
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2. Treinamento do modelo BERT com suas doze camadas de encoder
(Attention com FFNN), mais sua camada especializada (FFNN com
Softmax) para as tarefas de MLM e NSP.
3. Modelo BERT treinado em sua arquitetura mais simples chamada de
BERT BASE (utilizada neste trabalho, explicada no item 3.1.1), que
contém 110.592 parâmetros definidos conforme o treino do estágio
anterior (este modelo é disponibilizado pelo Google já treinado).
4. Base de dados SARC, que é preparada para a tarefa de classificação de
sarcasmo e ironia (detalhada no item 3.2.3)
5. Neste estágio é realizado o treinamento do novo método proposto, podese ver na imagem que um indicador sai do estágio dois em direção a
este estágio, ela representa a arquitetura (doze camadas encoder mais
uma camada FFNN com Softmax) do BERT que é importada para o novo
modelo, se vê também um indicador que sai do estágio 3 em direção a
este estágio, este representa os 110.592 parâmetros que são
importados do modelo pré-treinado para inicializar o novo treino.
6. Novo modelo treinado com seus 110.592 parâmetros inicias otimizados
para sua tarefa, que se resume a realizar a classificação do texto de
entrada entre as classes: “possui sarcasmo e ironia” e “não possui
sarcasmo e ironia”.
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Figura 18 – Macro fluxo arquitetura

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2.2 Base de Dados
A base de dados utilizada nesta proposta será a SARC (Self-Annotated Corpus
for Sarcarsm), proposta por Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018), esta base foi criada
especificamente para pesquisadores e tem por finalidade treinar e validar sistemas de
detecção de sarcasmo e ironia. A base conta com mais de um milhão de sentenças,
dez vezes mais que bases anteriores criadas com o mesmo propósito, as sentenças
foram rotuladas pelos próprios autores, excluindo assim um possível viés sobre rótulos
feitos por terceiros.
As sentenças presentes na base foram extraídas de um fórum de discussão
on-line chamado Reddit (https://www.reddit.com/), assim, além da sentença, a base
conta também com informações do usuário e assunto.
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3.2.3 Preparação dos dados
Nesta seção são detalhados todos os passos necessários para preparar os
dados, de maneira que os mesmos possam ser utilizados pelo método proposto.
A preparação dos dados para entrada no modelo BERT requer alguns
cuidados, como o modelo foi desenhado para ser um modelo genérico de NLP, seu
input de dados pode ter quatro formatações distintas de acordo com o tipo de tarefa
que se quer realizar.
Para a tarefa proposta neste trabalho, classificado pelo BERT como sentence
classification a entrada deve ser um arquivo do tipo TSV (dados separados por
tabulação) em que cada linha representa uma amostra da base e as colunas devem
ter os seguintes valores:
1. Guid: identificador único de cada amostra
2. Label: rotulo da sentença (neste caso 0 ou 1, contém ou não sarcasmo
e ironia)
3. Text_b: texto simples da sentença que se vai trabalhar, coluna opcional,
deve ser utilizado apenas para tarefas que envolvem pares de sentenças
(não é o caso deste trabalho, no qual a mesma será desconsiderada, e
por isso, preenchida apenas com o caractere ‘a’)
4. Text_a: texto simples da primeira sentença que se vai trabalhar
(sentença a analisar se contém sarcasmo e ironia)

A Figura 19 apresenta um exemplo real utilizado para o treinamento.
Figura 19 – Formato de entrada

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os dados disponíveis no SARC estão separados em três arquivos, o primeiro
é um arquivo do tipo JSON, nomeado ‘comments.json’, que contém todos os
comentários disponíveis na base, assim como informações adicionais, como
identificador do autor, data de criação, o comentário em si e outros, como é possível
ver na Figura 20. Todos os comentários disponíveis têm um identificador único que
permite acessá-lo.
Figura 20 – Comentários Reddit

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os outros dois arquivos contêm referências para os dados de treino e teste
(train_balanced.csv e test_balanced.csv), estão em formato CSV e contêm as
seguintes informações separados pelo caractere pipe ‘|’ e por espaço ‘ ‘:

1. Identificador do tópico postado (pipe)
2. Identificador do comentário 1 (espaço)
3. Identificador do comentário 2 (pipe)
4. Label comentário 1 (espaço)
5. Label comentário 2

A Figura 21 ilustra os arquivos com as referências para treino e teste da base
no formato descrito.
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Figura 21 – Base com referências

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com estes arquivos de treino e testes disponíveis é necessário realizar a busca
de cada comentário no arquivo comments.json e, assim, montar a entrada no formato
esperado pelo modelo BERT conforme Figura 19.
A base de treino é composta por 257.081 amostras e a base de teste é
composta por 64.665 amostras. É importante que as duas não se misturem em
momento algum para que a comparação dos resultados seja justa.
Os códigos construídos para estas atividades estão disponíveis no apêndice D
deste trabalho

3.2.4 Treinamento do modelo
Nesta seção são detalhados os passos para alimentação e treinamento do
modelo e sua configuração.
De forma macro, as amostras da base SARC, depois de pré-processadas
(conforme detalhado em 3.1.3 e 3.2.3), passam pelas doze camadas encoder, após
este passo é utilizada a representação do token especial [CLS], que alimenta a
camada adicional de classificação e informa a probabilidade do texto conter ou não
conter sarcasmo e ironia.
A Figura 22 mostra este macro fluxo e seus quadro grandes estágios, os quais
são detalhados a seguir:
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Estágio 1: A entrada de sua linguagem natural é convertida Ids (tokens) por
palavra (vocabulário BERT, neste trabalho é utilizada a língua inglesa), é
realizado o processo de wordpiece (detalhado em 2.1.2.3), são adicionados
ou removidos tokens para que toda entrada respeite o tamanho de 128 e
então são inseridos os tokens especiais, como [CLS] e [SEP], e, então, é
alimentado o modelo.



Estágio 2: Os dados de entrada passam por doze camadas encoder.
Dentro de cada Encoder o dado passa pela camada de Attention, na qual é
gerada uma nova representação para cada token, de acordo com os demais
tokens da entrada (detalhado no apêndice A deste trabalho), e em seguida
por uma camada FFNN, gerando a representação final de cada palavra para
esta camada encoder.
Este processo se repete para os doze Encoders, tendo como entrada de
cada Encoder a saído do anterior. Cada token da entrada tem seu próprio
caminho durante todo o treinamento, até que a último Encoder gere a saída
para cada token de entrada.



Estágio 3: No último Encoder há a representação final de cada token de
entrada, para se obter esta representação é utilizado os estados da última
camada oculta, resultando em um vetor de tamanho 768 (tamanho da
camada FFNN) para cada entrada.
Como neste trabalho é analisada uma sentença por completo e não cada
palavra, deve-se utilizar o token especial [CLS], este token foi designado
pela arquitetura BERT para representar a sentença toda. Em seu
treinamento, mais especificamente na tarefa NSP, o BERT se especializa
em conseguir representar uma sentença por completo.
Desta forma, é passado para o próximo estágio a representação do token
[CLS].
Um ponto importante a se reforçar é que para tornar este treinamento viável,
todos os parâmetros são inicializados com os parâmetros do modelo prétreinado BERT Base.



