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 1. RESUMO 

 

 O presente relatório descreve os esforços desenvolvidos no âmbito da unidade 

curricular de Projeto Final do curso de Licenciatura em Informática da Universidade 

Aberta. Pretende-se nesta unidade curricular que os estudantes apliquem os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, efetuando um trabalho de desenvolvimento de média 

dimensão com aplicações práticas concretas e de reconhecida utilidade.  

 O projeto escolhido consistiu em adicionar, a um sistema de pergunta-resposta já 

existente, chamado IdSay, uma funcionalidade de avaliação do grau de semelhança lexical 

e semântica entre frases. Apelou a conhecimentos obtidos em diversas áreas, incluindo 

Programação, Programação por Objetos, Desenvolvimento de Software, Estruturas de 

Dados e Algoritmos, Raciocínio e Representação do Conhecimento e Elementos de 

Probabilidade e Estatística. 

 Este relatório começa por explicitar a relevância do tema, recorrendo à literatura 

científica publicada. Em seguida, descreve o trabalho realizado, nomeadamente a adição de 

uma nova opção de comparação de frases ao menu principal do sistema e a implementação 

de um algoritmo de distância de edição (o algoritmo Levenshtein Distance), com as 

adaptações necessárias ao cálculo do grau de similaridade entre frases. Embora os 

resultados dos testes estatísticos não permitam validar a adequação deste algoritmo à tarefa 

em causa, não é possível concluir que não serve para este fim, apenas porque não replica os 

valores atribuídos por avaliadores humanos. Será necessário realizar novos estudos para 

esclarecer esta problemática, eventualmente combinando a distância de edição com outros 

indicadores para calcular o grau de similaridade entre frases. 

 O documento terminará com uma reflexão sobre metas alcançadas e por alcançar, 

bem como sobre as dificuldades encontradas e as perspetivas futuras para o 

desenvolvimento deste tipo de aplicações. 

 

 Palavras-chave: Semelhança entre frases; Semelhança semântica; Algoritmo de 

edição; Processamento da linguagem natural; Sistema IdSay. 
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 1. ABSTRACT 

 

 The present report describes the efforts undertaken during the Final Project required 

to achieve the Degree of Bachelor in Information Technology at Universidade Aberta (the 

Portuguese Open University). In this curricular unit, students are expected to apply the 

knowledge acquired throughout the course to a medium-sized project of acknowledged 

utility and with practical applications. 

 The chosen project consisted in adding to an existing Question Answering (QA) 

system, called IdSay, a feature for assessing the degree of lexical and semantic similarity 

between sentences. It was built upon knowledge gathered in several areas, including 

Programming, Object Oriented Programming, Software Development, Data Structures and 

Algorithms, Reasoning and Knowledge Representation, and Elements of Probability and 

Statistics. 

 This report begins by elaborating on the relevance of the subject, based on 

published scientific literature. It then describes the work accomplished, including the 

addition of a new option for comparing sentences to the main menu of the program, as well 

as the implementation of an edit distance algorithm (the Levenshtein Distance algorithm), 

with the necessary adjustments for computing the degree of similarity between sentences. 

Although the results of the statistical tests do not allow for validation of the adequacy of 

this algorithm to the task in question, it is not possible to conclude that it has no use for this 

purpose, just because it does not replicate the values assigned by human evaluators. 

Further studies must be conducted in order to clarify this issue, eventually combining the 

edit distance with other indicators in order to compute sentence similarity. 

 The document ends with a reflection on achieved and unachieved goals, as well as 

on the difficulties encountered and on the future prospects for the development of such 

systems. 

 

 Keywords: Sentence similarity; Semantic similarity; Edit algorithm; Natural 

language processing; IdSay system. 
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 2. INTRODUÇÃO 

 

 

 2.1. Apresentação do problema 

 

 O processamento de linguagem natural é parte integrante de um grande número de 

aplicações, incluindo sistemas de prospeção de dados (data mining), de resposta a 

perguntas, de sumarização automática de textos e de deteção de plágio (Carvalho, de 

Matos, & Rocio, 2012a; Aliguliyev, 2009; Gustafson, Ng, & Pera, 2008). 

 A determinação do grau de semelhança entre frases é uma tarefa com grande 

impacto nesse processamento, pois uma recolha de informação adequada depende da 

existência de métricas de similaridade para a avaliação da associação entre uma string e 

textos num corpus. 

 Um exemplo reside nos sistemas automáticos de resposta a perguntas formuladas 

em linguagem natural. As respostas, que devem ser curtas e precisas, resultam da pesquisa 

numa base de conhecimento que normalmente é constituída por uma grande quantidade de 

textos em linguagem natural, sendo crucial a capacidade de identificação das semelhanças 

existentes entre cada pergunta e os textos disponíveis. 

 As aplicações que visam avaliar a semelhança entre frases recorrendo apenas à 

comparação lexical, sem reconhecerem equivalências semânticas, têm uma utilidade 

limitada. Perante a variedade existente na linguagem natural, os sistemas que também 

procedem a uma avaliação semântica afiguram-se mais relevantes. No entanto, a 

verificação de equivalências semânticas não é fácil, o que faz com que a computação do 

grau de semelhança entre frases não seja uma tarefa trivial. 
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 2.2. Objetivos 

 

 Neste contexto, foram propostos os seguintes objetivos para o trabalho a realizar: 

 

 - Analisar a literatura científica publicada sobre o tema, de modo a selecionar o 

algoritmo a implementar para determinar o grau de similaridade entre frases; 

 

 - Implementar o algoritmo, integrando-o no sistema IdSay, desenvolvido pela 

orientadora do projeto, a Prof.ª Gracinda Carvalho (2011), no âmbito da sua tese de 

doutoramento, de modo a adicionar uma funcionalidade de comparação de frases; 

 

 - Realizar testes ao sistema; 

 

 - Escrever um artigo acerca do trabalho realizado, a submeter para publicação numa 

revista científica da área. 
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 3. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 

 3.1. O sistema IdSay 

 

 IdSay é o nome de um sistema de pergunta-resposta para a língua portuguesa. A 

designação resulta da contração das expressões “I’d Say”, ou “I dare Say” (Carvalho, 

2011). Foi desenvolvido desde a raiz no âmbito de um projeto de doutoramento e recorre a 

técnicas de recolha de informação para fornecer rapidamente respostas, com otimização 

computacional a nível espacial e temporal. 

 Tal otimização é, em grande medida, consequência da definição de uma estrutura de 

dados para armazenar documentos que usa um número inteiro por palavra, em vez de 

strings. Assim, a comparação de palavras requer apenas comparação de inteiros, 

dispensando a manipulação de strings, com base no modelo booleano de recuperação de 

informação. 

 Segundo este modelo, baseado na teoria dos conjuntos e na álgebra booleana, o 

peso de cada palavra num documento é um valor booleano: 1 se estiver presente e 0 se 

estiver ausente. A pergunta pode ser formulada como uma expressão booleana usando os 

operadores “e”, “ou” e “não” para associar as palavras. Por exemplo, para uma pergunta 

conjuntiva, é retornado um documento se todos os termos da pergunta estiverem presentes 

no documento. A vantagem deste modelo reside no facto de as perguntas serem precisas e 

fáceis de entender, enquanto a desvantagem é a inexistência de um ranking associado aos 

documentos quando há retorno de vários (Carvalho, 2011). 

 O sistema IdSay teve um bom desempenho em eventos internacionais, tendo sido 

apresentado na pista monolinguística portuguesa de resposta automática a perguntas (QA, 

em inglês) do Cross-Language Evaluation Forum 2008 (QA@CLEF), onde alcançou o 

terceiro lugar. 

 No seu cerne, o IdSay utiliza pouco conhecimento linguístico. Além do corpus de 

textos, a sua única fonte de informação externa é composta por dados lexicais para o 

português. Assim, o sistema fica menos dependente das regras de uma língua específica e é 
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passível de utilização com texto noisy, que não segue totalmente as normas linguísticas. 

Além disso, é evitado o dispêndio de tempo que as ferramentas de processamento 

linguístico implicam. A arquitetura do IdSay é explicitada na Figura 1 (Carvalho, 2011). 

 

 

Figura 1 – Arquitetura do sistema IdSay 

 

 

 O funcionamento do IdSay como sistema de resposta a perguntas depende da 

criação e carregamento de um índice, ou de um conjunto de índices, consoante a opção 

assinalada pelo utilizador. Cada índice reflete a base de informação onde seria procurada a 

resposta às questões expostas. 

 O IdSay pode aceitar uma pergunta introduzida pelo utilizador através da interface 

manual, ou um conjunto de perguntas num ficheiro submetido pela interface automática, 

em formato XML (eXtensible Markup Language, linguagem de marcação extensível). 

 Em geral, o procedimento segue a linha azul da Figura 1, sendo os documentos da 

coleção percorridos em busca das palavras e entidades obtidas a partir da pergunta. Cada 

questão é tratada no módulo de análise de perguntas, para determinar o tipo de pergunta e 
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recolher informação a utilizar no módulo de extração de respostas (a linha vermelha 

tracejada na Figura 1). 

 A análise da pergunta também determina uma string de pesquisa com a informação 

das palavras e entidades a utilizar no módulo de recuperação de documentos, para produzir 

uma lista de documentos que contêm ambas. Esta lista de documentos é então processada 

pelo módulo de recuperação de excertos, que é responsável pela pesquisa de trechos dos 

documentos que contenham excertos dos documentos com a string de pesquisa e possuam 

um comprimento até certo limite. Os excertos são em seguida enviados ao módulo de 

extração de respostas, onde são produzidos segmentos curtos de texto (as respostas 

candidatas), que por sua vez são transmitidos ao módulo de validação de respostas. Como 

o nome indica, este módulo valida as respostas, retornando as mais relevantes. Caso não 

ocorra geração de dados numa das etapas, a string de pesquisa é revista e o ciclo de recolha 

reiniciado (linha verde tracejada na Figura 1). 

 Esta arquitetura é típica de um sistema de pergunta-resposta. Porém, ao contrário da 

maioria desses sistemas, não há armazenamento de excertos no módulo de recolha de 

informação, mas sim de documentos. Os excertos são extraídos em tempo real, de acordo 

com a informação da pergunta, tendo esta opção a vantagem de proporcionar maior 

flexibilidade. 

 O IdSay está organizado segundo níveis sucessivos. No primeiro, os documentos 

são guardados com uma normalização mínima nas palavras que os constituem, havendo 

passagem de todos os caracteres maiúsculos aos seus correspondentes minúsculos. As 

estruturas de dados são povoadas, sendo criada uma representação de cada palavra através 

de um número inteiro. 

 No segundo nível, são apuradas e armazenadas as raízes das palavras, de acordo 

com determinadas definições, nomeadamente o uso de stemming ou lematização. Trata-se 

de um nível adicional de normalização relevante num processo de comparação de palavras, 

pois é comum um documento textual apresentar palavras flexionadas nas mais diversas 

formas. Por exemplo, na língua portuguesa, um substantivo pode ser flexionado em género, 

número e grau, sem deixar de apresentar o mesmo valor semântico. Além disso, o processo 

de formação de palavras é, na maior parte das vezes, realizado pela derivação de radicais, 

resultando na criação de várias palavras que exprimem o mesmo significado. 
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 Assim sendo, as técnicas de stemming ou lematização são empregues para agregar 

palavras morfologicamente relacionadas. Mais concretamente, a técnica de stemming 

procura reduzir uma palavra à sua raiz, a qual nem sempre é uma palavra da língua em 

questão, enquanto a lematização corresponde à identificação de uma palavra válida da 

língua que é empregue como representante de todas as variações lexicais aplicáveis 

(Carvalho, 2011). 

 O sistema está escrito de modo a que, por omissão, ocorra lematização e não 

stemming, mas o utilizador encontra no menu principal uma opção que permite alterar essa 

configuração. 

 Por sua vez, o terceiro e o quarto níveis tratam das entidades e das equivalências 

entre palavras, respetivamente, adicionando essa informação às estruturas de dados. 

 Sendo o português a língua de trabalho, é realizada uma avaliação da similaridade 

semântica entre palavras com recurso à base TeP, um tesauro elaborado manualmente para 

essa língua, incluindo informação de sinonímia de milhares de palavras. Adicionalmente, é 

utilizada a base WES_PT (Wikipedia Entity Synonyms, variante portuguesa) para deteção 

de sinonímia entre entidades. 

 A base TeP é um recurso disponível gratuitamente
1
 e estruturado em synsets, sendo 

cada synset uma entrada numerada, representando uma equivalência semântica entre 

palavras ou unidades lexicais. Eis alguns exemplos: 

 

 4. [Verbo] {aclarar, alumiar, clarear, iluminar} 

 

 5861. [Adjetivo] {comandante, dirigente} 

 

 10840. [Advérbio] {alerta, atentamente, vigilantemente} 

 

 14346. [Substantivo] {variação, variante, variedade} 

 

 

 

                                                
1 http://www.nilc.icmc.usp.br/tep2/download.htm 

http://www.nilc.icmc.usp.br/tep2/download.htm
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 A versão TeP 2.0, utilizada neste trabalho, inclui 19888 synsets, com as classes 

morfológicas Verbo, Adjetivo, Advérbio e Substantivo. Contém ainda informação sobre a 

relação semântica de antonímia entre synsets, indicada no final de cada entrada, como pode 

ser ilustrado pelo seguinte par: 

 

 10798. [Advérbio] {abaixo} <10799> 

 10799. [Advérbio] {acima, arriba} <10798> 

 

 Esta organização é baseada na estrutura do WordNet, uma base de dados lexical 

para a língua inglesa, disponibilizada gratuitamente
2
, que tem sido incorporada em diversas 

aplicações que envolvem o processamento da linguagem natural e a determinação de 

medidas de similaridade de frases (Achananuparp, Hu, & Shen, X., 2008; Castillo & 

Cardenas, 2010; De Boni & Manandhar, 2003; Liu & Wang, 2013). 