Estágio 4: A representação da sentença é enviada para uma camada
totalmente conectada que tem tamanho variado de acordo com o número
de classes existentes ao problema que se quer resolver. Como no problema
existem apenas duas classes (contém e não contém ironia e sarcasmo), é
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gerado um vetor de duas posições, cada uma representa uma das classes
possíveis e seu valor é a chance de que esta classe seja verdadeira. Após
isso, a camada Softmax transforma esta chance em probabilidade, na qual
a soma de todas as probabilidades resulta 1, e, então, a posição de maior
probabilidade é escolhida, produzindo a saída do classificador. No caso
deste trabalho, as classes “contém sarcasmo e ironia” e “não contém
sarcasmo e ironia”.

Todo este processo é treinado através do processo padrão de
backpropagation e o modelo é otimizado para maximizar a assertividade
sobre o problema de detecção de sarcasmo e ironia.
Figura 22 – Macro fluxo de treinamento

Fonte: Elaborado pelo autor.

O modelo BERT é construído sobre a biblioteca TensorFlow, do próprio Google,
a versão do TensorFlow utilizada é a 1.11.0. A versão do modelo BERT utilizada é a
BERT Base, versão menos robusta composta por doze camadas com 768 hiddenlayers e 12 camadas Attention, a utilização desta versão se deve ao extremo consumo
de memória e processamento requerido para rodar o modelo, inclusive sendo indicado
o uso de GPUs ou TPUs.
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O Google disponibiliza o código da arquitetura BERT através da plataforma
Github, por meio do URL: https://github.com/google-research/bert. Neste endereço é
possível obter os arquivos do modelo BERT. Para realizar o treinamento, o mais
indicado é executar o arquivo python disponibilizado com o nome “run_classifier.py”,
através da linha de comando ele monta a arquitetura proposta do Devlin (2018),
utilizando TensorFlow.
O arquivo “run_classifier.py” requer 25 parâmetros, alguns deles opcionais,
porém a maior parte obrigatório. A seguir segue a Tabela 10 de parâmetros com a
descrição e o valor utilizado para este trabalho.
Tabela 10 – Parâmetros de treinamento
Parâmetro
data_dir
bert_config_file
task_name

Descrição
Diretório de entrada que contém train.tsv,
dev.tsv e test.tsv.
Arquivo json de configuração correspondente
ao modelo BERT pré-treinado. Isso especifica a
arquitetura do modelo.
Nome da tarefa a ser treinada. Quatro opções
estão disponíveis (xnli, mrpc, mnli, cola).

vocab_file

Arquivo de vocabulário, no qual o modelo BERT
foi treinado.

output_dir

Diretório de saída, no qual os pontos de
verificação do modelo serão gravados.

init_checkpoint
do_lower_case

max_seq_length

do_train
do_eval
do_predict
train_batch_size
eval_batch_size
predict_batch_size

Ponto de verificação inicial (geralmente de um
modelo BERT pré-treinado).
Se minúscula o texto de entrada. Deve ser
verdadeiro para não envolvido e falso para
incorporado.
Comprimento máximo total da sequência de
entrada após a tokenização do WordPiece.
Sequências maiores que isso serão truncadas e
sequências mais curtas serão preenchidas. O
padrão é 128.
Se você deve executar o treinamento no
train.tsv.
Se a avaliação deve ser executada no dev.tsv.
Se o modelo deve ser executado no modo de
inferência em test.tsv.
Tamanho total do lote para treinamento. O
padrão é 32.
Tamanho total do lote para avaliação. O padrão
é 8.
Tamanho total do lote para teste e previsão. O
padrão é 8.

Valor utilizado no trabalho
./data_sarc
./uncased_L-12_H-768_A12/bert_config.json
Cola (classificação)
./uncased_L-12_H-768_A12/vocab.txt
./bert_output
./uncased_L-12_H-768_A12/model.ckpt
False

128

True
True
False
32
8
8
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learning_rate
num_train_epochs
warmup_proportion

save_checkpoints_steps
iterations_per_loop
use_tpu
tpu_name
tpu_zone
gcp_project
master
num_tpu_cores

Taxa de aprendizado inicial para Adam. O
padrão é 5e-5.
Número total de épocas de treinamento a
serem executadas. O padrão é 3.0.
Proporção de treinamento para executar o
aquecimento linear da taxa de aprendizado de 0
a 1. O padrão é 0,1 significa 10%.
Número do intervalo de etapas para salvar o
ponto de verificação do modelo. O padrão é
1000.
Número de intervalos de etapas para cada
chamada do estimador. O padrão é 1000.
Se deve usar TPU.
TPU da nuvem a ser usado para treinamento.
Zona do GCE em que o Cloud TPU está
localizado.
Nome do projeto para o projeto ativado para
Cloud TPU
URL principal do TensorFlow.
Usado apenas se use_tpu for True. Número
total de núcleos de TPU a serem usados.

2.00E-05
3
Default

1000
1000
Default (Colab)
Default (Colab)
Default (Colab)
Default (Colab)
Default (Colab)
Default (Colab)

Fonte: Elaborado pelo autor.

O arquivo de configuração do modelo BERT que foi utilizado para este trabalho
tem extensão JSON e segue o proposto por Devlin (2018) no modelo BERT Base, na
Figura 23 pode-se observar o arquivo com as configurações do modelo.
Figura 23 – Configurações do modelo BERT

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O treinamento deste trabalho foi realizado utilizando o Google Colaboratory
(conhecido como Colab), trata-se de um ambiente disponibilizado pelo Google para
estudantes, cientistas de dados e pesquisadores do campo Inteligência Artificial. O
ambiente permite a criação de máquinas virtuais que processam Python 3, que podem
prover TPUs/GPUs/CPUs até 35GB de memória RAM e até 107GB de disco rígido.
Na Figura 24 é possível visualizar o ambiente Colab e a célula responsável por
executar o arquivo “run_classifier.py” com seus parâmetros.
Figura 24 – Ambiente Colab

Fonte: Elaborado pelo autor.

Todo o treinamento durou aproximadamente 30 horas, o que trouxe mais um
desafio para implementação, pois o ambiente Colab encerra a sessão a cada seis
horas para impedir que usuários monopolizem o ambiente disponibilizado ou utilize
para fins que não os de pesquisa em ciência de dados.
Para tornar o treinamento viável foi necessário configurar o parâmetro
“save_checkpoint_steps” para 1000, assim a cada 1000 passos avançados no
treinamento era possível salvar uma versão com os parâmetros da rede aprendidos
até o momento, o que permitiu a cada vez que o ambiente fosse encerrado, houvesse
um ponto de restauração recente com o que tinha sido aprendido até o momento,
possibilitando retomar o treinamento deste ponto em diante.
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3.2.5 Aplicação do modelo
Nesta subseção é detalhado como será aplicado o modelo treinado nos dados
de testes.
A aplicação do modelo treinado para realizar as predições sobre o texto de
entrada segue exatamente a mesma linha do treinamento, com a exceção de que na
predição não é realizado nenhum novo aprendizado pela rede, ou seja, os parâmetros
(pesos) da rede ficam congelados.
Para cada linha de texto de entrada é gerada uma saída com dois valores,
sendo estes valores a probabilidade do texto não conter sarcasmo e ironia e a
probabilidade do texto conter sarcasmo e ironia. Esta saída é consolidada em um
arquivo TSV. A Figura 25 ilustra a saída para a predição gerada para as amostras de
teste da base SARC.
Figura 25 – Sentenças Classificadas