 Por sua vez, a base WES explora as páginas de redirecionamento da Wikipedia para 

extrair equivalências entre entidades. A noção de entidade, neste contexto, descreve um 

conjunto de palavras com um significado específico quando estas são utilizadas numa 

ordem fixa. Trata-se também de um recurso gratuito, construído a partir da versão 

portuguesa da Wikipedia, segundo o formato da base TeP (Carvalho, de Matos, & Rocio, 

2012b). A constante atualização da Wikipedia, bem como o facto de resultar de um esforço 

colaborativo, implica que os dados dela recolhidos poderão ser aperfeiçoados. 

 Um exemplo de uma entrada na base pode ser dado por alternativas de escrita de 

uma data, que assim são reconhecidas como correspondendo à mesma entidade: 

  

 37. [Wikipedia] {10 de Fevereiro , 10 de fevereiro , 10 Fev} 

  

 Graças a estes recursos linguísticos, o sistema de resposta a perguntas consegue 

integrar informação sobre equivalências tanto ao nível das palavras como das entidades. 

 Para a lematização, o IdSay usa o ficheiro “lemas.txt”, que associa palavras com 

raízes comuns aos mesmos números inteiros. Por exemplo, as palavras “realizados”, 

“realizam” e “realizar”, entre muitas outras, são identificadas com o número 625261. 

                                                
2 https://wordnet.princeton.edu/ 

https://wordnet.princeton.edu/
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 3.2. A avaliação da similaridade entre frases 

 

 Perante o exposto acima, afigurou-se interessante a possibilidade de adicionar a 

este sistema uma funcionalidade de avaliação da similaridade entre frases, tirando partido 

da estrutura de dados e das funções já desenvolvidas. 

 Achananuparp, Hu e Shen (2008) afirmam que a avaliação de frases tem algumas 

diferenças em relação à avaliação que é usualmente feita apenas para fins de resposta 

automática a perguntas: neste segundo caso, a avaliação concentra-se na comparação entre 

uma pergunta ou frase e um conjunto de excertos textuais, os quais nem sempre 

correspondem a frases sintaticamente bem formadas. 

 Estes autores referem que já foram propostas várias métricas para avaliação da 

semelhança entre frase, com recurso a diversos algoritmos. Identificam três tipos de 

medidas, que geram métricas de similaridade com valores reais normalizados entre 0 e 1: 

sobreposição de palavras, TF-IDF e métricas linguísticas. 

 As medidas de sobreposição de palavras computam um grau de similaridade com 

base no número de palavras partilhadas por duas frases. As medidas TF-IDF (Term 

Frequency-Inverse Document Frequency) utilizam a frequência do termo inverso da 

frequência nos documentos, que é uma medida estatística que pode ser calculada de várias 

formas e visa indicar a importância de uma palavra de um documento em relação a uma 

coleção de documentos. Por sua vez, as métricas linguísticas utilizam conhecimento 

linguístico, como as relações semânticas entre palavras e a composição sintática de frases. 

 Tendo comparado o desempenho de medidas pertencentes a cada um destes grupos 

no reconhecimento de paráfrases e inferências, Achananuparp, Hu e Shen (2008) 

concluíram que as métricas linguísticas são superiores às outras, pelo menos com 

conjuntos de dados de complexidade reduzida. Todavia, defendem que a sua eficácia 

depende da heurística escolhida para calcular a similaridade semântica, bem como da 

abrangência do recurso lexical empregue. 

 Pela descrição já apresentada, as bases TeP e WES_PT, empregues pelo IdSay, 

afiguram-se suficientemente abrangentes para uso no cálculo dessas métricas, restando 

então a escolha duma heurística computacional. 
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 Uma possível abordagem ao problema, que considerámos promissora, seria a 

determinação da distância de edição entre duas frases a comparar, caracterizada como o 

número de alterações (inserção, eliminação ou substituição de palavras) que uma das frases 

teria de sofrer para se tornar igual à outra. Para esse fim, poderiam ser adaptados 

algoritmos já estabelecidos, como por exemplo o algoritmo Levenshtein Distance. 

 

 

 3.3. O algoritmo Levenshtein Distance 

 

 O algoritmo Levenshtein Distance, concebido pelo cientista russo Vladimir 

Levenshtein (1966), permite avaliar a similaridade entre duas strings com base no número 

de operações necessárias para transformar uma na outra, sendo que as operações possíveis 

são a inserção, a deleção e a substituição de caracteres. Um valor igual a zero indica que as 

strings são idênticas. A partir do tamanho de cada string, o algoritmo monta uma matriz 

para a sua comparação caractere a caractere, sendo registada a soma do custo de cada 

operação de transformação, que normalmente é 1. No final do ciclo de comparações, o 

valor da distância é fornecido pela última posição da matriz. Na prática, não é 

indispensável declarar uma matriz, bastando em vez disso utilizar um número 

relativamente pequeno de variáveis para armazenar valores relevantes para a tomada de 

decisões. 

 A Tabela 1 apresenta a sequência de passos da execução deste algoritmo. 

 Apesar de ser relativamente antigo, o algoritmo Levenshtein Distance ainda é 

bastante utilizado, sendo possível encontrar, na literatura, a sua aplicação em tarefas de 

comparação de dialetos, correção ortográfica, reconhecimento da fala, análise de DNA, 

deteção de plágios, autenticação de assinaturas e vinculação de registos, como sintetiza 

Oliveira (2010). Esta autora postula a possibilidade da sua aplicação à comparação de 

frases, utilizando as palavras como unidades básicas, em vez dos caracteres. A Tabela 2 

apresenta as adaptações que o algoritmo teria de sofrer de modo a poder ser utilizado para 

esse fim. 
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Tabela 1 – O algoritmo Levenshtein Distance para comparação de palavras 

 

Passo Descrição 

1 

Atribuir a m o comprimento da palavra 1. 

Atribuir a n o comprimento da palavra 2. 

Se n = 0, retornar m. 

Se m = 0, retornar n. 

Construir uma matriz de 0...m linhas e 0...n colunas.  

2 
Inicializar a primeira linha com os valores 0...n. 

Inicializar a primeira coluna com os valores 0...m. 

3 Examinar cada caractere da palavra 2 (iterando j de 1 até n). 

4 Examinar cada caractere da palavra 1 (iterando i de 1 até m). 

5 
Se palavra1[i – 1] = palavra2[j – 1], o custo é 0. 

Se palavra1[i – 1] ≠ palavra2[j – 1], o custo é 1. 

6 

Atribuir à célula d[i, j] da matriz o valor mínimo entre os seguintes: 

a. A célula imediatamente acima + 1: d[i – 1, j] + 1 ; 

b. A célula imediatamente à esquerda + 1: d[i, j – 1] + 1 ; 

c. A célula diagonalmente acima e à esquerda, somada ao custo da operação em 

análise: d[i – 1, j – 1] + custo. 

7 
Repetir iterativamente os passos 3 a 6 até ser atingida a célula d[m, n], cujo valor 

será a distância de edição entre as palavras. 
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Tabela 2 – O algoritmo Levenshtein Distance para comparação de frases 

 

Passo Descrição 

1 

Atribuir a m o comprimento da frase 1. 

Atribuir a n o comprimento da frase 2. 

Se n = 0, retornar m. 

Se m = 0, retornar n. 

Construir uma matriz de 0...m linhas e 0...n colunas.  

2 
Inicializar a primeira linha com os valores 0...n. 

Inicializar a primeira coluna com os valores 0...m. 

3 Examinar cada palavra da frase 2 (iterando j de 1 até n). 

4 Examinar cada palavra da frase 1 (iterando i de 1 até m). 

5 
Se frase1[i – 1] = frase2[j – 1], o custo é 0. 

Se frase1[i – 1] ≠ frase2[j – 1], o custo é 1. 

6 

Atribuir à célula d[i, j] da matriz o valor mínimo entre os seguintes: 

a. A célula imediatamente acima + 1: d[i – 1, j] + 1 ; 

b. A célula imediatamente à esquerda + 1: d[i, j – 1] + 1 ; 

c. A célula diagonalmente acima e à esquerda, somada ao custo da operação em 

análise: d[i – 1, j – 1] + custo. 

7 
Repetir iterativamente os passos 3 a 6 até ser atingida a célula d[m, n], cujo valor 

será a distância de edição entre as frases. 

 

 

 Este algoritmo também pode ser aplicado manualmente, como ilustra a Tabela 3, 

através de um exemplo fornecido por um par de frases como “Paulo Moreno excluído por 

dois minutos.” e “Alexis Borges volta a ser excluído por 2 minutos.” 
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Tabela 3 – Exemplo de aplicação do algoritmo Levenshtein Distance a duas frases 

 

 Frase 2 (n = 10) 

  Alexis Borges volta a ser excluído por 2 minutos . 

Frase 1 

(m = 7) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Paulo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Moreno 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

excluído 3 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 

por 4 4 4 4 4 5 6 5 6 7 8 

dois 5 5 5 5 5 5 6 6 5/6 6/7 7/8 

minutos 6 6 6 6 6 6 6 7 6/7 5/6 6/7 

. 7 7 7 7 7 7 7 7 7/8 6/7 5/6 

 

 

 Nesta tabela, as células assinaladas a azul são aquelas onde o custo da operação é 0, 

pois as palavras são idênticas. Nas restantes situações, o seu valor é 1. No caso da 

comparação entre “dois” e “2”, podemos considerar que são palavras diferentes, ou não, 

aplicando-se então o valor à esquerda ou à direita da barra, respetivamente. Essa variação 

entre valores alternativos propaga-se até ao final da aplicação do algoritmo. Na última 

célula, surge a distância de edição entre as duas frases. 

 Neste exemplo, considera-se que a identificação de uma igualdade entre palavras 

acarreta um custo de transformação nulo. No entanto, a deteção de uma equivalência entre 

palavras como “dois” e “2” pode ser alvo de uma ponderação, para que o custo não seja 

nulo, como numa situação em que as palavras são exatamente iguais. Esta ideia foi 

explorada no presente trabalho, como se verá adiante. 

 Convém referir que, num processo de comparação de palavras, importa também 

proceder à normalização destas, para agregar as variantes que resultam de flexões e da 

derivação de radicais, mantendo o valor semântico. Para esse fim, podem ser empregues 

técnicas de stemming ou lematização, já caracterizadas na secção 3.1. 
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 Todos estes aspetos foram tomados em consideração no desenvolvimento do 

projeto, tanto mais que o sistema IdSay já empregava estas técnicas. 

 

 

 3.4. A tarefa ASSIN 

 

 PROPOR – International Conference on the Computational Processing of 

Portuguese – é o principal encontro científico na área das tecnologias associadas à língua 

portuguesa, onde é apresentada investigação básica e aplicada
3
. 

 Esta conferência inclui a proposta de tarefas, sendo os investigadores convidados a 

formar equipas e a competir pelo desenvolvimento de sistemas que produzam os melhores 

resultados. A apresentação de um trabalho num fórum internacional é extremamente 

importante, não só para compará-lo com outros e para partilhar a evolução do 

conhecimento, mas sobretudo para que os resultados sejam validados por uma organização 

internacional. Dessa forma, previne-se uma análise incorreta do desempenho dos sistemas 

(Carvalho, de Matos, & Rocio, 2012a). 

 Com efeito, os eventos de Semantic Evaluation (SemEval) existem desde 1998 e 

visam avaliar a análise semântica realizada por sistemas informáticos. Desde 2012, 

propõem a tarefa de avaliação da similaridade semântica textual como um tema de 

competição, demonstrando a sua relevância e o facto de ser um tema de investigação onde 

ainda há a possibilidade de inovar. Em 2016, esta tarefa foi proposta pela primeira vez para 

a língua portuguesa, no Workshop de Avaliação de Similaridade Semântica e Inferência 

Textual (ASSIN), realizado durante a conferência PROPOR 2016 (Freire, Pinheiro, & 

Feitosa, 2016). 

 A tarefa ASSIN consiste em duas subtarefas relacionadas, ambas dizendo respeito a 

pares de frases: a similaridade semântica textual (STS, Semantic Text Similarity) e a 

inferência textual (RTE, Recognizing Textual Entailment). A primeira consiste em atribuir, 

a um par de frases, uma pontuação numérica de 1 a 5 que visa avaliar quão similar é o seu 

conteúdo. Na segunda, trata-se de determinar se uma delas implica a outra, sendo possível 

classificar o par como tendo uma relação de implicação (o que sucede quando, sabendo 

                                                
3 http://propor2016.di.fc.ul.pt/ 

http://propor2016.di.fc.ul.pt/
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que uma frase é verdadeira, se pode concluir que a outra também é), paráfrase, ou nenhuma 

das duas. 

 No âmbito da ASSIN, foi criado o primeiro corpus anotado para as duas tarefas em 

português, incluindo as variantes brasileira e europeia. Esse corpus difere de outros 

referidos na literatura por ter sido elaborado com frases retiradas de textos reais, do género 

informativo (textos jornalísticos), aproveitando os agrupamentos de notícias por assunto 

fornecidos pelo Google News. A seleção de frases semelhantes de documentos diferentes 

ocorreu com recurso a modelos de espaço vetorial, uma forma de representação de 

documentos textuais como vetores de identificadores, tais como termos de indexação 

(Turney & Pantel, 2010). Depois foi realizada uma filtragem manual para excluir pares de 

frases suscetíveis de causar ruído e, em seguida, cada par foi avaliado e anotado por quatro 

pessoas em relação às duas subtarefas. O valor final da similaridade para cada par é a 

média das quatro pontuações, pelo que se trata de um número real (Fonseca, dos Santos, 

Criscuolo, & Aluísio, 2016). 

 Das duas subtarefas, apenas a STS é relevante no contexto do presente trabalho. A 

STS difere da RTE principalmente por procurar uma equivalência bidirecional entre frases, 

à qual atribui um grau de similaridade, enquanto uma implicação é uma relação 

unidirecional e tanto ela como a paráfrase são alvo de uma decisão binária (sim/não) na 

RTE. 

 Embora não exista uma definição exata e universal para a similaridade, os 

organizadores da ASSIN consideram que a escala de 1 a 5, apesar de inerentemente 

subjetiva, torna mais fácil discriminar os diferentes níveis (Fonseca, dos Santos, Criscuolo, 

& Aluísio, 2016). 

 Nesta escala, quanto maior o valor, maior a semelhança do significado das duas 

frases, de acordo com as seguintes diretrizes gerais: 

 

 1 – As frases são completamente diferentes. É possível que falem do mesmo facto, 

mas isso não é visível examinando-as isoladamente, sem contextualização. 

 2 – As frases referem-se a factos diferentes e não são semelhantes entre si, mas 

abordam o mesmo assunto. 

 3 – As frases têm alguma semelhança entre si e podem referir-se ao mesmo facto. 
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 4 – O conteúdo das frases é muito semelhante, mas existe informação exclusiva 

numa delas (ou em ambas). A diferença pode ser mencionar uma data, um local, ou uma 

quantidade diferente, ou mesmo um sujeito ou objeto distinto. 

 5 – As frases têm praticamente o mesmo significado, possivelmente com uma 

diferença mínima (como um adjetivo que não altera a sua interpretação). 

 

 A Tabela 4 apresenta exemplos oficiais de valores de similaridade semântica 

(Fonseca, dos Santos, Criscuolo, & Aluísio, 2016). 

 

Tabela 4 – Exemplos de valores de similaridade semântica 

 

1 

Mas esta é a primeira vez que um chefe da Igreja Católica usa a palavra em 

público. 

A Alemanha reconheceu ontem pela primeira vez o genocídio armênio. 

2 
Como era esperado, o primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. 

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. 

3 

Houve pelo menos sete mortos, entre os quais um cidadão moçambicano, e 300 

pessoas foram detidas. 

Mais de 300 pessoas foram detidas por participar de atos de vandalismo. 

4 

A organização criminosa é formada por diversos empresários e por um deputado 

estadual. 

Segundo a investigação, diversos empresários e um deputado estadual integram o 

grupo. 

5 
Outros 8.869 fizeram a quadra e ganharão R$ 356,43 cada um. 

Na quadra 8.869 apostadores acertaram, o prêmio é de R$ 356,43 para cada. 

 

 O corpus ASSIN foi dividido em secções de treino e de teste, com três mil e dois 

mil pares de frases, respetivamente, para cada variante da língua (português europeu e do 

Brasil), as quais são disponibilizadas aos participantes. Na subtarefa STS, a métrica 

utilizada para avaliação foi o coeficiente de correlação de Pearson, tendo o erro quadrático 

médio (MSE, Mean Square Error) como medida secundária. 
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 O coeficiente de correlação de Pearson consiste num teste que averigua se existe 

uma associação linear entre duas (ou mais) variáveis quantitativas intervalares. Além disso, 

variando entre -1 e +1, permite avaliar não só a magnitude, mas também se a direção é 

positiva ou negativa (Pestana & Gageiro, 2005). O coeficiente igual a +1 significa que as 

variáveis têm uma correlação perfeita positiva, logo o aumento de uma implica o aumento 

proporcional da outra, em média. Um coeficiente igual a 0 significa que não existe 

associação linear entre as variáveis. Caso a variação destas ocorra em sentidos opostos, 

com uma a aumentar quando a outra diminui, ou vice-versa, a associação será negativa. 

 Por sua vez, o MSE apura a média dos quadrados dos erros ou desvios, isto é, a 

diferença entre uma estimativa e a realidade estimada. Idealmente, essa diferença deve ser 

minimizada. 

 Considerando os valores de similaridade por si gerados, face aos valores obtidos 

através dos avaliadores humanos, um sistema será tanto melhor quanto maior for o 

coeficiente de correlação de Pearson e menor o MSE. 

 Perante esta realidade, considerando que o ficheiro de treino, anotado com valores 

de similaridade resultantes da avaliação humana de três mil pares de frases, se encontra 

disponível na web
4
, afigurou-se razoável utilizá-lo no âmbito deste trabalho, como 

instrumento de avaliação do algoritmo implementado, conforme se verá mais adiante. 

Adicionalmente, os organizadores da tarefa divulgaram na mesma página um script em 

linguagem Python para avaliação automática dos resultados obtidos, usando os valores de 

similaridade atribuídos oficialmente aos pares de frases de treino, permitindo assim chegar 

a conclusões acerca do desempenho do sistema em desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 http://propor2016.di.fc.ul.pt/?page_id=381 

http://propor2016.di.fc.ul.pt/?page_id=381


Helena Sofia Felisberto Coelho                                                                                                              estudante nº 1100194 

19 

 

 

 4. PROCEDIMENTOS 

 

 

 4.1. Decisões tomadas 

 

 Após uma análise da literatura científica publicada sobre o tema da avaliação da 

similaridade semântica entre frases, optou-se por implementar uma adaptação do algoritmo 

Levenshtein Distance. Embora este algoritmo tenha sido concebido considerando os 

caracteres como unidade básica de comparação de strings, Oliveira (2010) defende que 

tem potencial para ser aplicado ao cálculo da distância de edição entre frases, caso sejam 

utilizadas as palavras como unidades de comparação. 

 Por análise da sua descrição, o algoritmo pareceu ser não só simples de adicionar ao 

código já existente, como também suficientemente flexível para integrar comparações aos 

níveis lexical e semântico. 

 Estando escolhido um algoritmo, teve início a análise do código do sistema IdSay, 

no qual ele deveria ser integrado. 

 Tendo o sistema sido escrito em C++, com recurso à programação orientada por 

objetos, foi essa a linguagem de programação utilizada na adição de código. Como 

ambiente de desenvolvimento integrado, foi utilizado o Visual Studio em sistema operativo 

Windows. 

 No âmbito da funcionalidade de comparação de frases, considerou-se adequado 

criar menus que permitissem ao utilizador optar entre a introdução manual de frases na 

consola e a leitura a partir de um ficheiro, bem como escolher um nível de comparação. 

 Foram disponibilizados três níveis de comparação: básica (meramente lexical), ao 

nível das raízes e semântica, correspondendo respetivamente aos níveis L1, L2 e L4 

originais do IdSay. 

 O nível L3, correspondente ao tratamento das entidades, não foi incluído porque 

existem entidades compostas por várias palavras, mas o algoritmo Levenshtein Distance 

compara frases palavra a palavra, pelo que a ocorrência daquelas não seria detetada sem 

adaptações adicionais que não foi possível explorar, devido a constrangimentos temporais. 
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Por essa razão, no submenu relativo à escolha do nível de comparação das frases, 

foi eliminada a opção inicialmente prevista para realização de comparações ao nível das 

entidades. O nível de comparação L4, correspondente a uma avaliação semântica, surge 

como terceira opção, a seguir à comparação básica e à comparação de raízes, para procura 

de sinonímias. 

 Contudo, para aproveitar a informação recolhida através da base WES_PT, a 

avaliação semântica foi desenvolvida de modo a explorar dois conjuntos associados a cada 

palavra, nomeadamente as sinonímias com outras palavras e com entidades (como se 

explicará na secção 4.2.5). 

 

 Para a formatação dos ficheiros de leitura de frases e subsequente escrita de 

resultados, optou-se pelo XML, pois trata-se de um formato padronizado, legível tanto por 

pessoas como por máquinas, concebido para armazenar e transportar dados (Keogh & 

Davidson, 2005). Acima de tudo, era o formato em que se encontrava o ficheiro produzido 

no âmbito da tarefa ASSIN que se pretendia utilizar para avaliar o desempenho da 

funcionalidade de comparação de frases. 

 

 Uma vez que o sistema IdSay utiliza variáveis do tipo wchar_t para trabalhar com 

strings, o mesmo tipo foi utilizado em variáveis criadas no âmbito das funções 

adicionadas. Este tipo representa um caractere wide, ou largo, permitindo a representação 

de conjuntos de caracteres de tamanho superior aos tradicionais de 8-bits, tais como 

símbolos técnicos e caracteres especiais, os quais podem ser representados pela 

especificação UTF-16. Esta decisão implicou a utilização da família de funções Unicode 

(ou Wide), que utilizam esse tipo de caracteres, tais como wprintf e wcscpy, por exemplo 

(Microsoft, 2016). 

 

 Para execução do script de avaliação dos resultados obtidos, que recorre ao pacote 

NumPy e às bibliotecas SciPy e Scikit Learn, foi utilizada a plataforma Anaconda 2, 

concebida para a computação científica em Python 2.7, que inclui todos os recursos 

referidos. 
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 Em termos de distribuição cronológica do trabalho, não foi possível cumprir as 

metas indicadas nos relatórios inicial e intermédio, sobretudo devido ao tempo dedicado à 

escrita de código, que foi superior ao previsto, o que se repercutiu na realização dos testes 

e na escrita do relatório final. Por sua vez, os resultados dos testes levaram a tentativas de 

melhoria do código, num processo iterativo que se desenrolou durante várias semanas. 

 Assim sendo, a distribuição real do trabalho ao longo do tempo encontra-se 

esquematizada na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Distribuição cronológica do trabalho 

 

 2016 

Tarefa Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

1       

2       

3       

4       

 

 As tarefas numeradas de 1 a 4 são (1) Levantamento e resumo da literatura 

científica na área, (2) Desenho e desenvolvimento do sistema, (3) Teste do sistema e (4) 

Escrita do relatório, seguindo a nomenclatura usada nos relatórios anteriores. 

 

 

 4.2. Escrita de código 

 

 A fase de escrita de código partiu da análise das estruturas de dados pré-existentes 

no sistema IdSay, as quais foram exploradas, tendo sido adicionadas as variáveis e funções 

que se afiguraram necessárias ao desenvolvimento das novas funcionalidades de 

comparação de frases. 
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 4.2.1. Estruturas de dados 

 As classes criadas por Carvalho (2011) para o sistema IdSay foram as seguintes: 

CAnswer (que contém a informação de uma resposta), CDoc (contém a informação de um 

documento), CDocSet (que armazena os documentos da coleção), CEntity (para tratar a 

informação de uma entidade) e CWord (para a informação relativa a uma palavra). 

Adicionalmente, são utilizadas as classes TVector, TRand e TSetOfSets, criadas pelo 

Professor José Coelho em 2008 e previamente integradas por Carvalho (2011) no IdSay. A 

definição destas classes pode ser consultada no Anexo 7.1. 

 Para tornar mais facilmente compreensíveis certas decisões que foram tomadas na 

escrita de código, convém explicar desde já que a classe CDoc tem como atributo, além de 

uma variável do tipo wchar_t* para identificar o documento, um vetor de inteiros longos 

que representam as palavras constituintes do documento, sendo tal correspondência 

estabelecida através de uma tabela de hash. 

 Por sua vez, a classe CWord inclui entre os seus atributos um inteiro longo que 

representa a raiz da palavra, uma variável que armazena a palavra original em caracteres e 

vetores de inteiros longos que registam as equivalências encontradas com outras palavras e 

com entidades. 

 O sistema é composto por vários ficheiros, que podem ser descarregados 

gratuitamente
5
, estando a função main contida no ficheiro IdSay.cpp. 

 

 4.2.2. Funções e menus novos 

 No âmbito deste projeto, foram adicionadas ao ficheiro IdSay.cpp as seguintes 

funções (cujo código pode ser consultado no Anexo 7.2): 

 - void DefineSentenceComparison(); 

 - void CompareSentences(int level); 

 - double LevenshteinDistance(TVector<long> &words1, 

  TVector<long> &words2, int level); 

 - bool IsSyn(long word1, long word2); 

 - void IndexSentence(wchar_t *sentence, wchar_t *ref); 

 - void IndexSentencesFile(wchar_t *xmlFileName); 

                                                
5 https://sourceforge.net/projects/idsay/ 

https://sourceforge.net/projects/idsay/
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 O fluxograma da Figura 2 resume a inter-relação entre as várias funções, cuja 

composição será explicitada a seguir, nesta secção e nas seguintes. 

 

Figura 2 – Fluxograma da comparação de frases 
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O menu principal do sistema apresentava originalmente opções numeradas de 0 a 6, 

para criação e carregamento de índices, visualização de informação, processamento de 

perguntas (a partir de ficheiros ou introduzidas pelo utilizador) e alteração de definições. 

Foi por isso acrescentada uma nova opção, identificada pelo número 7, que invoca a 

função DefineSentenceComparison, a partir da qual se inicia o processo de comparação de 

frases. 

 Na execução desta função, é exibido um menu secundário, onde o utilizador indica 

o nível de comparação que pretende, através da escolha de um inteiro. Segue-se a 

apresentação de outro submenu, onde o utilizador escolhe entre introduzir manualmente 

um par de frases de cada vez, via linha de comandos, ou submeter um ficheiro com vários 

pares de frases, ou retornar ao menu inicial. A sequência de menus pode ser observada na 

Figura 3. Consoante a forma de comparação de frases selecionada, esta função recolherá as 

frases e desencadeará a criação de índices adequados, com aplicação sequencial dos quatro 

níveis de processamento do IdSay, já caracterizados. Há então invocação da função 

CompareSentences, a qual recebe como parâmetro o nível de comparação pretendido e 

desencadeia a comparação de frases propriamente dita. 

 

Figura 3 – O menu principal e os submenus de comparação de frases 

 

 

 Vale a pena salientar a primeira opção do menu principal (“1-Change Settings”), 

que permite trocar a utilização de lematização, pré-configurada, pelo stemming. A Figura 4 

mostra o submenu de alteração de definições, a partir do qual se pode atribuir às variáveis 

useLemma e useStem os valores 1 ou 0, que determinam o seu uso ou não, respetivamente. 
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Figura 4 – Submenu de alteração de definições 

 

 

 Existem outras opções relativas às definições de funcionamento do IdSay como 

sistema de pergunta-resposta, as quais não afetaram o desenrolar do presente projeto e, por 

isso, não serão abordadas neste relatório. 

 

 4.2.3. Criação de índices 

 Uma vez que a comparação de frases envolve uma problemática distinta da que 

existe nos sistema de pergunta-resposta, faz sentido criar um novo conjunto de índices para 

esse fim, a partir das próprias frases. Como se prevê oferecer ao utilizador a possibilidade 

de optar entre submeter frases manualmente ou automaticamente, através de ficheiros de 

texto, podendo o número de pares de frases a comparar variar muito, o carregamento 

desses índices será potencialmente muito mais rápido do que aquele que ocorre quando é 

necessário carregar índices de dimensões adequadas ao suporte de um sistema eficaz de 

pergunta-resposta. 