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2.6 Avaliação do método
Nesta seção é explicada como são conduzidas as atividades para analisar o
resultado do trabalho.
Para construir a base SARC em sua versão balanceada (versão utilizada neste
trabalho), Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018), os autores da proposta, seguiram a
seguinte metodologia: para cada postagem na rede social Reddit, que contém ao
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menos um comentário marcado como sarcástico pelo próprio autor, se adicionou na
base um comentário sarcástico e um não sarcástico desta postagem.
Toda esta estrutura que relaciona qual comentário está relacionado a qual
postagem está presente na estrutura da base SARC, através de seu arquivo JSON,
que como mencionado no item 3.2.3 contém detalhes das informações de cada
comentário (postagem origem, autor, data entre outros). Desta forma, por mais que o
modelo treinado tenha como objetivo predizer se um determinado comentário contém
sarcasmo e ironia, a avaliação proposta pelos autores é um pouco mais elaborada.
Os autores da base SARC propõem avaliar o modelo verificando o seguinte
desafio: dado dois comentários realizados na mesma postagem, qual dos dois é o
comentário que contém sarcasmo e ironia?
Nos modelos criados como benchmark no artigo em que se propõe a base
SARC, os autores utilizaram como metodologia para definir qual dos comentários é o
que contém sarcasmo e ironia o seguinte fluxo: passa-se os dois comentários por um
mesmo classificador, é verificada a probabilidade de cada um deles conter sarcasmo
e ironia, em seguida as probabilidades são comparadas e é eleito como o que contem
sarcasmo e ironia o de maior probabilidade.
Uma vez eleito qual comentário de cada postagem contém sarcasmo e ironia,
haverá uma resposta por postagem sinalizando se foi marcado o comentário correto.
A avaliação então é realizada verificando a acurácia sobre o resultado da marcação
de cada postagem. Todo o fluxo de avaliação pode ser observado na Figura 26.
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Figura 26 – Fluxo de avaliação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Este trabalho seguirá a abordagem proposta por Khodak, Saunshi e Vodrahalli
(2018), e o resultado do método proposto será avaliado com a mesma abordagem.
Desta forma, será possível comparar os resultados obtidos com os benchmarks
propostos e com a proposta de outros autores, que também seguiram a mesma
abordagem.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1

Introdução
Nesta seção são analisados e comparados os resultados do método proposto

com os benchmarcks presentes no trabalho de Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018)
(A Large Self-Annotated Corpus for Sarcasm) e também no trabalho de Hazarika et
al. (2018) CASCADE: Contextual Sarcasm Detection in Online Discussion Forums.

4.2

Modelos para comparação
No treinamento e teste deste trabalho estão sendo utilizadas as mesmas

amostras em treinamento e teste para garantir uma comparação justa. A fim de
enriquecer a comparação foram desenvolvidos pelo autor deste trabalho mais dois
modelos baseline, totalizando nove modelos, cinco desenvolvidos por Khodak,
Saunshi e Vodrahalli (2018), um desenvolvido por Hazarika et al. (2018) e três
desenvolvidos pelo autor. A seguir segue o detalhe de cada baseline:


Sentence Embedding: criado por Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018), o
modelo utiliza o modelo pré-treinado GLOVE (Global vectors for word
representation), desenvolvido por Pennington, Socher e Manning (2014)
para representar cada comentário. Em seguida é aplicada uma regressão
logística para classificar se contém ou não sarcasmo e ironia.



Bag of Words (1-gram): criado por Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018), o
modelo utiliza a abordagem Bag of Words, explicada neste trabalho em
2.1.2.1, e considera apenas tokens únicos para criação do vocabulário e
geração da representação dos comentários. Em seguida é aplicada uma
regressão logística para classificar se contém ou não sarcasmo e ironia.



Bag of Words (2-gram): criado por Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018), o
modelo utiliza a abordagem Bag of Words, explicada neste trabalho em
2.1.2.1, e considera tokens únicos e também a combinação de dois tokens
que aparecem em sequência para criação do vocabulário e geração da
representação dos comentários. Em seguida é aplicada uma regressão
logística para classificar se contém ou não sarcasmo e ironia.



Humano (individual): criada por Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018), esta
abordagem contou com cinco humanos realizando o mesmo desafio que os
algoritmos, ou seja, dado dois comentários classificar qual contém e qual
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não contém ironia e sarcasmo. Para se chegar a acurácia final considerase a média de acertos dos cinco humanos.


Humano (grupo): criada por Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018), esta
abordagem também utilizou cinco humanos, porém ao invés de considerar
o resultado final sendo a média do resultado de todos, se construiu um
classificador único que considera para classificação de cada comentário a
classe mais votada pelos cinco humanos.



CASCADE: criada por Hazarika et al. (2018), esta abordagem utiliza tanto
o conteúdo do texto como também a personalidade do autor, que é extraída
através do conteúdo do texto por um modelo adicional. Esta abordagem é
explicada em mais detalhes no item 2.2.4 deste trabalho.



Word2Vec: criada pelo autor deste trabalho, esta abordagem utiliza o
modelo pré-treinado Word2Vec do Google para extrair a representação
vetorial de cada palavra, em seguida é realizada a média destes vetores
para criar a representação da sentença e, por fim, é aplicada uma regressão
logística para classificar se o comentário contém ou não sarcasmo e ironia.



BERT extrator de características: criada pelo autor deste trabalho, esta
abordagem utiliza o modelo pré-treinado BERT, explicado em detalhes no
item 3.1 deste trabalho, para criar a representação de cada comentário.
Com a representação extraída é treinado uma FFNN com função de
ativação softmax para classificar se o comentário contém ou não sarcasmo
e ironia.



BERT otimizado para SARC: criada pelo autor deste trabalho, esta
abordagem, explicada em detalhes no item 3.2 deste trabalho, utiliza a
arquitetura proposta por Devlin (2018) mais os parâmetros aprendidos em
seu modelo pré-treinado para otimizar um modelo de detecção de sarcasmo
e ironia, utilizando dados da base SARC.

4.3

Resultados
Na Tabela 11 observa-se a acurácia de todos os métodos propostos explicados

acima, ordenados da menor para a maior acurácia, com isso é possível analisar as
capacidades de cada um para o desafio de detectar sarcasmo e ironia.
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Tabela 11 - Acurácia dos métodos propostos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados vistos na Tabela 11 podem parecer um tanto quanto
surpreendentes, não apenas positivamente para o caso do modelo principal proposto
por este trabalho, mas também por modelos que obtiveram performance pior que
abordagens simples, a seguir são observados caso a caso.
O modelo “BERT como extrator de características” obteve o pior resultado
(acurácia de 63%), mesmo representando os comentários como o modelo prétreinado puro, no qual se esperava criar uma boa representação que contribuísse com
o treinamento do algoritmo, isto não se refletiu no resultado. Uma hipótese para que
um modelo pré-treinado puro não funcione pode ser a diferença de vocabulário
utilizado para treinamento de modelo contra o vocabulário da tarefa que se está
tentando resolver.
O modelo criado a partir do Word2Vec obteve um resultado (acurácia de 63,7%)
melhor que BERT como extrator de características, porém ainda está longe dos
demais modelos. Aqui vale ressaltar uma dificuldade do modelo Word2Vec para
representação de sentenças, por concepção o modelo Word2Vec inicialmente foi
criado para representar apenas palavras, para se trabalhar com sentenças é
necessária uma adaptação de seu resultado, com a finalidade de se representar a
sentença, para este baseline foi utilizado uma adaptação simples, que pode ter
contribuído para o mau desempenho.
O modelo GLOVE obteve um resultado (acurácia de 71%) abaixo da mediana
dos demais métodos, porém, melhor que o modelo Word2Vec. Até aqui há uma
surpresa negativa com os modelos de word embedding obtendo resultados piores que
modelos mais simples que serão vistos a seguir.
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O modelo Bag of Words (1-gram), surpreendentemente obteve resultado
(acurácia de 73,2%) melhor do que os modelos de word embedding. Aqui a hipótese
é que a base SARC tenha um vocabulário muito específico que não se adapta bem a
modelos pré-treinados, outra hipótese pode ser de que os comentários por possuírem
tamanhos pequenos (maioria entre sete e quinze palavras, ilustrado na Figura 27),
permitem que o Bag of Words consiga criar uma boa representação.
Figura 27 – Tamanho dos comentários

Fonte: Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018)

O modelo Bag of Words (2-gram) obteve ótimo resultado (acurácia de 75,8%),
seguindo a performance do Bag of Words (1-gram) bateu os modelos básicos de word
embedding e o próprio Bag of Words (1-gram), dado que a representação 2-gram pode
capturar mais características presentes nos comentários.
O modelo CASCADE, proposto por Hazarika et al. (2018), apresentou ótimo
resultado (acurácia de 78,0%) conforme esperado, dado que o modelo explora mais
variáveis e modelos adicionais que inferem a personalidade do autor do texto.
O modelo “BERT otimizado para SARC”, método proposto neste trabalho,
explicado em detalhes em 3.2, obteve o melhor resultado (acurácia de 78,7%)
comparado aos demais modelos de aprendizado de máquina. Este modelo obteve
performance aproximadamente 50% melhor que o modelo que utilizou BERT puro, e
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superou os modelos de Bag of Words e CASCADE (embora comparado ao CASCADE
o resultado seja muito próximo, 0,7% de diferença). Este modelo perdeu apenas para
os baselines realizados por humanos.
Na Tabela 12 pode-se observar também a acurácia do modelo “BERT
otimizado para SARC” em sua base de treino e sua base de teste (85% e 70%
respectivamente). Os resultados mostram um relativo equilíbrio entre treino e teste,
indicando que o modelo não contém demasiado overfitting, mesmo sendo passível de
melhora. Infelizmente nem todos os modelos de comparação disponibilizam estes
números para podermos avaliar em maior profundidade.
Tabela 12 – Performance Treino e Teste
Modelo
BERT otimizado para SARC

Treino
85%

Acurácia
Teste
Experimento
70%
78,7%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os modelos Humano (individual) e Humano (grupo) obtiveram os melhores
resultados (acurácias de 81,6% e 92,0% respectivamente), aqui é interessante
observar a diferença no resultado dos modelos. Primeiro, a diferença do modelo
Humano (individual) para os modelos de aprendizado de máquina (2,9% de diferença
para o melhor modelo “BERT otimizado para SARC”), trata-se de uma diferença não
tão grande. Já a diferença do modelo humano (grupo) para os modelos de
aprendizado de máquina e para o modelo Humano (individual) mostram grandes
diferenças (13,3% e 10,4% respectivamente). A hipótese aqui é que são necessários
conhecimentos distintos para poder identificar sarcasmo e ironia, por isso um grupo
de humanos tem acerto melhor de que humanos analisando de forma individual.
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5 CONCLUSÃO
Nesta dissertação foi proposto um método com base na arquitetura do modelo
de NLP pré-treinado BERT, disponibilizado pelo Google, com a adição de uma
camada FFNN com ativação Softmax, treinada de forma supervisionada com o
objetivo de detectar sarcasmo e ironia em texto, utilizando a base de dados SARC
disponibilizada por Khodak, Saunshi e Vodrahalli (2018).
O problema de detecção de sarcasmo e ironia em texto conta com os desafios
já conhecidos no campo de NLP, sendo o principal deles representar corretamente o
contexto expressado no texto. Este contexto se torna mais difícil de representar e
interpretar a medida que o campo de observação se torna maior, ou seja, representar
uma palavra é difícil e a dificuldade aumenta ao se representar uma frase, um
parágrafo, e assim por diante, isso se dá ao fato de ser difícil criar relações e construir
um contexto.
Além dos desafios já conhecidos no campo de NLP, o problema de detecção
de sarcasmo e ironia em texto conta com seus próprios desafios, tendo também como
necessidade conhecer o contexto sobre o tema que se está analisando. Este desafio
é potencializado com as dificuldades gerais de NLP (minimizadas pelo modelo BERT),
na qual o contexto é difícil de ser bem representado e torna o problema complexo de
se resolver.
Como para o problema de detecção de sarcasmos e ironia através da base
SARC não existe mais contexto fora o que está sendo escrito em cada comentário, o
desafio tratado de forma tradicional com o uso de aprendizado de máquina e NLP se
resumiria em separar as palavras que melhor distinguem um comentário de conter ou
não sarcasmo e ironia. Porém com o uso do modelo BERT cada palavra pode ter uma
representação distinta de acordo com seu contexto, então é possível ter uma maior
diferenciação entre os comentários que contém ou não sarcasmo e ironia.
O treinamento do método proposto é inicializado com os parâmetros do modelo
pré-treinado BERT (aqui há a transferência de conhecimento de um modelo para o
outro), o que permite uma convergência de treino em um tempo muito menor (porém
ainda grande, 30 horas, devido ao grande número de amostras presentes na base),
pois as camadas iniciais do modelo tendem a se manter estáveis, pois têm um
conhecimento mais genérico sobre o texto (já aprendido quando treinado pelo
Google).
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As camadas mais profundas e a nova camada especializada tendem a sofrer
maiores alterações em seus pesos, pois aqui se cria o conhecimento específico sobre
o problema que se quer resolver, no caso deste trabalho, a detecção de sarcasmo e
ironia. Desta forma, tem-se o modelo treinado proposto neste trabalho.
Durante o trabalho foram abordados temas como NLP, representação de texto
e sua evolução, transfer learning, o mecanismo Attention e a arquitetura Transformers
(detalhados nos apêndices A e B respectivamente). Foi realizado também um estudo
sobre os artigos de estado da arte relacionado ao tema de pesquisa e especificado
como cada um deles contribuiu para este trabalho.
Para realizar a implementação e treinamento do método proposto, foram
encontrados muitos desafios e dificuldades não esperados, dado que as tecnologias
envolvidas no modelo BERT são todas muito novas e ainda não se encontram
totalmente estáveis.
Os maiores exemplos destes desafios e dificuldades foram encontrados em
dois momentos, o primeiro aconteceu ao levar mais de oito horas para o treinamento
do método utilizando o processamento na nuvem pública da Google (Google Colab)
com o processador mais indicado (TPU), muita memória disponível (35GB) e muito
disco disponível (105 GB), com esta demora as políticas do ambiente cancelavam o
treinamento.
Como alternativa para concluir o treinamento foi buscada a nuvem privada da
Google (GCP – Google Cloud Platform), na qual foi configurado um ambiente com o
dobro de memória disponível (70GB) e também com processador mais indicado
(TPU), porém ao treinar o modelo foram encontrados erros de compatibilidade de
bibliotecas utilizadas pelo modelo BERT e as disponíveis no ambiente. O erro foi
comunicado a equipe Google responsável pelo ambiente que ainda desconhecia o
problema, porém não corrigiu a falha em tempo hábil para ser utilizada neste trabalho.
A alternativa encontrada para concluir o treinamento do modelo foi utilizar a
nuvem pública do Google (Google Colab) testada inicialmente, porém com a criação
de pontos de verificação durante o treinamento, medida que permitia que mesmo com
o cancelamento do treinamento a cada oito horas, o mesmo fosse reiniciado
posteriormente a partir a última verificação, este processo levou aproximadamente
quatro dias para ser finalizado.
O resultado do método proposto (Acurácia de 78,7%) neste trabalho atingiu as
expectativas superando em performance os demais benchmarks que utilizaram
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aprendizado de máquina, só não foi possível atingir resultados melhores que os
benchmarks realizados por humanos classificando individualmente ou em grupos
(acurácias de 81,6% e 92% respectivamente).
Porém, quando comparado o resultado do método proposto apenas com o
resultado do modelo humano individual, não há uma diferença muito grande (apenas
2,9%), mostrando que a máquina está próxima a superar o resultado de um humano
sozinho na realização da tarefa de detecção de sarcasmo e ironia, certamente neste
contexto controlado da base SARC (mesmo a base SARC representando comentários
reais de uma rede social).
Outro fator interessante foi analisar a grande diferença entre os resultados dos
modelos Humano Individual e Humano Grupo (10,4%), aqui a hipótese é de que com
mais humanos como é o caso do modelo Humano Grupo se tem maior conhecimento
e contexto sobre diversos temas, ou seja, um humano pode saber mais sobre o tema
“esportes”, outro sobre “política” e assim por diante, criando uma base de
conhecimento muito maior que um humano sozinho. A mesma comparação pode ser
feita para com o método proposto neste trabalho, pois o método proposto só tem
conhecimento sobre uma determinada tarefa, faltando maior conhecimento e contexto
sobre outros temas.
Sobre o experimento do modelo BERT (puro) aplicado diretamente à detecção
de sarcasmo e ironia esperava-se um resultado melhor. Dado que o modelo foi criado
com a proposta de ser genérico e de apresentar melhores resultados em todas as
tarefas de NLP, tinha-se a expectativa de que se alcançasse ao menos resultados
próximos aos modelos de word embedding como o Word2Vec e o GLOVE.
Outro ponto importante que se pode concluir é de que os modelos de word
embeeding (BERT puro, Word2Vec e Glove), mesmo dispondo de técnicas mais
sofisticadas e dados externos em seu treinamento não conseguem resultados
melhores do que os modelos de técnica simples (Bag of Words) que utilizam dados
do problema que se quer resolver. O mesmo não se aplica ao método proposto neste
trabalho, dado que são utilizados dados externos para construção do modelo BERT
pré-treinado, porém posteriormente ele sofre um ajuste para o problema de detecção
de sarcasmo e ironia utilizando os dados da base SARC rotulada e desta forma obteve
obtém melhores resultados.
Por fim, é possível concluir que o objetivo proposto neste trabalho foi
alcançado, foi criado um método baseado no modelo BERT para detecção de
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sarcasmo e ironia utilizando apenas os dados textuais. Os resultados alcançados pelo
método proposto foram satisfatórios, superando outras metodologias de aprendizado
de máquina e se aproximando de humanos realizando a mesma tarefa, mesmo
trabalhando sem o contexto do comentário que se vai classificar.