 A função IndexSentence serve este propósito quando as frases são introduzidas 

manualmente, enquanto IndexSentencesFile o faz quando as frases são lidas de um 

ficheiro. No primeiro caso, a função é invocada duas vezes sucessivas, uma para cada frase 

do par introduzido, recebendo como argumento a própria frase e a respetiva designação 

(“1” ou “2”). 

 No segundo caso, a função recebe um único argumento, que é o caminho para o 

ficheiro, em formato XML, a partir do qual deverão ser lidas as frases. 
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 A escrita destas duas funções baseou-se no código da função IndexNews, 

previamente escrita por Carvalho (2011) e destinada a processar ficheiros em formato 

XML provenientes de sítios web noticiosos, de modo a extrair informação para a criação de 

índices para uso do sistema de pergunta-resposta. Essa inspiração é mais notória no caso da 

função IndexSentencesFile, pois processa informação de ficheiros no mesmo formato. 

 No ficheiro XML produzido no âmbito da tarefa ASSIN, que se pretendia utilizar 

para avaliar o desempenho da funcionalidade de comparação de frases, cada frase dum par 

encontra-se entre etiquetas que são reconhecidas pela função IndexSentencesFile. A função 

percorre o documento, recolhendo as frases, bem como a identificação numérica de cada 

par. 

 Tanto neste caso, como numa situação em que um par de frases é introduzido 

manualmente na consola, cada frase é considerada um documento ao nível da estrutura de 

dados. 

 A subsequente criação de índices ocorre com recurso às funções CreateL1Index, 

CreateL2Index, CreateL3Index e CreateL4Index, já existentes, onde L1, L2, L3 e L4 

correspondem aos níveis de processamento do IdSay. Primeiro, as palavras das frases são 

normalizadas por aplicação do nível 1, que transforma as letras maiúsculas em minúsculas 

e atribui um valor inteiro diferente a cada string. Depois, é determinada a raiz de cada 

string, bem como entidades e sinónimos, com base nos recursos linguísticos disponíveis. 

Os índices assim criados ficam localizados na pasta do projeto e recebem a designação 

“sentences1.txt” a “sentences4.txt”, sendo estes nomes fornecidos como argumentos 

àquelas funções. O processo é acompanhado pela impressão, na consola, de informação de 

controlo que já fazia parte do IdSay enquanto sistema de pergunta-resposta, antes do início 

deste projeto. 

 

 4.2.4. Comparação de frases 

 O facto de cada frase lida corresponder a um documento, na estrutura de dados, 

significa que, na fase seguinte de execução, a comparação dos pares de frases pode ser 

conseguida percorrendo o vetor de documentos, de modo a comparar cada documento 

ímpar com o documento par que lhe sucede, tirando partido das funções disponibilizadas 

pela classe TVector. 



Helena Sofia Felisberto Coelho                                                                                                              estudante nº 1100194 

27 

 

 Tal fase, que se segue à criação dos índices, é realizada pela função 

CompareSentences, cujo argumento é o nível de comparação pretendido. Ao percorrer o 

vetor de documentos, envia os vetores de palavras que são atributos de cada par de 

documentos como argumentos à função LevenshteinDistance, a qual aplica o algoritmo 

com o mesmo nome para retornar o valor da distância de edição, com as adaptações 

necessárias à utilização da palavra em vez do caractere como unidade básica. 

 O valor retornado pela função LevenshteinDistance à função CompareSentences é 

usado no cálculo do grau de similaridade, cuja fórmula inicial era a referida por Oliveira 

(2010): 

 1 – distância / (total de palavras diferentes no conjunto das duas frases) 

  

 Neste contexto, o “total de palavras diferentes no conjunto das duas frases” é 

determinado apenas ao nível lexical, através das funções pré-existentes no sistema que 

aplicam a teoria dos conjuntos. 

 Esta fórmula foi adaptada para ser compatível com os valores prescritos pela tarefa 

ASSIN da conferência PROPOR 2016, cujo corpus se pretende utilizar na fase de testes. 

Uma vez que o valor final retornado deve situar-se entre 1 e 5, o número calculado pela 

fórmula é multiplicado por 4 e, em seguida, somado a 1. 

 A função CompareSentences também é responsável pela impressão de dados na 

consola e no ficheiro de saída. Numa fase inicial do trabalho, a entrada e saída de dados 

ocorria apenas na consola. Posteriormente, após se verificar o correto funcionamento do 

sistema, foi adicionado código para leitura e escrita de ficheiros, mediante escolha do 

utilizador. Então, a função CompareSentences foi alterada de modo a criar um ficheiro de 

saída chamado “resultados.xml”, contendo os resultados da comparação das frases, na 

pasta do projeto IdSay (considerando o ambiente de desenvolvimento Visual Studio). 

 O ficheiro de saída reproduz a estrutura do ficheiro de treino da tarefa ASSIN, pelo 

menos em termos de marcação, segundo as indicações da organização do evento, tendo em 

vista a sua comparação com este por intermédio do script de avaliação automática dos 

resultados, já referido
6
. 

 

                                                
6 http://propor2016.di.fc.ul.pt/?page_id=381 

http://propor2016.di.fc.ul.pt/?page_id=381
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 Visto que este projeto não se debruçou sobre a tarefa de reconhecimento da 

inferência textual, o ficheiro de escrita contém a classificação “None” para todos os pares 

de frases. As classificações alternativas seriam “Entailment” ou “Paraphrase”, de acordo 

com o referido na secção 3.4 (Fonseca, dos Santos, Criscuolo, & Aluísio, 2016). Seria 

possível não imprimir classificação alguma, mas receou-se que isso interferisse na 

execução do script e a decisão tomada simplificou a escrita de código para a finalidade a 

alcançar. 

 A numeração dos pares de frases existentes no ficheiro de leitura é preservada no 

ficheiro de escrita, mas o valor atribuído pelos avaliadores humanos é substituído pelo 

calculado pelo sistema. 

 Ao nível da impressão das frases no ficheiro de saída, surgiram dificuldades que 

obrigaram a repensar a abordagem prevista. 

 Visto que o ficheiro de treino da tarefa ASSIN referia o uso da codificação UTF-8, 

o ficheiro de saída foi criado com a mesma codificação, de forma a permitir a comparação 

de resultados entre eles. Todavia, ao executar o script de avaliação de resultados, ocorria 

sistematicamente um erro ao nível da leitura das frases do ficheiro de saída. Esse erro não 

se verificava ao comparar o ficheiro de treino consigo próprio, comparação essa que 

produzia os resultados esperados, tendo em conta que a igualdade é absoluta: um 

coeficiente de correlação de Pearson de 1,00 e um MSE de 0,00 (Figura 5). 

 

Figura 5 – Execução de controlo do script de avaliação de resultados 

 

 

 

 Aqueles valores significam que existe uma correlação positiva e perfeita entre os 

valores de similaridade constantes dos dois ficheiros, sem desvios em relação ao esperado. 
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 Por oposição, a Figura 6 apresenta uma situação de deteção de erro durante a 

execução do script. 

 

Figura 6 – Exemplo de ocorrência de erro na execução do script 

 

 

 

 Pensou-se que o problema poderia ser devido a questões de codificação do texto, 

tendo sido realizadas experiências na tentativa de resolvê-lo, incluindo a utilização de 

recursos online como o FileFormat.Info
7
 para converter os ficheiros de saída para o 

formato UTF-8, tal como é prescrito no script. Porém, todas as tentativas foram goradas. 

 O erro persistia quando cada ficheiro de saída era comparado consigo próprio, o 

que confirmava que o problema era intrínseco aos documentos e não devido ao script. 

Manipulando as posições dos pares de frases nesses documentos, as linhas onde eram 

detetados erros variavam, mas eram sistematicamente apontados tokens inválidos. 

 Para que esta situação, cujas causas não chegaram a ser apuradas, não impedisse a 

prossecução do trabalho de acordo com os prazos determinados, foram produzidos 

ficheiros de saída sem as strings das frases impressas entre as respetivas etiquetas, tendo-se 

verificado que a sua presença não era indispensável, pois o funcionamento do script exigia 

apenas a leitura das etiquetas para extrair a informação relativa à avaliação da inferência 

textual e do grau de similaridade entre frases. Adicionalmente, verificou-se que a 

comparação do ficheiro de treino original com uma sua versão sem as frases entre as 

etiquetas, por intermédio do script, produzia os mesmos valores para os índices estatísticos 

que a comparação do ficheiro original consigo próprio. 

 Com ficheiros de saída que reproduziam o formato XML desejado, mas com as 

frases ausentes, foi possível usar o script sem falhas que impedissem o cálculo dos índices 

estatísticos, como se verá mais adiante. 

                                                
7 http://www.fileformat.info/convert/text/utf2utf.htm 

http://www.fileformat.info/convert/text/utf2utf.htm


Helena Sofia Felisberto Coelho                                                                                                              estudante nº 1100194 

30 

 

 

 As linhas de código responsáveis pela impressão de frases no ficheiro de saída não 

foram eliminadas, mas sim colocadas como comentários, a fim de poderem ser reutilizadas 

em tentativas futuras de resolução desta situação. 

 

 4.2.5. Cálculo da distância de edição 

 A distância de edição entre duas frases, definida como o número de operações de 

inserção, eliminação e substituição necessárias para transformar uma frase noutra, é 

calculada através da função LevenshteinDistance, que retorna esse valor à função 

CompareSentences, a fim de ser utilizado na determinação do grau de similaridade. 

 A função LevenshteinDistance aplica o algoritmo com o mesmo nome, com 

algumas adaptações já mencionadas. Na versão tradicional do algoritmo, os caracteres são 

as unidades básicas de comparação de palavras e a distância de edição é um valor inteiro. 

Na versão implementada, as palavras são as unidades de comparação de frases e a distância 

de edição é um valor decimal, arredondado às centésimas. 

 Numa fase inicial de escrita de código para este trabalho, quando ainda se 

procurava testar a correta aplicação do algoritmo, preservou-se a distância como valor 

inteiro, pois era atribuído um custo unitário a todas as operações envolvidas na 

transformação de uma frase noutra. Ou seja, em cada comparação de palavras, 

considerava-se que a operação subjacente possuía um custo de valor 1 se elas fossem 

diferentes, ou 0 se fossem iguais. 

 Posteriormente, após se ter verificado por testes empíricos rotineiros que a 

implementação do algoritmo produzia os valores esperados, foram introduzidos fatores de 

ponderação de tipos distintos de equivalências, representados por macros. 

 Assim, no cálculo da distância de edição entre duas frases, uma situação de 

igualdade entre palavras corresponderia ao valor 0, enquanto a ocorrência de termos 

diferentes com a mesma raiz lexical receberia uma valorização de 0,1. Já a valorização dos 

sinónimos com raízes lexicais distintas seria 0,15, subindo para 1 no caso de termos 

semanticamente diferentes. 

 Os macros respetivos, utilizados nos cálculos, são WEIGHTING_FACTOR_ROOT, 

como o valor 0,9, e WEIGHTING_FACTOR_SYN, com o valor 0,85. 
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 A valorização da existência de uma raiz lexical comum a duas palavras explora as 

possibilidades de avaliação lexical pré-existentes no sistema IdSay, envolvendo o recurso 

ao stemming ou à lematização. 

 Por sua vez, a valorização da sinonímia recorre à informação contida nas bases TeP 

e WES_PT. 

 O algoritmo foi implementado com base nos passos listados na Tabela 2, tendo em 

conta a eficiência computacional pretendida para o sistema e as adaptações adicionais 

necessárias para a inclusão dos fatores de ponderação. 

 Os parâmetros da função LevenshteinDistance são, além do nível de comparação, 

dois vetores de inteiros longos, correspondendo cada um deles a uma frase onde as 

palavras são representadas por números de hash. Graças à identificação de cada string com 

um valor inteiro, a subsequente comparação das palavras das frases é feita por intermédio 

de inteiros, o que é computacionalmente mais vantajoso do que a comparação de strings. 

 Os vetores são percorridos em dois ciclos, um aninhado no outro, de modo a serem 

realizadas as devidas comparações entre os seus elementos. 

 O código utilizado na adaptação do algoritmo afigura-se adequado, entre várias 

alternativas possíveis, pois dispensa a geração explícita da matriz apresentada na descrição 

da aplicação manual do algoritmo. Com efeito, são guardadas apenas as variáveis 

necessárias à tomada de decisões ao longo das várias iterações. Desta forma, o número de 

variáveis criadas é reduzido ao mínimo. 

 Na comparação de palavras, quando se verifica que os seus números são iguais, é 

atribuído o custo 0, seja qual for o nível de comparação escolhido pelo utilizador. Caso 

contrário, o custo pode assumir o valor de 0,1, 0,15, ou 1, consoante o nível selecionado. 

 Se o nível for igual ou superior a 2, significando que o utilizador deseja considerar 

as raízes das palavras, serão comparados os inteiros que identificam as raízes. Caso sejam 

iguais, é utilizado o fator de ponderação com o valor 0,9, que assegura um custo de 0,1. 

Caso sejam diferentes e o utilizador tenha escolhido o nível 4, correspondente à análise 

semântica, é avaliada a existência de sinonímia. Se ela existir, embora as palavras tenham 

raízes distintas, é empregue o fator de ponderação com o valor 0,85, que determina um 

custo de 0,15. Quando não é detetado nenhum nível de equivalência, não há aplicação de 
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nenhum fator de ponderação, sendo atribuído o custo unitário à operação, como prescrito 

na versão tradicional do algoritmo. 

 Numa fase inicial do projeto, a comparação de cada par de palavras era meramente 

lexical. Ou seja, era apenas verificado se os números representantes de duas palavras eram 

idênticos. O código para comparação das raízes das palavras foi acrescentado de modo a 

exigir apenas funções e atributos já existentes no sistema IdSay, com destaque para o 

atributo root da classe CWord, que como o nome indica, armazena o número inteiro 

correspondente à raiz duma palavra. 