5.1

Trabalhos futuros
Com o objetivo de evoluir ainda mais no tema de pesquisa, são sugeridos os

seguintes trabalhos:
Realizar estudo comparativo entre o método proposto e a utilização do BERT
puro para identificar os fatores que levaram os dois a terem grande diferença em
seus resultados.
Incluir a postagem que deu origem ao comentário na modelagem do método
proposto, possivelmente pode dar mais contexto ao comentário e melhorar os
resultados.
Treinar um modelo com a arquitetura proposta em uma base de sarcasmo e
ironia no idioma português.
Aplicar o método proposto e treinado neste trabalho em uma outra base no
idioma inglês e verificar a capacidade de identificar sarcasmo e ironia mesmo em
outras situações que não a de um fórum de discussões.

5.2

Fragilidades
Para conseguir isolar os fatores que realmente trouxeram benefícios ao desafio

de detectar sarcasmo e ironia e assim assegurar que o ganho de performance foi de
fato causado pelo novo método baseado no modelo pré-treinado BERT, foram
tomados os devidos cuidados, como por exemplo usar as mesmas amostras de treino
e teste entre todos os benchmarks de comparação.
Porém, após criada a representação do texto, os algoritmos utilizados para
treinar o problema específico de classificação de sarcasmo e ironia entre os
benchmarks variou entre redes neurais e regressão logística, isto pode afetar a
performance dos benchmarks de forma positiva ou negativa e então dificultando as
comparações. (Os detalhes de cada benchmark são descritos no item 4.2 deste
trabalho).
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Outro ponto que merece atenção na avaliação deste trabalho remete a base de
treinamento utilizada, a base SARC, proposta por Khodak, Saunshi e Vodrahalli
(2018) foi criada considerando a marcação de sarcasmo e ironia feita pelos próprios
autores dos comentários, porém alguns autores podem ter utilizado sarcasmo e ironia
e não ter marcado. Este fato pode impactar no treinamento do método e também na
avaliação de resultados do mesmo (mais detalhes sobre a base e suas fragilidades
estão disponíveis no artigo ‘A Large Self-Annotated Corpus for Sarcasm’)
Por fim, para aplicação do método proposto em comentários realizados no
idioma português seria necessário realizar o treinamento utilizando uma base de
conhecimento também no idioma português. Porém até o momento em que foi
realizada a pesquisa bibliográfica deste trabalho não foram encontradas bases que
satisfizessem os requisitos necessários para esta finalidade.
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APÊNDICE A – ATTENTION
Este apêndice apresenta a técnica conhecida como Attention, um dos principais
pilares deste trabalho.

Attention
Considerada uma das maiores evoluções dos últimos tempos na comunidade
de Deep Learning e utilizada como técnica principal no modelo BERT, Attention é um
mecanismo que vem sendo utilizado para melhorar o desempenho na resolução de
diversos problemas dentro do campo da inteligência artificial, como a criação de
legenda para imagens e resumo de textos. O mecanismo Attention é uma técnica para
processamento de entradas sequenciais de uma rede neural, que permite a rede focar
em aspectos relevantes, de acordo com a posição da sequência que está
processando, até que todas as posições sejam categorizadas.
O objetivo é quebrar atividades complicadas em tarefas menores, focadas em
áreas específicas, processando-as de forma sequencial, assim como fazem os
humanos.
Inicialmente, Attention foi desenhado para o uso em modelos sequence-tosequence na tarefa de Neural Machine Translation. Os modelos sequence-tosequence são tradicionalmente compostos pela arquitetura Autoencoder (encoderdecoder), em que a rede neural encoder recebe uma sequência de entrada, a resume
e comprime em um único vetor de tamanho fixo (hidden state da última camada,
contexto C), em seguida alimenta a rede neural decoder, conforme apresentado na
Figura 28. Entretanto, este modelo apresenta uma desvantagem crítica que é a
incapacidade do sistema de relembrar sequencias de tamanho muito grande.
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Figura 28 – Autoencoder context

Fonte: Medium (2018).

O mecanismo Attention foi criado para resolver este problema. Com Attention
o contexto C enviado do encoder para o decoder passa a utilizar não apenas o hidden
state da última camada, mas sim o hiden state de cada posição da sequência de
entrada de maneira combinada, de acordo com a Figura 29.
Figura 29 – Autoencoder attention

Fonte: Medium (2018).

O mecanismo Attention atua como um modelo indutivo que descobre a relação
entre as posições da sequência de entrada e é treinado através de aprendizado não
supervisionado (CHENG, 2016). Por meio da descoberta via Attention da relação entre
as posições da sequência de entrada, é possível criar um vetor de contexto mais rico,
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capaz de memorizar apenas a informação relevante em relação a uma determinada
posição da sequência de entrada, facilitando qualquer tipo de inferência sobre o vetor.

Self-Attention
Chamada também de Intra-Attention, a Self-Attention é um dos modos do
mecanismo Attention, que calcula o relacionamento de cada posição de uma
sequência contra todas as demais posições da mesma sequência (CHENG, 2016).
Self-Attention foi proposta por Vaswani et al. (2017) no artigo “Attention is all you
need”, no qual uma arquitetura autoencoder batizada de “Transformer” (detalhada no
apêndice B deste trabalho e utilizada como base em toda explicação sobre SelfAttention) foi proposta para realizar a tradução de texto, trocando as famosas redes
neurais convolucionais e recorrentes, puramente por mecanismos Self-Attention.
Como exemplo, na frase “O animal não atravessou a rua por que ele estava
muito cansado”, a palavra “ele” está associada a quais palavras? Está associada a
palavra “rua” ou a palavra “animal”? Para um humano a questão parece simples,
porém para um algoritmo esta questão é bastante complexa.
Com a utilização de Self-Attention, o modelo que está processando a palavra
“ele” pode associá-la a palavra “animal”. Ao processar cada palavra (dentro de uma
frase de entrada), o mecanismo Self-Attention permite que se verifique, em todas as
demais posições da frase, a existência de pistas que ajudem a uma melhor codificação
da palavra que está sendo processada, como mostra a Figura 30.
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Figura 30 – Self Attention

Fonte: Alammar (2018).

Com a utilização de Self-Attention, o modelo que está processando a palavra
“ele” pode associá-la a palavra “animal”. Ao processar cada palavra (dentro de uma
frase de entrada), o mecanismo Self-Attention permite que se verifique, em todas as
demais posições da frase, a existência de pistas que ajudem a uma melhor codificação
da palavra que está sendo processada.

Self-Attention Calculation
O cálculo do mecanismo Self-Attention proposto por Vaswani et al. (2017) pode
ser detalhado em seis passos:

1) O primeiro passo consiste em criar três vetores a partir da sequência de
entrada, que baseada na arquitetura “Transformer” recebe um embedding
para cada palavra da sequência. Estes vetores são chamados de Query,
Key e Value, eles são criados multiplicando o embedding de cada palavra
de entrada por três matrizes criadas de acordo com o processo de
treinamento do modelo (Wq, Wk, Wv). Os vetores Key e Value têm o mesmo
valor e representam cada palavra contida na sequência de entrada, o vetor
Query representa a palavra alvo que se quer calcular em relação às demais
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palavras da sequência. Na Figura 31 apresenta como exemplo uma entrada
composta por apenas duas palavras (“Thinking” e “Machines”).
Figura 31 – Self-Attention Calculation

Fonte: Alammar (2018).

2) O segundo passo consiste em calcular a similaridade entre o vetor Query
(palavra alvo que está sendo processada) e os vetores Key (demais
palavras da sequência), esta similaridade é chamada de score e determina
quanto de foco deve ser dado pela palavra que se está calculando (Query)
em relação às demais palavras da sequência de entrada (Keys). O score é
calculado através do produto do vetor Query com cada vetor Key da
respectiva frase. A Figura 32 ilustra o processamento Self-Attention da
posição 1, o score é o produto entre o vetor Query1 (q1) e a próprio vetor
Key1 (k1), em seguida se deve calcular o score entre a posição 1 (q1) e a
posição 2 (k2), e assim sucessivamente para quantas posições a sequência
de entrada conter.
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Figura 32 – Self-Attencion – Cálculo de similaridade

Fonte: Alammar (2018).

3) O terceiro passo consiste em dividir o score calculado no passo anterior pela
raiz quadrada da dimensão do vetor Key (na proposta de Vaswani et al.
(2017) o tamanho do vetor é de 64, então deve-se dividir por 8). O propósito
desta divisão é alcançar gradientes mais estáveis.

4) O quarto passo consiste em passar o resultado do passo anterior por uma
operação de softmax. O objetivo é normalizar os scores calculados para que
sejam todos positivos e somem 1, como mostra a Figura 33. O score
softmax determina quanto cada palavra na frase representa a palavra que
está sendo calculada.
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Figura 33 – Self-Attention – Normalização e softmax

Fonte: Alammar (2018).

5) O quinto passo consiste em multiplicar os vetores Values e seu respectivo
softmax score. O objetivo é manter intacto o valor das palavras em que se
deve focar e descartar as palavras que são irrelevantes.

6) O sexto passo consiste em somar os vetores gerados pelo passo anterior
produzindo a saída da camada Self-Attention para a palavra alvo.

A Figura 34 ilustra todo o processo com os seis passos do cálculo Self-attention.
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Figura 34 – Processo completo de Self-Attention

Fonte: Alammar (2018).

Self-Attention Matrix Calculation
O cálculo do Self-Attention é realizado para todas as palavras de uma
sequência de entrada em relação a todas as outras palavras da sequência, o que pode
demandar um alto de grau de processamento. Desta forma, a fim de otimizar o
processamento, este cálculo é realizado na forma de matrizes.
O conceito é o mesmo utilizado no cálculo detalhado, apenas ganhando
eficiência através de matrizes para fazer o cálculo de todas as palavras da sequência
de entrada de forma eficiente. Para iniciar é necessário calcular as matrizes Query,
Key e Value, para isso são agrupados os embeddings de todas as palavras em uma
matriz, a qual será chamada de X (cada linha dela corresponde a uma palavra da frase
de entrada), e ela é multiplicada pelas matrizes de pesos treinadas (Wq, Wk, Wv),
como se pode ver na Figura 35 a seguir.
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Figura 35 – Self-Attention Matrix Calculation (detalhada)

Fonte: Alammar (2018).

Com as matrizes calculadas, será realizado o mesmo procedimento do cálculo
individual, ou seja:


A matriz Query é multiplicada pela matriz Key (criam-se os scores);



O resultado é dividido pela raiz quadrada da dimensão horizontal da matriz
Key (para alcançar gradientes estáveis);



O softmax é aplicado (normaliza os scores);



E os scores são multiplicados pela matriz Value.

Desta forma, existe a saída da camada Self-Attention para toda a sequência de
entrada, representada na Figura 36 como a matriz Z.

.
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Figura 36 – Self-Attention Matrix Calculation

Fonte: Alammar (2018).

Multi-Head Attention
Para otimizar ainda mais o resultado do mecanismo Self-Attention, Vaswani et
al. (2017) refinou o modelo através da adição do mecanismo chamado “Multi-Head”
Attention, ilustrado na Figura 37. Este mecanismo adicionado tem o intuído de
melhorar o desempenho da camada Attention em dois quesitos:

1) Aumentar a habilidade do modelo em focar em diferentes palavras da
sequência de entrada. Como no mecanismo é realizado o cruzamento de
uma palavra contra todas as demais da sequência de entrada, incluindo ela
mesma, é comum que a relação da palavra com ela mesma seja sempre a
dominante. Assim, este mecanismo ajuda a encontrar mais palavras em que
se deve focar.

2) Dar a camada Attention múltiplas sub-representações, no artigo em que
Vaswani et al. (2017) apresenta este mecanismo para a arquitetura
“Transformer” são propostas oito camadas paralelas de Attention, nas quais
são inicializadas com oito matrizes de peso diferentes (definidas de maneira
aleatória), resultando em diferentes vetores Query, Key e Value, que por fim
acabam criando oito diferentes representações.
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Figura 37 – Multi-Head Attention

Fonte: Alammar (2018).