 Posteriormente, foi adicionada a possibilidade de avaliação semântica com recurso 

à função IsSyn, escrita no âmbito deste trabalho para reconhecer sinonímias. Esta recebe 

como parâmetros um par de inteiros longos identificadores de palavras e avalia se são 

sinónimos. Essa avaliação baseia-se não só nas raízes das palavras, como também na 

informação previamente carregada a partir das bases TeP e WES_PT, das quais depende a 

criação de conjuntos de sinónimos associados a palavras, na forma de vetores que são 

atributos da classe CWord (variáveis wSyn e eSyn). O vetor wSyn guarda equivalências 

entre palavras, enquanto o vetor eSyn guarda equivalências entre palavras e entidades. 

Desta forma, perante um par de palavras representadas por inteiros, é apurado se uma 

existe em pelo menos um dos dois conjuntos de sinónimos da outra. 

 Salienta-se, no entanto, que não é realizada, no âmbito deste trabalho, uma 

verdadeira análise de equivalências entre entidades, pois o algoritmo escolhido para a 

avaliação do grau de similaridade percorre as frases palavra a palavra. Uma vez que 

existem entidades compostas por várias palavras, a sua ocorrência não será detetada por 

esta implementação do algoritmo Levenshtein Distance sem adaptações adicionais, as 

quais poderão ser realizadas num trabalho futuro. 

 

Nos testes ao funcionamento da função LevenshteinDistance, os valores retornados 

foram comparados com os valores previstos pela aplicação manual do algoritmo, tendo-se 

obtido os mesmos resultados. Serão apresentados exemplos na secção 4.4.1. 
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 4.3. Manual de utilização 

 

 Recomenda-se que os ficheiros que constituem o sistema IdSay sejam utilizados 

com o ambiente de desenvolvimento integrado Visual Studio, em Windows, de modo a 

assegurar a compilação adequada e a reprodutibilidade dos resultados descritos no presente 

relatório.  

 Salienta-se que o IdSay utiliza, desde a sua origem, funções específicas de 

Windows, como por exemplo _wfopen, pelo que a utilização deste sistema operativo é 

decisiva. 

 Adicionalmente, o correto funcionamento do sistema IdSay depende de um ficheiro 

de configuração, designado “cfg.txt”, o qual deve ser guardado na pasta da solução ou do 

projeto (ambas criadas automaticamente pelo ambiente de desenvolvimento Visual Studio). 

Isto porque a execução começa por ler aí informação acerca da localização de ficheiros de 

dados cruciais, como os índices e os recursos linguísticos. O código do sistema prevê os 

dois locais alternativos onde o ficheiro de configuração é procurado. 

 No início da execução do sistema, a leitura do ficheiro de configuração é 

confirmada pela informação impressa na consola, como ilustra a Figura 7. 

 

Figura 7 – Confirmação da leitura do ficheiro de configuração 

 

 

 Como o nome indica, “Indexes Path” diz respeito aos índices, enquanto “Data 

Path” contém os ficheiros correspondentes às bases TeP e WES_PT, bem como 

“lemas.txt”, utilizado na lematização. Por sua vez, “QA Path” é a pasta onde devem ser 

guardados os ficheiros contendo perguntas e respostas, no âmbito da utilização do sistema 

de pergunta-resposta. 
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 Os vários ficheiros relevantes para o funcionamento do sistema devem ser 

guardados numa estrutura de pastas que reproduza a prescrita pelo ficheiro de 

configuração. Em alternativa, os utilizadores podem armazenar os ficheiros doutra 

maneira, desde que alterem o ficheiro de configuração em conformidade. 

 Caso a leitura do ficheiro de configuração fosse impossível, seria impressa uma 

mensagem de erro na consola, para alertar o utilizador. O mesmo sucede quando algum dos 

referidos ficheiros não pode ser lido. 

 Após iniciada a execução do sistema, cabe ao utilizador explorar os menus e 

submenus de acordo com o pretendido. Na secção seguinte, este relatório apresentará 

exemplos de execução onde as diversas alternativas são escolhidas para processos diversos 

de comparação de frases. 

 

 Quando o utilizador opta pela recolha das frases a comparar a partir de um ficheiro, 

este deve seguir o formato XML. A sua localização deve ser introduzida na consola. Se 

apenas for introduzido o seu nome, como nos exemplos de execução apresentados neste 

trabalho, o ficheiro será procurado na pasta do projeto, criada pelo Visual Studio. 

 Quando a comparação de frases envolve a sua leitura a partir de um ficheiro, os 

resultados serão impressos num ficheiro de saída, chamado “resultados.xml” e localizado 

igualmente na pasta do projeto. Recomenda-se que, quando um utilizador tencionar fazer 

várias comparações sucessivas por esta via, altere os nomes dos ficheiros de saída à 

medida que são gerados, para que os resultados duma execução não sejam adicionados aos 

duma execução anterior, ficando em vez disso em ficheiros separados. 

 

 Para uso do script de avaliação automática de resultados, em conjunção com a 

plataforma Anaconda 2 (para Python 2), tal como neste trabalho, os ficheiros de saída 

podem ser colocados na pasta “Anaconda2”, criada quando a plataforma é instalada. Uma 

cópia do ficheiro “assin-ptpt-train.xml”, que serve de referência para comparação dos 

resultados, pode ficar guardada na mesma pasta. Desta forma, é possível aceder à pasta 

“Anaconda2” através da linha de comandos e executar a seguinte instrução: 

 

 python.exe [ficheiro do script] [ficheiro de referência] [ficheiro de resultados] 
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 Por exemplo: 

python.exe assin-eval.py assin-ptpt-train.xml resultadosL1.xml 

 

 Existem outras possibilidades de utilização do script, mas esta foi a empregue no 

presente trabalho, tendo conduzido à obtenção das imagens que ilustram a sua execução. 

 

 

 4.4. Análise dos resultados e testes estatísticos 

 

 4.4.1. Testes funcionais empíricos  

 A realização de testes é uma fase crucial do desenvolvimento de software, pois 

permite a deteção e subsequente correção de falhas no código. 

 Assim sendo, no decurso do presente projeto, o desenho e o desenvolvimento da 

funcionalidade de comparação de frases foram acompanhados pela realização de testes 

rotineiros, destinados a verificar se o sistema produzia os resultados esperados. 

 Esses testes, de natureza empírica, incidiram na verificação do funcionamento do 

sistema de acordo com o esperado. Podem, portanto, ser classificados como testes 

funcionais do sistema, pois destinavam-se a avaliar se o sistema ao qual foi adicionado 

código cumpria os requisitos funcionais (Coelho, 2010). 

 Tendo em conta que o projeto consistiu em adicionar funcionalidades a um sistema 

composto por várias classes intimamente interligadas, não foram realizados testes de 

unidades, nem testes de integração propriamente ditos, dada a dificuldade em testar 

individualmente componentes do sistema, separados das estruturas de dados dos 

componentes restantes. 

 Os testes empíricos acompanharam, portanto, a adição gradual de código, o qual foi 

melhorado em função dos resultados. 

 Numa fase inicial, além da distância de edição e do grau de similaridade, eram 

impressas na consola informações relevantes para debugging, como por exemplo o número 

de palavras em cada frase. A visualização destes dados no âmbito da comparação de duas 

frases introduzidas manualmente, ou da comparação de um pequeno número de frases lidas 

a partir de um ficheiro, permitiu verificar que as frases eram processadas corretamente e 
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que os resultados dos cálculos correspondiam ao esperado. Posteriormente, essas 

instruções foram eliminadas, após se estabelecer a adequação do processamento dos dados. 

 Por exemplo, o correto reconhecimento de relações de sinonímia foi testado pela 

introdução manual, na consola, de frases compostas apenas por palavras listadas como 

sinónimas na base TeP. Desta forma, comparando as palavras “exceder” e “exagerar”, 

verifica-se a diferença entre a comparação lexical básica e a comparação semântica 

(Figuras 8 e 9). 

 

Figura 8 – Comparação básica entre palavras sinónimas 

 

 

 

Figura 9 – Comparação semântica entre palavras sinónimas 

 

 



Helena Sofia Felisberto Coelho                                                                                                              estudante nº 1100194 

37 

 

 No primeiro caso (Figura 8), a distância de edição é corretamente calculada como 

1,00, pois basta apenas uma operação de transformação para que as duas frases se tornem 

lexicalmente iguais: a substituição de uma palavra pela outra. 

 Assim, introduzindo este valor na fórmula apresentada na secção 4.2.4 para calcular 

o grau de similaridade, com as adaptações referidas e tendo em conta que o total de 

palavras diferentes no conjunto das duas frases é 2, obtemos o valor 3,00: 

 

1 + 4 * (1 – distância / total de palavras diferentes no conjunto das duas frases) = 

= 1 + 4 * (1 – 1,00 / 2) = 3,00 

 

 Uma vez que as duas palavras não têm uma raiz comum, a comparação a esse nível 

produz os mesmos resultados que a comparação básica. 

 Quando é realizada uma avaliação semântica, as palavras são reconhecidas como 

sinónimos. Em consequência, a distância de edição calculada era 0, numa fase inicial de 

desenvolvimento do projeto em que ainda não tinham sido introduzidos fatores de 

ponderação das diversas equivalências. Atualmente (Figura 9), uma vez que é utilizado um 

fator de ponderação de 0,85 para a sinonímia, para que o custo da substituição de uma 

palavra por um seu sinónimo seja 0,15 em vez de 1 (como seria se não ocorresse 

reconhecimento de sinonímia), a distância de edição calculada para estas duas frases é 

0,15, de onde resulta um grau de similaridade de 4,70: 

 

1 + 4 * (1 – distância / total de palavras diferentes no conjunto das duas frases) = 

= 1 + 4 * (1 – 0,15 / 2) = 4,70 

 

 Um exemplo do correto reconhecimento das raízes das palavras pode ser fornecido 

pelo par “realizar” / “realizadas” (Figuras 10 e 11). 

 Os valores visíveis na Figura 10 estão ao mesmo nível que os da Figura 8, pois as 

palavras são lexicalmente diferentes. Contudo, na Figura 11, onde é escolhida uma 

comparação ao nível das raízes das palavras, constata-se que as mesmas são reconhecidas e 

que o fator de ponderação devido (0,90, para um custo de 0,10 da operação de substituição 

de uma palavra por outra) é aplicado ao cálculo da distância de edição. 
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Figura 10 – Comparação básica de palavras com a mesma raiz 

 

 

 

 

Figura 11 – Comparação de raízes de palavras com a mesma raiz 

 

 

 

 Assim, ao longo de várias etapas de desenvolvimento do trabalho, verificou-se que 

a impressão de valores na consola correspondia ao esperado. 
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 Posteriormente à obtenção destas garantias relativas à implementação do algoritmo 

e à aplicação das fórmulas, a sua avaliação foi também realizada através de testes em 

amostras compostas por pares de frases provenientes de bases de conhecimento em 

linguagem natural já existentes, nomeadamente o corpus disponibilizado para a tarefa 

ASSIN da conferência PROPOR 2016, com introdução manual na consola de alguns dos 

pares de frases provenientes do ficheiro de teste, para comparação. 

 

 Por exemplo, mediante a introdução manual das frases apresentadas a título 

exemplificativo na secção 3.3., “Paulo Moreno excluído por dois minutos.” e “Alexis 

Borges volta a ser excluído por 2 minutos.”, foi obtido um valor de 6,00 para a distância de 

edição numa comparação básica e um valor de 5,10 para a mesma variável numa 

comparação ao nível semântico (Figuras 12 e 13, respetivamente). Neste segundo caso, o 

valor de 5,10 para a distância de edição, em vez de 5,00, como surgia na Tabela 3 

(Exemplo de aplicação do algoritmo Levenshtein Distance a duas frases), deve-se ao facto 

de ter sido estabelecida uma correspondência entre as palavras “dois” e “2”. Esta 

equivalência é detetada ao nível da análise das raízes, repercutindo-se na comparação 

semântica no seu todo. De acordo com a ponderação atribuída, o custo da operação de 

substituição de uma palavra por outra com a mesma raiz é 0,10 e não 0 (como seria se 

houvesse igualdade lexical absoluta), daí advindo o valor 5,10. 

 Este exemplo também ilustra o facto de o nível de comparação semântica integrar 

devidamente a informação resultante das comparações básica e de raízes. 

 Além disso, mostra que a análise semântica reconhece a igualdade entre duas 

formas de representação de um número: o algarismo e a sua escrita por extenso. Em 

consequência, a distância de edição é menor e o grau de similaridade é maior. 

 

 Numa fase seguinte de testes empíricos, os pares de frases passaram a ser lidos a 

partir de um ficheiro em formato XML, tendo-se verificado que os resultados das 

comparações impressos no ficheiro de saída igualavam os valores impressos na consola. 
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Figura 12 – Comparação básica de um par de frases 

 

 

 

Figura 13 - Comparação semântica de um par de frases 

 

 

 

 A Figura 14 apresenta um exemplo de execução com leitura de dois pares de frases 

a partir de um ficheiro derivado do ficheiro de teste, do qual foram truncadas as restantes 

frases, a fim de ser possível fazer uma apresentação completa da informação impressa na 

consola. 
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Figura 14 - Comparação semântica de frases lidas de ficheiro 

 

 

 

 

 

 4.4.2. Testes estatísticos 

 Perante os resultados positivos dos testes funcionais empíricos, foram planeados os 

testes finais, estatísticos, recorrendo ao script de avaliação automática de sistemas de 

determinação do grau de similaridade entre frases, o qual usa como referência o ficheiro de 

teste da tarefa ASSIN, com 3000 pares de frases. 

 As métricas de avaliação estatística utilizadas pelo script são o coeficiente de 

correlação de Pearson e o erro quadrático médio (MSE). 

 As Figuras 15 a 19 mostram os resultados obtidos na consola com cada um dos 

níveis de comparação: básica (L1), ao nível das raízes (L2) e semântica (L4). A referência 

a estes níveis foi adicionada ao nome dos ficheiros de saída de dados correspondentes. O 

caractere 'S', associado ao nível de comparação na designação de alguns ficheiros, 

simboliza o uso do stemming em vez da lematização como técnica de normalização de 

palavras. 
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Figura 15 – Métricas estatísticas da comparação básica 

 

 

 

 

Figura 16 – Métricas estatísticas da comparação das raízes, com lematização 

 

 

 

 

Figura 17 – Métricas estatísticas da comparação das raízes, com stemming 
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Figura 18 – Métricas estatísticas da comparação semântica, com lematização 

 

 

 

Figura 19 – Métricas estatísticas da comparação semântica, com stemming 

 

 

 

 O aviso sobre o F-score, que é impresso em todas estas execuções do script, diz 

respeito ao cálculo das métricas estatísticas de avaliação do reconhecimento da inferência 

textual (RTE). Resulta do facto de os ficheiros de saída conterem a classificação “None” 

aplicada a todos os pares de frases, nunca atribuindo as classificações “Entailment” ou 

“Paraphrase”, uma vez que a tarefa RTE não fazia parte do âmbito deste projeto. 

 

 A Tabela 6 sumariza os resultados destes testes estatísticos, com L1 – L4 a 

representar mais uma vez os vários níveis de comparação e o caractere 'S' a simbolizar o 

uso do stemming em vez da lematização como técnica de normalização de palavras. 
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Tabela 6 – Resultados dos testes estatísticos 

 

 L1 L2 L2 - S L4 L4 - S 

Pearson 0,27 0,27 0,27 0,29 0,27 

MSE 1,03 0,95 0,96 0,93 0,96 

 

 

 Por convenção, em ciências exatas, a variação de valores do módulo do coeficiente 

de correlação de Pearson possui o seguinte significado (Pestana & Gageiro, 2005): 

 

 - < 0,2 → associação linear muito baixa 

 - 0,2 – 0,39 → associação linear baixa 

 - 0,4 – 0,69 → associação linear moderada 

 - 0,7 – 0,89 → associação linear alta 

 - 0,9 – 1 → associação linear muito alta 

 

 Perante os resultados obtidos para o coeficiente de correlação de Pearson (0,29 num 

caso e 0,27 nos restantes), pode-se afirmar que existe uma associação linear baixa entre os 

graus de similaridade de frases calculados pela versão atual do IdSay e os graus constantes 

no ficheiro de referência. Isto significa que os valores calculados se afastam do esperado, o 

que é confirmado pelos MSEs muito próximos da unidade. 

 

 É interessante notar que ambos os indicadores estatísticos variam pouco em função 

do nível de comparação e da técnica de normalização, o que sugere que a melhoria do 

sistema dependerá sobretudo do aperfeiçoamento do(s) algoritmo(s) utilizado(s). 

 Os melhores resultados para ambos os indicadores são atingidos pela comparação 

semântica com lematização (L4), pois é aí que o coeficiente de Pearson é mais elevado 

(0,29) e o MSE é menor (0,93). Todavia, esses valores afastam-se pouco dos demais. 
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 O MSE atinge um valor mais alto para a comparação básica (1,03), o que significa 

que é neste caso que os valores obtidos através do algoritmo implementado para os graus 

de similaridade das frases se desviam mais dos valores constantes do ficheiro da ASSIN. O 

valor desta métrica melhora sete centésimas, descendo para 0,96, quando a comparação 

ocorre ao nível das raízes das palavras, com stemming, independentemente de ocorrer ou 

não uma análise semântica subsequente. Com lematização, o valor melhora um pouco 

mais, quer a análise se fique pela comparação de raízes (0,95), que vá até aos aspetos 

semânticos (0,93).  

 

 Carvalho, de Matos e Rocio (2012a), referindo-se ao IdSay como sistema de 

pergunta-resposta, afirmam que a normalização que consiste na conversão do texto para 

letras minúsculas aumentou a eficiência da recuperação de informação, mas não 

encontraram provas estatísticas de melhorias devidas à lematização ou ao stemming. 

Todavia, os testes estatísticos realizados nesse trabalho incidiram apenas na componente de 

recuperação de informação do sistema e o facto de as melhorias não poderem ter sido 

consideradas estatisticamente significativas não significa que estas não existam em 

absoluto. A utilização que o sistema faz dessas técnicas para agregar palavras similares 

afigura-se relevante para o desenvolvimento de métricas linguísticas, inclusivamente 

porque, na comparação de valores numéricos, por exemplo “dois” e “2”, as raízes vão um 

pouco além do aspeto lexical. 

 Os testes estatísticos aqui apresentados sugerem que podem existir vantagens no 

uso da lematização, em relação ao stemming, pois quando apenas varia a técnica de 

normalização, mantendo-se idênticas as restantes condições de execução do algoritmo, a 

lematização conduz a resultados ligeiramente melhores: na comparação ao nível das raízes, 

diminui o MSE e na comparação semântica não só reduz o MSE como também aumenta o 

coeficiente de correlação de Pearson. 

 As ligeiras melhorias assim obtidas repercutem-se na comparação semântica, pois o 

reconhecimento de equivalências a esse nível aproveita a informação reunida acerca das 

raízes. 
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 Globalmente, apesar de a associação linear ser mais fraca do que se desejaria, a 

progressão das métricas estatísticas através dos níveis distintos de comparação corresponde 

ao esperado: a associação é menor para a comparação básica e maior para a comparação 

semântica. 

 

 Quanto aos valores baixos para a associação linear, é preciso considerar que existe 

subjetividade na atribuição humana de um grau de similaridade a um par de frases, seja 

qual for a escala escolhida. Perante a dificuldade da tarefa, as avaliações de sistemas 

computacionais são organizadas de modo a incentivar o desenvolvimento de algoritmos 

que repliquem tão fielmente quanto possível os resultados obtidos por intermédio de 

avaliadores humanos. 

 

 Assim sendo, apesar dos resultados estatísticos, dificilmente se poderá afirmar que 

o rumo seguido neste projeto não é adequado à problemática em causa. A dedução que se 

proporciona é que a via seguida para adição ao sistema IdSay da funcionalidade de 

comparação de frases não reproduziu tão bem quanto se esperava uma avaliação humana 

do grau de similaridade. Contudo, prevê-se que o trabalho realizado possa ser aproveitado 

para, em conjunto com outros indicadores, continuar a desenvolver o sistema de modo a 

capacitá-lo para responder mais satisfatoriamente a este tipo de desafios. 
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5. COMENTÁRIOS FINAIS 

 

 A determinação do grau de semelhança entre frases é uma tarefa com grande 

impacto em muitas aplicações que envolvem o processamento de linguagem natural, tais 

como as aplicações de prospeção de dados (data mining), de pergunta-resposta e de 

sumarização automática de textos. 

 De uma forma geral, os processos de recolha de informação utilizam métricas de 

similaridade para avaliarem a associação entre uma pergunta e textos num corpus. Por 

exemplo, os sistemas de resposta automática a perguntas em linguagem natural necessitam 

de realizar pesquisas em bases de conhecimento textual, de modo a identificarem as 

semelhanças existentes entre cada pergunta e os textos disponíveis, para em seguida 

fornecerem uma resposta precisa. 

 Todavia, a computação do grau de semelhança entre frases não é uma tarefa trivial, 

pois a variedade existente na linguagem natural torna difícil a verificação das equivalências 

semânticas. 

 Embora já tenham sido desenvolvidas várias aplicações para avaliar a semelhança 

entre frases, a maioria das abordagens efetua apenas uma comparação lexical, não 

reconhecendo equivalências semânticas, o que limita a sua utilidade. 

 Importa portanto desenvolver e implementar métodos que calculem, com rapidez e 

precisão, métricas de similaridade entre frases ao nível do seu significado. Por isso, a 

comunidade científica tem vindo a dar especial atenção ao estudo da semelhança semântica 

de textos, promovendo inclusivamente eventos onde os investigadores são convidados a 

testar os seus métodos em dados em várias línguas. 

 Destaca-se a série de avaliação SemEval (Semantic Evaluation), que existe desde 

1998 e se destina a avaliar sistemas dedicados à análise semântica computacional. A 

SemEval inclui atualmente tarefas dedicadas a STS (Semantic Textual Similarity) não só 

em inglês, mas também em português, na conferência PROPOR (International Conference 

on the Computational Processing of Portuguese). 
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 Considerando a relevância desta temática, pretendeu-se desenvolver, no âmbito da 

unidade curricular de Projeto Final do curso de Licenciatura em Informática da 

Universidade Aberta, um projeto dedicado à determinação do grau de similaridade entre 

frases. 

 No final desta unidade curricular, espera-se que cada estudante tenha adquirido as 

seguintes competências
8
: 

 

 planear e executar em tempo útil um projeto na área de informática; 

 aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, efetuando um trabalho 

de desenvolvimento de média dimensão com aplicações práticas concretas e de 

reconhecida utilidade.  

 

 Embora tais competências tenham sido exercitadas, através da realização das 

tarefas necessárias à prossecução dos objetivos inicialmente definidos, os resultados finais 

não permitem afirmar que estes foram plenamente alcançados. 

 O algoritmo selecionado e implementado parecia promissor, pois numa fase inicial, 

quando se introduzia na consola um par de frases curtas e era impressa a distância de 

edição entre elas, esse resultado correspondia plenamente ao esperado, face aos cálculos 

manuais. 

 Porém, tendo em consideração os resultados finais obtidos para a medida de 

similaridade, conclui-se que a funcionalidade implementada teve um desempenho inferior 

ao esperado, sendo portanto passível de aperfeiçoamento. 

 Assim sendo, considera-se que ainda não estão reunidas as condições para cumprir 

um dos objetivos do projeto, que consistia na escrita de um artigo científico com base no 

trabalho desenvolvido. 

 Desta forma, a realidade confirmou a previsão, exposta no relatório inicial, de que a 

tarefa de implementação do algoritmo seria aquela que implicaria maiores dificuldades, 

devido ao grau de complexidade inerente e aos constrangimentos temporais que 

acompanharam o desenvolvimento do projeto. 

                                                
8 http://elearning.uab.pt/mod/book/view.php?id=235073&chapterid=79562 

http://elearning.uab.pt/mod/book/view.php?id=235073&chapterid=79562
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 É relevante o facto de os valores obtidos para as métricas estatísticas utilizadas na 

avaliação do algoritmo em análise serem piores que os alcançados pelas equipas 

participantes na tarefa ASSIN da Conferência PROPOR 2016 (Fonseca, dos Santos, 

Criscuolo, & Aluísio, 2016), o que demonstra a existência de alternativas passíveis de 

produzirem melhores resultados. 

 Em 2016, participaram na ASSIN seis equipas, três brasileiras e três portuguesas, 

tendo cada uma a possibilidade de enviar o resultado de até três execuções dos seus 

sistemas, para cada combinação de variante da língua portuguesa (brasileira e europeia) e 

subtarefa (similaridade semântica textual, STS, e reconhecimento da inferência textual, 

RTE). Apenas quatro equipas participaram na subtarefa RTE, mas todas participaram na 

STS. 

 Os artigos resultantes da avaliação dos sistemas foram disponibilizados numa fase 

avançada de desenvolvimento do presente trabalho, quando a escrita de código já fora 

praticamente dada por concluída e o relatório final se encontrava em progresso. Assim 

sendo, devido aos limites temporais para a realização do projeto, estes artigos não 

contribuíram para o desenvolvimento do sistema, mas permitem conhecer perspetivas 

alternativas acerca da problemática da avaliação da similaridade semântica, as quais 

poderão ser exploradas no futuro. 

 É interessante notar que os participantes na ASSIN adotaram estratégias 

diversificadas, sendo relevante destacar aqui as que dizem respeito à STS. 

 

 A equipa Solo Queue (Hartmann, 2016) obteve os melhores resultados da 

similaridade semântica para o português do Brasil (e a segunda posição para o português 

europeu), com uma abordagem considerada bastante simples por Fonseca, dos Santos, 

Criscuolo e Aluísio (2016), baseada apenas no valor da similaridade do cosseno de duas 

representações vetoriais de cada frase. Tais representações são obtidas através de TF-IDF 

(uma medida que pode ser usada para relacionar frases que partilham palavras) e 

word2vec, um tipo de sistema emergente de word embedding, que recorre à aprendizagem 

automática para modelar palavras, tendo em conta o contexto onde ocorrem. Em seguida, 

os cossenos entre as duas representações (TF-IDF e word2vec) de cada frase são 

fornecidos como parâmetros a um regressor linear que calcula o grau de similaridade. 
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 A equipa L2F/INESC-ID (Fialho, Marques, Martins, Coheur, & Quaresma, 2016) 

obteve os melhores resultados para o português europeu (a única variante em que 

competiu) com um sistema chamado INESC-ID@ASSIN, baseado em aspetos lexicais das 

frases. A sua abordagem consistiu em extrair diversas métricas dos pares de frases, 

incluindo o seu comprimento, a distância de edição, a subsequência comum mais longa e a 

relação entre o número de palavras comuns às duas frases e o número de palavras 

diferentes, entre outras. Tais métricas foram computadas não só para as frases originais, 

como também para outras versões suas, com letras minúsculas ou palavras radicalizadas, 

entre outras modificações. A combinação de diferentes versões das frases com as várias 

métricas gerou um total de 96 atributos para descrever cada par, os quais foram usados 

para aprendizagem automática supervisionada, de modo a que o cálculo do grau de 

similaridade fosse conseguido com um modelo de regressão linear. 

 

 As equipas ASAPP e Reciclagem (Alves, Oliveira, & Rodrigues, 2016) 

compartilharam um módulo de análise de relações lexicais baseado em redes semânticas 

(como tesauros e bases de dados lexicais do tipo WordNet), das quais foram extraídas 

diversas métricas. 

 A Reciclagem usa apenas métricas de similaridade baseadas nas relações 

semânticas entre as palavras das duas frases. A sua abordagem teve um caráter exploratório 

da capacidade de diferentes redes semânticas contribuírem para a subtarefa de STS e do 

potencial de um sistema sem treino para aprendizagem automática. 

 Primeiro, as características morfo-sintáticas das frases foram extraídas através de 

várias técnicas: atomização (tokenization), etiquetagem gramatical (part-of-speech 

tagging), lematização, segmentação de orações (chunking) e reconhecimento de entidades 

mencionadas. Assim, foi realizada uma anotação morfo-sintática das frases da coleção 

ASSIN. Em seguida, essa informação foi trabalhada por algoritmos heurísticos, com redes 

semânticas, para calcular o grau de similaridade. 