Desta forma, o cálculo do Self-Attention realizado oito vezes gerando oito
saídas diferentes representadas como matriz Z, conforme mostra a Figura 38 a seguir.
Figura 38 – Multi-Head Attention saída

Fonte: Alammar (2018).

Porém, como o objetivo do mecanismo Self-Attention é gerar um vetor de
representação para cada palavra, não se pode simplesmente entregar matrizes
distintas com diferentes representações para cada palavra. Desta forma é necessário

97

condensar estas diversas matrizes de saída em uma matriz única, gerando um único
vetor de representação para cada palavra, mas que contenha a riqueza de informação
gerada por cada camada paralela que foi calculada.
Para este propósito Vaswani et al. (2017) propôs a concatenação de todas as
matrizes de saída e em seguida uma multiplicação por uma matriz de peso adicional
(representada por Wo na Figura 39), treinada junto com o modelo e resultando em
uma única matriz Z de saída com o conteúdo de todas as camadas de Attention.
Figura 39 – Processamento de saída Multi-Head Attention

Fonte: Alammar (2018).

O resumo de todo o processo pode ser visualizado na Figura 40 a seguir.
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Figura 40 – Esquema final Multi-Head Attention

Fonte: Alammar (2018).

Com este processo de múltiplas camadas é possível identificar a relação de
uma palavra com as demais, sendo que cada camada de Attention pode identificar
uma relação diferente. Retomando o exemplo citado no item 1.1 do apêndice A, na
frase “O animal não atravessou a rua por que ele estava muito cansado”, pode-se com
diferentes camadas identificar diferentes relações conforme ilustrado na Figura 41.
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Figura 41 – Multi-Head Attention duas camadas

Fonte: Alammar (2018).

Como se pode notar na frase mencionada, a palavra “ele” pode estar
fortemente relacionada as palavras “O” e “animal” em uma camada, já em outra
camada pode estar fortemente relacionada a palavra “cansado”. Este exemplo mostra
a riqueza que diferentes camadas podem trazer para a representação que se quer
criar para a palavra “ele”. Porém, o que parece simples para os humanos entenderem
em duas camadas, pode se tornar complexo conforme são adicionadas mais
camadas. Na Figura 42, por exemplo, existem oito camadas, como proposto por
Vaswani et al. (2017), o que aumenta o grau de complexidade e dificulta o
entendimento, demostrando a capacidade do algoritmo proposto.
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Figura 42 – Multi-Head Attention oito camadas

Fonte: Alammar (2018).
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APÊNDICE B – TRANSFORMER
Este apêndice apresenta a arquitetura batizada como Transformer, a
arquitetura base deste trabalho.

Transformer
Redes neurais, especialmente redes neurais recorrentes, têm liderado a frente
de processamento de linguagem natural em diversas tarefas, principalmente na
modelagem de sequências. O modelo conhecido como autoencoder, formado por uma
camada encoder seguida de uma camada decoder utilizando redes neurais
recorrentes, tem alcançado as melhores performances nestes desafios. Arquiteturas
que combinam redes neurais recorrentes com o mecanismo Attention têm sido
propostas e estão contribuindo para melhorar o desempenho das atividades com
linguagem natural.
Os cálculos de modelos de rede neurais recorrentes fatoram a computação ao
longo das posições da sequência de entrada e saída, gerando uma sequência de
estados ocultos H[t] em função do estado oculto anterior H[t-1] e da entrada para a
posição t. Este procedimento obrigatoriamente sequencial impede a paralelismo no
treinamento da rede e se torna crítica para sequências de entrada de tamanho grande,
pois restrições de memória limitam o treinamento em lotes paralelos.
Para habilitar o cálculo da rede neural de forma paralela , Vaswani et al. (2017)
propõem no artigo “Attention is all you need” uma arquitetura que dispensa
inteiramente a utilização de redes neurais recorrentes, fazendo o uso apenas do
mecanismo Attention para capturar as relações entre o elementos de entrada de uma
sequência, esta arquitetura foi batizada de “Transformer” e permite significativamente
maior paralelismo no processamento, aceitando mais cálculos e maior qualidade de
atividades de processamento de linguagem natural. Esta arquitetura é utilizada como
base no modelo BERT.

Arquitetura
Seguindo a arquitetura dos modelos mais competitivos para o problema de
transdução de sequência, que de acordo com Chollet (2016) são autoencoder,
Vaswani et al. (2017) propõem uma camada encoder que mapeia a sequência de
entrada de representações de símbolos (x1, ..., xN) para uma sequência de
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representação continua Z = (z1, ..., zN) como saída. Esta saída Z é dada como entrada
da camada decoder, que por sua vez gera uma sequência de saída Y = (y1,..., yN) de
símbolos, gerando um elemento por vez. A cada passo o modelo é auto-regressivo,
ou seja, consome o símbolo gerado anteriormente como uma entrada adicional ao
gerar o próximo símbolo.
No geral a arquitetura Transformer utiliza camadas empilhadas de SelfAttention e Feed forward network totalmente conectadas, tanto na camada encoder
como na camada decoder. A Figura 43 ilustra o modelo de arquitetura Transformer,
tendo no seu lado esquerdo o encoder e no lado direito o decoder.
Figura 43 – Transformer architecture

Fonte: Vaswani et al. (2017).
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Camadas encoder e decoder
As camadas são construídas da seguinte maneira:
Encoder: composto de um empilhamento de seis camadas idênticas, nas quais
cada camada tem duas subcamadas. A primeira camada é uma Multi-Head SelfAttention, detalhada no item 1.2 do apêndice A e a segunda uma simples camada
Position-Wise Feed Forward network, detalhada no item 2.1.4 deste trabalho. Ambas
as subcamadas são envolvidas por uma conexão residual (Apêndice C, item 3)
seguidas por uma camada de normalização detalhada no apêndice C item 2. Assim,
a saída de cada subcamada é o resultado da camada de normalização de cada uma.
Para facilitar as conexões, todas as subcamadas do modelo produzem saídas de
dimensão 512.
Decoder: composto também por um empilhamento de seis camadas idênticas,
com subcamadas de Multi-Head Attention e Position-Wise Feed Forward network
iguais às camadas do encoder, porém com a adição de uma subcamada que aplica
uma Multi-Head Attention sobre a saída das camadas encoder. Como no encoder, o
decoder também tem suas subcamadas envoltas por uma conexão residual, seguidas
por uma camada de normalização. Outro detalhe que difere do encoder acontece na
subcamada de Self-Attention, a mesma é modificada para que não visualize posições
futuras da sequência, para isso é criada uma máscara que combinada com o fato da
saída sempre ser deslocada de uma posição para frente, garante que as previsões
para determinada posições dependa apenas de posições anteriores a ela.

Treinamento
O treinamento do modelo Transformer foi realizado utilizando duas bases, a
primeira foi a WMT 2014 English-German, que é formada por 4,5 milhões de pares de
sentenças nos respectivos idiomas, totalizando 37 mil palavras e a segunda foi a base
WMT 2014 English-French, que é formada por 36 milhões de pares de sentenças nos
respectivos idiomas, que utilizando a técnica wordpiece (detalhada no subitem 2.1.2.3
deste trabalho) resulta em 32 mil diferentes tokens.
Para o treinamento em paralelo, pares de sentenças de mesmo tamanho foram
agrupados e separados em lotes nos quais eles continham aproximadamente 25 mil
palavras no idioma original e 25 mil palavras no idioma a ser traduzido. O hardware
utilizado na máquina de treinamento é composto por 8 NVIDIA P100 GPU e levou de
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12 horas (modelo com parâmetros mais simples, chamado de “base”) até três dias e
meio (modelo com parâmetros mais complexo, chamado de “large”) para treinar o
modelo final. As variações dos parâmetros de modelo podem ser vistas na Tabela 13
a seguir.
Tabela 13 – Parâmetros Transformer

Fonte: Vaswani et al. (2017).

Resultados
O modelo Transformer é avaliado para a tarefa que foi treinado, ou seja,
tradução de idiomas. Para a validação desta tarefa é utilizado o algoritmo BLEU,
(Bilingual evaluation understudy), ele avalia a qualidade de um texto traduzido por
máquina, considerando maior a qualidade da tradução de acordo com a maior
proximidade da mesma quando comparada a tradução de um humano profissional no
assunto (PAPINENI et al., 2002).
Para a validação na base WMT English-German, o modelo Transformer, em
sua variação chamada de Large, superou os modelos de melhor resultado até o
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momento de sua publicação em mais de dois pontos na escala BLUE, estabelecendo
um novo estado da arte com 28,4 pontos. Para validação na base WMT EnglishFrench, o modelo Transformer, também em sua variação Large, superou os modelos
de melhor resultado, alcançando uma pontuação BLUE de 41,8, com menos de um
quarto de custo de treino do que o modelo estado da arte até então.
A Tabela 14 sumariza e compara a qualidade e o custo do modelo Transformer
contra outros modelos da literatura.
Tabela 14 – Resultados Transformer

Fonte: Vaswani et al. (2017).
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APÊNDICE C – CONCEITOS ADICIONAIS
Este apêndice apresenta conceitos e tecnologias adicionais que compõem o
método proposto neste trabalho.

Positional Encoding
Diferentemente de redes neurais recorrentes, o mecanismo Multi-Head
Attention, citado neste trabalho no apêndice A item 1.2, não é capaz de fazer o uso
natural das posições das palavras em cada sequência de entrada. Esta incapacidade
se não tratada provocaria na camada de saída do Multi-Head Attention resultados
iguais para sequencias de entrada com as mesmas palavras, mas com ordem
diferente. Para ilustrar, nas frases “Eu gosto mais de cachorro do que de gato” e “Eu
gosto mais de gato do que de cachorro” a saída da camada Multi-Head Attention seria
a mesma.
Para solucionar este problema, Positional Encoding pode ser utilizado. De
acordo com Gehring et al. (2017), Position Embedding são úteis, pois podem dar ao
modelo o senso das posições de uma sequência, relacionando que porção da
sequência de entrada ou saída está sendo processada.
Positional Encoding evidencia as posições absoluta e relativa da palavra na
sequência de entrada, através de um vetor para cada posição. Vaswani et al. (2017)
ao propor a arquitetura “Transformer” utiliza uma representação de Positional
Encoding adicionada ao Embedding das palavras da sequência de entrada. A
Equação 2 utilizada para geração dos vetores Positional Encoding é a seguinte:

Equação (2)
Nesta equação “pos” representa a posição que está sendo processada e “i”
representa a dimensão dos vetores de representação. Cada vetor gerado pelo
Positional Encoding é uma onda com frequência distinta, conforme apresenta a Figura
44.
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Figura 44 – Frequência Positional Encoding

Fonte: Medium (2018).

Esta representação permite que o modelo aprenda de maneira simples a
calcular posições relativas, pois cada deslocamento fixo k (PE[pos+k]) pode ser
representado por uma função linear de PE[pos], assim a posição relativa entre
diferentes embeddings pode ser facilmente inferida.
Considerando um embedding de entrada com dimensionalidade de apenas
quatro posições, os vetores de Positional Encoding seriam conforme a Figura 45 a
seguir.
Figura 45 – Vetores Positional Encoding

Fonte: Alammar (2018).

A função utilizada para geração do Positional Encoding cria um padrão que
pode ser visualizado na imagem a seguir, na qual é representada uma sequência de
entrada de 20 palavras com um embedding de 512 posições, o valor de cada posição
pode variar entre -1 e 1 e existe entre estes valores uma escala de cores para facilitar
a visualização do padrão, conforme apresentado na Figura 46.
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Figura 46 – Padrão Positional Encoding

Fonte: Alammar (2018).

Vaswani et al. (2017) propôs a adição do vetor Positional Encoding ao
embedding que representa cada palavra para alimentar sua arquitetura “Transformer”,
conforma mostra a Figura 47.
Figura 47 – Adição do Positional Encoding

Fonte: Alammar (2018).
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Layer Normalization – Residuals
O treinamento de redes neurais profunda é muito poderoso, porém demanda
um alto custo computacional, uma saída encontrada para este problema é normalizar
as atividades dos neurônios e para isto foi introduzida uma técnica chamada batch
normalization. Esta técnica utiliza a distribuição da entrada somada de um neurônio
em um mini lote de treino, para calcular a média e variância que são então utilizadas
para normalizar as entradas somadas de um neurônio em cada caso de treino. Esta
técnica reduz significativamente o tempo de treinamento em redes neurais
tradicionais, porém não é aplicável a redes neurais mais complexas devido à
complexidade de se paralelizar em lotes (IOFFE; SZEGEDY, 2015).
Devido a este cenário, para ser possível a aplicação da normalização em redes
neurais mais complexas, como uma rede neural recorrente, foi introduzida a técnica
chamada Layer Normalization, nela ao invés de realizar a normalização em lotes se
realiza a normalização em camadas, através do cálculo da média e variância a partir
de todas as entradas somadas dos neurônios em uma camada para cada amostra de
treino (BA, J.; KIROS, J.; HINTON, G., 2016).
Layer normalization é simples de aplicar a redes neurais complexas pois
computa as estatísticas de normalização a cada camada e tem muita eficácia na
estabilização dos estados ocultos da camada, reduzindo substancialmente o tempo
de treinamento da rede.

Residual Connection
Redes neurais tradicionais são funções de aproximação universais que
conseguem se ajustar a qualquer distribuição e isso faz delas um recurso muito
poderoso. Intuitivamente quanto mais camadas se têm em uma rede neural, maior é
a precisão da mesma, porém há um limite de camadas que resultam na melhoria do
desempenho. O alto número de camadas também trazem efeitos colaterais negativos,
como o vanishing gradiente e a maldição de dimensionalidade, deteriorando a
performance da rede.
Outro problema causado pelo número excessivo de camadas em redes neurais
é conhecido como o problema de degradação, o mesmo ocorre quando camadas mais
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superficiais têm um aprendizado melhor sobre o problema do que as camadas mais
profundas, por mais contra intuitivo que isso possa parecer. É neste ponto que entra
a Residual Connection, conhecida também como Skip Connection, ela permite que
duas ou três camadas sejam “puladas”, ajudando na resolução destes problemas,
como mostra a Figura 48 (HE et al., 2015)
Figura 48 – Residual Connection Block

Fonte: He et al. (2015).

Para realizar este “pulo” nas camadas são formados residual blocks, nos quais
a saída de uma camada é entregue a próxima camada e também adicionada
diretamente a saída de duas ou três camadas a frente, estas conexões diretas são
também chamadas de atalhos de identidade e permitem que seja entregue uma
informação mais completa dentro do fluxo da rede (HE et al., 2015).