 Os resultados da abordagem Reciclagem, considerados modestos pelos próprios 

autores, foram empregues na abordagem ASAPP (Automatic Semantic Alignment for 

Phrases – Portuguese), a qual usa não só as métricas da Reciclagem, mas também um 

módulo de aprendizagem automática supervisionada, onde atributos como a contagem de 
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tokens de cada frase e os tipos de entidades nomeadas, entre outros, são fornecidos como 

parâmetros a regressores, para uma nova estimativa da similaridade. 

 

 Por sua vez, o Blue Man Group (Barbosa, Cavalin, Guimarães, & Kormaksson, 

2016) criou representações vetoriais das palavras usando o word2vec, comparando em 

seguida os vetores duma frase com os da outra, de modo a obter medidas baseadas no 

cosseno e a distância euclidiana. Todas as medidas são agrupadas em histogramas, com 

intervalos pré-definidos, cujas características servem de parâmetros para regressores em 

modelos de aprendizagem automática. 

 Esta última equipa também explorou métodos baseados em redes neurais, mas 

abandonou-os por produzirem resultados inferiores. Fonseca, dos Santos, Criscuolo e 

Aluísio (2016) referem que isso pode ter sucedido, apesar dos bons resultados reportados 

na literatura recente acerca do processamento da linguagem natural, porque o conjunto de 

dados do ASSIN é menor e tem frases mais complexas do que os conjuntos semelhantes 

em inglês, onde os modelos neurais obtêm os melhores resultados. 

 

 A equipa FlexSTS (Freire, Pinheiro, & Feitosa, 2016) apresentou um sistema com o 

mesmo nome que combina várias medidas de semelhança entre tokens de acordo com 

alinhamentos entre eles. Mais concretamente, são utilizados parsers morfológicos e 

sintáticos, bases de conhecimento e algoritmos de alinhamento de tokens, de cálculo da 

similaridade e de aprendizagem automática.  

 

 Além dos rumos seguidos pelas equipas em competição, foram usadas duas 

estratégias como baseline para a subtarefa STS (Fonseca, dos Santos, Criscuolo, & Aluísio, 

2016): a primeira memoriza a média das similaridades do corpus de treino e emite esse 

valor para todos os pares de teste. A segunda, um pouco mais sofisticada, consiste no treino 

de um regressor linear com apenas dois atributos: a proporção de tokens exclusivos da 

primeira e da segunda frases. 

 Considerando a combinação dos dois indicadores estatísticos empregues, o 

coeficiente de correlação de Pearson e o MSE, verificou-se que a primeira estratégia 

computava valores muito distantes da similaridade real dos pares de frases, mas a segunda 
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produzia resultados competitivos, chegando a superar alguns concorrentes. Segundo os 

autores, um desempenho abaixo do baseline pode ser explicado por uma exploração 

exclusiva do nível lexical, sem modelação das frases segundo estruturas sintáticas ou 

semânticas. 

 

 Analisando as estratégias dos concorrentes, é interessante notar que alguns dos 

melhores resultados foram obtidos pela abordagem relativamente simples do Solo Queue, 

nomeadamente a comparação da combinação de vetores de palavras. Contudo, a equipa 

L2F/INESC-ID obteve os melhores resultados do ASSIN para o português europeu, graças 

a um sistema baseado num conjunto de atributos diversificados. Isto sugere que, para 

superar os resultados dos métodos relativamente simples, será necessária uma modelagem 

extensiva do problema. 

 

 Os valores obtidos para os índices estatísticos neste trabalho (Tabela 6) permitem 

estabelecer apenas uma associação linear baixa entre os resultados da avaliação do grau de 

similaridade de pares de frases e as pontuações atribuídas pelos avaliadores da tarefa 

ASSIN. Todavia, nota-se uma progressão positiva dos resultados entre os vários níveis de 

análise, desde a comparação básica até à comparação semântica, passando pela 

comparação das raízes das palavras. 

 Também é interessante notar que os MSEs registados neste trabalho foram sempre 

menores que os obtidos em todas as execuções do sistema Reciclagem e em algumas 

execuções do Solo Queue e do FlexSTS. Tomando em conjunto o coeficiente de Pearson e 

o MSE, verifica-se que a avaliação semântica realizada no âmbito deste trabalho teve um 

desempenho ao nível de uma das execuções do Solo Queue, embora tenha ficado distante 

dos melhores resultados que este sistema produziu, noutras execuções. Por outro lado, 

todos os níveis de comparação atingiram resultados melhores que a primeira estratégia de 

baseline descrita por Fonseca, dos Santos, Criscuolo e Aluísio (2016). 

 Assim sendo, embora se assuma que se desejava obter melhores resultados com 

este trabalho, conclui-se que foi pertinente experimentar adaptar a fórmula da distância de 

edição para uso como métrica de similaridade semântica, sendo a versão atual do sistema 

passível de aperfeiçoamento. 
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 Convém referir que a subjetividade existente no uso de uma escala de similaridade, 

por parte de seres humanos, complexifica ainda mais o desenvolvimento de sistemas para 

realização dessa tarefa, que não é simples. Na realidade, o que está em causa nas 

avaliações destes sistemas computacionais é a replicação, tão fiel quanto possível, da 

análise humana da similaridade, que pode não ser consensual. 

 Fonseca, dos Santos, Criscuolo e Aluísio (2016) reconhecem essa subjetividade, 

referindo que, na tarefa ASSIN, os anotadores necessitaram de bastante tempo para 

decidirem que pontuação atribuir a certos pares de frases. Os autores afirmam também que 

o método usado para a compilação do corpus, apesar de funcional, não é isento de 

problemas. Até mesmo na etapa de limpeza do conjunto de frases recolhidas, antes da 

anotação em si, os critérios que determinam a eliminação ou edição de pares são delicados. 

Consequentemente, propõem melhorias na constituição do corpus para edições futuras da 

tarefa ASSIN: o conteúdo de certas frases deverá ser alterado de modo a facilitar a tomada 

de decisão e tornar a anotação mais confiável e produtiva; por sua vez, a anotação deverá 

ficar, pelo menos em parte, a cargo de pessoas que tenham conhecimentos sobre a tarefa e 

os seus objetivos. Além disso, uma estratégia que facilitasse a anotação do corpus seria 

também interessante, pois permitiria criar um novo recurso em maior escala, tornando mais 

viável a exploração de métodos neurais, que necessitam de grandes bases de conhecimento 

para fins de treino. 

 A perspetiva de novas edições da ASSIN afigura-se positiva, pois elas teriam 

potencial para estimular a pesquisa no âmbito das duas tarefas propostas para a língua 

portuguesa. 

 Com efeito, perante a quantidade crescente de informação textual na web, é de 

esperar que sistemas como o IdSay se tornem cada vez mais relevantes, bem como as 

respetivas funcionalidades de comparação de frases, pelo que importa prosseguir a 

investigação na área. Uma perspetiva a explorar é, por exemplo, a sua aplicação ao ensino, 

na conceção de ferramentas para apoio à aprendizagem. Além disso, será interessante 

desenvolver sistemas multilingues, pois existe informação textual em várias línguas, bem 

como sistemas capazes de pesquisar informação em fluxos de dados áudio utilizando texto 

obtido automaticamente (Carvalho, de Matos, & Rocio, 2012a). 
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 Assim sendo, prevê-se que o trabalho realizado no âmbito do projeto aqui descrito 

possa ser aproveitado para, em conjunto com outros índices, continuar a desenvolver o 

sistema IdSay de modo a capacitá-lo para responder mais satisfatoriamente ao desafio da 

avaliação do grau de similaridade de frases. 

 

 Uma via que provavelmente será seguida consiste na exploração de técnicas de 

aprendizagem automática a partir de um conjunto de indicadores que incluirá não só a 

distância de edição do par de frases a comparar, mas também outras medidas. Por exemplo, 

o número de substantivos, verbos e outras categorias gramaticais, bem como a relação 

entre as palavras partilhadas e o total de palavras diferentes nas duas frases, com e sem 

análise de sinónimos e raízes. 

Em seguida, poderia ser implementado o método dos k vizinhos mais próximos, 

tendo como parâmetros o valor de k e os atributos a utilizar, com cálculo da distância de 

Manhattan ou euclideana para decidir, com base nos dados dos pares dum conjunto de 

treino, a pontuação a atribuir aos pares dum conjunto de teste (Russel & Norvig, 2010). 

 

 Desta forma, no futuro, o código já escrito será re-analisado, de modo a integrar 

algoritmos diferentes e novas funcionalidades no sistema, sempre com aproveitamento dos 

elementos já implementados. 
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7.1. Definição das classes do sistema IdSay

Classe CAnswer

/*#############################################################################
#
# Answer.h : Defines the CAnswer class with the information of one answer
#
# Author: Gracinda Carvalho
#
#############################################################################*/

#pragma once

#include "TVector.h"

class CAnswer
{
public:

CAnswer(void);
~CAnswer(void);

CAnswer& operator=(CAnswer&answer); 

TVector<long> text; // the answer text
TVector<long> passage; // number of the passages supporting this answer
long scorePoints; // total score points of this answer
long maxPoints; // highest points value of a single answer
long maxPointsPassage; // the passage of the max points answer
long maxPointsDoc; // the document of the passage 

// retorna o score entre 0 e 1
float Score(void);

};

II
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Classe CDoc

/*#############################################################################
#
# Doc.h : Defines the CDoc class with the information of one document
#
# Author: Gracinda Carvalho
#
#############################################################################*/

#pragma once

#include "TVector.h"

class CDoc
{
public:

CDoc(void);
~CDoc(void);

CDoc& operator=(CDoc&doc); 

wchar_t* ref; // reference/name/filename of each document
TVector<long> word; // document (set of integers, each integer is a word)

long markerCat; // beginnig of categories : 

void Load(long level);
void Save(long level);

void Reset(long level); // reset variables of specified level
};

III
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Classe CDocSet

/*#############################################################################
#
# DocSet.h : Defines the CDocSet class to store the documents in the collection
#
# Author: Gracinda Carvalho
#
#############################################################################*/

#pragma once

#if !defined(_CDOCSET_INCLUDE_)
#define _CDOCSET_INCLUDE_

#include "TVector.h"
#include "TSetOfSets.h"
#include "Word.h"
#include "Doc.h"
#include "Entity.h"
#include "Answer.h"

#include <stdio.h>

#define BUFSIZE 4096

class CDocSet
{
public:

TSetOfSets hashWord; // hash table of words
TVector<CWord> word; // vector of words 
TVector<CDoc> doc; // vector of docs
TVector<CEntity> entity; // vector of entities

static CDocSet *docSet; // active docSet

// indicate that we are in the ask, or retrieval, phase ( we do not add 
new words in this phase )

bool askPhase;
bool wikiPage; // true if the current answer is from the wikipage of the 

qRE entity

public:
CDocSet(void);
~CDocSet(void);
// Add a document 
void AddDocument(wchar_t const * docRef, wchar_t * document);
// return the stored docRef string of the document (do not dealocate the 

string)
wchar_t *DocumentReference(long i);
// return the number of the document, giving a document reference (return 

-1 if document does not exits)
long DocumentReference(wchar_t const *str);
// return the answers supported by docAnswers, to the question, using the 

current parametrization 
void Ask(

TVector<wchar_t*>&resultAnswers,
TVector<long>&docAnswers,
wchar_t * question,

IV
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TSetOfSets&hashAnswer,
bool questionFromFile=false,
bool exactMatch=false,
bool exactPosition=false);

// load a DocSet
void LoadL1(FILE *f);
// save a DocSet
void SaveL1(FILE *f);
// load level 2
void LoadL2(FILE *f);
// save level 2
void SaveL2(FILE *f);
// load level 3
void LoadL3(FILE *f);
// save level 3
void SaveL3(FILE *f);
// load level 4
void LoadL4(FILE *f);
// save level 4
void SaveL4(FILE *f);
// update wordDocs index, should to be called after finish adding 

documents
// before calling Ask 
// the Load method already calls this method
void BuildL2(FILE *f, bool buildFromFile);
// function used only by BuildL3
void UpdateWordFreq(TSetOfSets& nextWord, TSetOfSets& nextWordFreq, long 

entity, long word);
// calculate and update word sequences variables
void BuildL3(FILE *f, bool buildFromFile);
// calculate and update synonyms of words and entities
void BuildL4(FILE *f, bool buildFromFile);
// statistics, for consulting only 
unsigned long totalWords;
// ask parametrization
long numberAnswers; // default: 3
long wordsBeforeAfter; // default: 3 (words before and after the found 

sentence)
long maximalWordsInAnswer; // default: 40 (sentences with more than this 

value are removed)
long maximalWordsMissing; // default: 0 (if greater than 0, are allowed 

sentences with missing words)
long maximalEditionDistance; // default: 0 (if greater than 0, are allowed 

words at an editing distance)
bool sequence; // default: false (if true the words must appear in the 

same sequence as the question)
long supportToAnswer; // default: 100, from 0 (only the least frequent 

word) to 100 (words with double freq. of the least freq. word) 
long highFreq; // if 100 (default), words are considered high frequency if 

its frequency is >= numberDocuments

// Multiword identification parametrization
bool entityUseHighFreq; // use high frequency words or not
long entityMinimalFreq; // minimal frequency to a sequence became relevant
bool entityUseRoot; // match with root of words, or use only original 

words

bool useL4; // use level 4

long nent; // number of "nent" word, that is the title of wikipedia 
separator

long terminador;
long separador;

V
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long delimitador;
long ser; // number of verb "to be"

// Keep track of the number of times the retrieval cycle has been done
unsigned int rCycleNumber;
// Keep track a retrieval cycle the Application Cycle we are in
// 0 - Wikipedia Definition, ExactMatch, Exact Position
// 3 - qRe exact match in Passage Retieval
// 4 - no qRE (and no exact match in Passage Retieval)
unsigned int applicationCycle;

// last word, sentence, doc shown
long lastWord, lastEntity, lastDoc;

bool useLemma;

// long nent; // number of "nent" word, that is the title of wikipedia 
separator

// long terminador;
// long separador;
// long delimitador;

// test function 
void Test();

static long hashSize [];
long hashLevel; // hashSize[hashLevel] is the size of the hash table
bool beginCluster;

private:
// Question Analysis
wchar_t qRE[BUFSIZE]; // reference entity
TVector<long> qREInt;
char qTEC; // target entity category: F, D, L (factoide, definition, list)
TSetOfSets qTE; // units (can be more than one word)

bool onePhrasePassage; // set to true if each passage is at most one 
phrase

TVector<long> notRemove; // list of words for not removing from the 
question

TVector<long> digitoExtenso,mesExtenso; // ver ExtractAnswersFromPassage
long auxQue;

public:
TVector<long> qTET;
// 0 - person
// 1 - time/date
// 2 - location
// 3 - organization
// 4 - 
// 5 - count/measure
// 6 - object
// 7 - other

// Lemmatizer
wchar_t *Lemmatizer(wchar_t *word);
// stemmer
wchar_t *Stemmer(wchar_t *word);

VI
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private:
// cluster variables
TVector<long> clusterqREInt, clusterQuestionInt, clusterAnswer;

// names of vectors containing related terms
TVector<wchar_t*> vDateTime, vLinearMeasure, vAreaMeasure, vVolumeMeasure;

// TVector<wchar_t*> docRef; // reference/name/filename of each document
// TSetOfSets doc; // documents (set of set of integers, each integer is a 

word)

// see comments on CDocSet::Word
// TVector<wchar_t*> word; // list of words used in the documents
// TVector<long> wordFreq; // absolute word frequencies
// TSetOfSets hashWord; // hash table of words

// Multiword identification
// storing multiwords for allowing access by hashTable
// TSetOfSets entity; // list of entity of words stored
// TVector<long> entityFreq; // frequency of the entity
TSetOfSets hashEntity; // hash table of entity
TVector<long> highSizeEntity; // store the set of the entities greather 

than 5 (see FindEntities)

// TVector<long> root; // number of the base word for each word
void LoadLemma();
TVector<wchar_t*> lemma; // list of word lemas (reset this vector after 

lematization
TVector<long> idLemma;

// index of documents (this index does not need to be saved)
// TSetOfSets wordDocs; // for each word contains the documents where the 

word appears
// TSetOfSets entityDocs; // for each sequence contains the list of 

documents where the sequence appears
// TVector<long> markerCat; // beginning of categories : 
// TSetOfSets entityWikiDoc; // Wikipedia documents for each entity, if 

any
// TVector<bool> noWordDocs, noEntityDocs; // wordDocs and entityDocs 

Unusable,
// due to presence in too many documents 
// variables related to level 4 (equivalencies or synonyms)
// TSetOfSets tepBase; // brasilian synonym database
// TSetOfSets wikiNESynBase; // wikipedia based equivalence between named 

entities

// TSetOfSets wordSyn; // equivalences between words 
// TSetOfSets entitySyn; // equivalences between entities 
// TSetOfSets wordESyn; // equivalences between words and entities 
// TSetOfSets entityWSyn; // equivalences between entities and words 

// Convert all letters to lowercase
void Lowercase(wchar_t *docSource);
// Uniformize portuguese from Portugal and Brasil
void PTBRTransform(wchar_t *docSource);
// Remove URLs from text
void RemoveURLs(wchar_t *docSource);
// Tokenize original text
wchar_t * Tokenize(wchar_t *docSource);

public:
// convert str to ints (docTarget should not contain any information)
void StrToInts(TVector<long>&docTarget, wchar_t *docSource,bool 

VII
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constStr=false);

private:
// add one word to docTarget 
void AddWord(TVector<long>&docTarget, wchar_t *word);

public:
// Function to be applied at original document level, returns the text to 

be storred at the L1 Index 
void ApplyL1Settings(TVector<long>&docTarget, wchar_t *docSource);

// convert ints to str (docTarget should not contain any valid value, 
// use only the string, and do not dealocate the string )
wchar_t * IntsToStr(TVector<long>&docSource);

private:
// return the number of a word, adding the word to the list of words if 

necessary
long Word(wchar_t * str);
// return the number of the entity ent, or -1 if does not exists
long Entity(TVector<long>&ent, long start=0, long end=-1); 
// return the hash number of the word (already between 0 and 

hashSize[hashLevel]-1)
unsigned long Hash(wchar_t * word);
unsigned long Hash(TVector<long>&entity, long start=0, long end=-1); // 

version for sequence of long numbers
// extract sentence answer from document to the question, and return true 

if succeed
void PassageExtraction(

TVector<long>&question,
TVector<long>&document,
TSetOfSets&resultPassages,
TVector<long>&docPassages,
TVector<long>&synPassages,
long ndoc);

// enlarge sentence for not cutting entities, and return the size of the 
sentence

long PassageAdjust(TVector<long>&document, long&from, long&to);

public:
// extract answer from a support sentence for a specific question
void ExtractAnswersFromPassage(

TSetOfSets&answers,
TVector<long>&points,
TVector<long>&passage,
TVector<long>&question,
bool allowQIntersectA=false,
bool preferRight=true);

// another form to call FindEntities
void FindEntities(TVector<long>&entities, wchar_t *text);

// verify if an entity belongs to a category
bool IsA(TVector<long>&entidade, TVector<long>&categoria);
// verify if this entity has a wikipedia page, and if so, it has one date 

in the first 50 words
bool IsAPerson(

long entID,
TVector<long>&originalEntity,
long&docID,
TVector<long> *birth=NULL,
TVector<long> *death=NULL,
TVector<long> *support=NULL);

VIII
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private:
void ExtractNumericAnswersFromPassage(

TSetOfSets&answers, 
TVector<long>&points,
TVector<long>&passage);

void CompleteNumericAnswer(
TVector<long>&resultado,
TVector<long>&passage,
long i);

void ExtractDateTimeAnswersFromPassage(
TSetOfSets&answers,
TVector<long>&points,
TVector<long>&passage);

void ExtractDefinitionAnswersFromPassage(
TSetOfSets&answers,
TVector<long>&points,
TVector<long>&passage,
TVector<long>&question);

void ExtractEntityAnswersFromPassage(
TSetOfSets&answers,
TVector<long>&points,
TVector<long>&passage,
TVector<long>&question,
bool allowQIntersectA,
bool preferRight);

void ExtractGenericAnswersFromPassage(
TSetOfSets&answers,
TVector<long>&points,
TVector<long>&passage,
TVector<long>&question,
bool allowQIntersectA,
bool preferRight);

// Returns true if this is an high frequency word
// bool HighFreqWord(long word);
// Function to be applied at word level, returns the root of a word based 

on L2 Settings 
void ApplyL2Settings(wchar_t *str);
// set docI to doc, after applying the entityUseHighFreq and entityUseRoot 

settings
void ApplyL3Settings(TVector<long>&docI, TVector<long>&doc);
// returns the entities that are in text
long FindEntities(TVector<long>&entities, TVector<long>&text, 

TVector<long>&position);
// set in answer the original passage found in text
bool OriginalEntity(

TSetOfSets&answers,
TVector<long>&entity,
TVector<long>&passage);

// answer validation
void AnswerValidation(

bool allowAIntersectA,
TVector<wchar_t*>&resultAnswers,
TSetOfSets&resultPassages,
TVector<CAnswer>&answer,
TVector<long>&docAnswers);

// document search
void DocumentRetrieval(

TVector<long>&questionRoot,
TVector<long>&resultDocs);

// Document Sentence Extraction
void PassageRetrieval(
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TVector<long>&question,
TVector<long>&resultDocs,
TSetOfSets&resultPassages,
TVector<long>&docPassages,
TVector<long>&synPassages,
bool exactMatch=false);

// Answer extraction from support
void AnswerExtraction(

TVector<long>&questionRoot,
TSetOfSets&resultPassages,
TVector<long>&docPassages,
TVector<long>&synPassages,
TVector<CAnswer>&answer,
TSetOfSets&hashAnswer,
bool secondCycle);

// RemoveHighestFreqWord
bool RemoveHighestFreqWord(TVector<long>&question);
// remove sentence
bool FindInSentence(TVector<long>&sentence, wchar_t*text, bool 

remove=true);
void RetrievalCycle(

TVector<wchar_t*>&resultAnswers,
TVector<long>&questionRoot,
bool exactMatch,
TVector<long>&questionInt,
TVector<long>&docAnswers,
TSetOfSets&hashAnswer);

// verify if the response is a number or a date
bool DateNumber(TVector<long>&answer); 
// verify if this entity has a wikipedia page, and if so, it is a 

organization (or a person)
bool IsAOrganization(long entID, TVector<long>&originalEntity);
// verify if this entity has a wikipedia page, and if so, it is a location 

or organization
bool IsALocation(long entID, TVector<long>&originalEntity);

// verify if answers can be provided by a Wikipedia page
void SetWikiAnswer(

TVector<long>&questionRoot,
TSetOfSets&resultPassages,
TVector<long>&docPassages,
TVector<long>&synPassages,
TVector<CAnswer>&answer,
TSetOfSets&hashAnswer);

// QA
void QuestionAnalysis(wchar_t *originalQuestion, 

TVector<long>&questionInt);
void AddqTE(long qTEword); 
void Delimite(wchar_t *processedQuestion);
void FindDelimiterInQuestion(wchar_t *qa, const wchar_t *begDelimiter, 

const wchar_t *endDelimiter );
void ProcessInterrogationQ(TVector<long>&questionInt);
void ProcessFullStopQ(TVector<long>&questionInt);

// new methods
public:

void LoadEquivalencies(wchar_t const *fileName, wchar_t const *fileAccess, 
wchar_t const *separator);
private: 
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void CheckWordEntity(wchar_t *str,long& wordID,long& entityID);
void UpdateL1L2NewWords();
// returns documents of word or entity, and all its synonyms (unused word 

or entity must be -1)
bool SynDocsUnion(TVector<long>&synDocs, long wordID=-1, long entityID=-

1);
void BuildEntityDocs();

// method Points, return the points of one answer
long Points(

long pattern,
long validate,
long passageSize,
bool centerAnswer=false);

public:
// load and save operations
static void Load(wchar_t*&var);
static void Save(wchar_t*&var);
static void Load(TVector<long>&var);
static void Save(TVector<long>&var);
static void Load(bool&var);
static void Save(bool&var);
static void Load(TSetOfSets&var);
static void Save(TSetOfSets&var);
static void Load(long&var);
static void Save(long&var);
void Load(TVector<CWord>&var, long level);
void Save(TVector<CWord>&var, long level);
void Load(TVector<CDoc>&var, long level);
void Save(TVector<CDoc>&var, long level);
void Load(TVector<CEntity>&var, long level);
void Save(TVector<CEntity>&var, long level);

// show information about a specific word 
void ShowWords(wchar_t* words);
// show information about a specific sentence 
void ShowEntity(wchar_t* entity);
// show information about a specific document
void ShowDocument(wchar_t* document);
void ShowSyn(int from, int to);
void Reset(void);
bool useStem;
// debug level, 0 do not show any debug information
// 1 - QA and nunber of cycles with summary to screen
// 2 - some aditional info to screen
// 3 - all information to screen
// 4 - all info to screen and file
// 5 - level 2 info to screen and all to file
// 10 - old debug info (mixed)
int debug;
// idsayout.txt debug file or 
// idsayout0001 to idsayout0200 if processing questions from file
FILE *fout;
static FILE *f;

private:
// called from public IsA 
bool IsA(long entID, TSetOfSets&categories, bool verifyCategories);

// used in ExtractDateTimeFromPassage
TVector<long> sufixAncientDates,prefixAncientDates;
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// used in CompleteNumericAnswer
TSetOfSets sufixNumericAnswers;
// used in StrToInts e IntsToStr
long vnWord; // número da vírgula numérica 
// used in IsALocation
TVector<long> locationTypes;
// used in IsAOrganization
TVector<long> organizationTypes;
// used in IsAPerson
TVector<long> personMatch;
// used in AnswerValidation
TVector<long> startList,separateList,endList;

};

#endif
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Classe CEntity

/*#############################################################################
#
# Entity.h : Defines the CEntity class with the information of one entity
#
# Author: Gracinda Carvalho
#
#############################################################################*/

#pragma once

#include "TVector.h"

class CEntity
{
public:

CEntity(void);
~CEntity(void);

CEntity& operator=(CEntity &entity); 

TVector<long> word; // list of entity of words stored
long freq; // frequency of the entity

TVector<long> doc; // for each entity contains the list of documents where 
the entity appears

bool noDocs; // true if docs is unusable due to the presence of this en-
tity in many documents

TVector<long> wikiDoc; // para cada entidade o(s) documento(s) da 
wikipédia, se existir

TVector<long> eSyn; // equivalences between entities 
TVector<long> wSyn; // equivalences between entities and words 

void Load(long level);
void Save(long level);

void Reset(long level); // reset variables of specified level

void AddDocument(long i);

static long maxDocs; // maximum documents to register in each word
};
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Classe CWord

/*#############################################################################
#
# Word.h : Defines the CWord class with the information of one word
#
# Author: Gracinda Carvalho
#
#############################################################################*/

#pragma once

#include "TVector.h"

class CWord
{
public:

CWord(void);
~CWord(void);

CWord& operator=(CWord&word); 

// variables
wchar_t* nameChar; // original word in characters
long freq; // word total frequency
long root; // number of the base word of this word

TVector<long> doc; // documents where the word appears
bool noDocs; // true if docs is unusable due to the presence of this word 

in many documents

TVector<long> wSyn; // equivalences between words 
TVector<long> eSyn; // equivalences between words and entities

void Load(long level);
void Save(long level);

bool HighFreq(); // Returns true if this is an high frequency word

// reset variables of specified level
void Reset(long level);
void AddDocument(long i);

static long maxDocs; // maximum documents to register in each word
bool RomanNumber();

};

XIV



Helena Sofia Felisberto Coelho                                                                                                              estudante nº 1100194

Classe TRand

// TRand.h: interface for the TRand class.
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(AFX_TRAND_H__9FDE1FBE_24F4_4324_A740_DD79F3648BBA__INCLUDED_)
#define AFX_TRAND_H__9FDE1FBE_24F4_4324_A740_DD79F3648BBA__INCLUDED_

#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000

// Code based on Mersenne Twister random number generator 
// http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html
class TRand
{
public:

static unsigned long rand();
static void srand(unsigned long seed);
TRand();
virtual ~TRand();

};

#endif // !defined(AFX_TRAND_H__9FDE1FBE_24F4_4324_A740_DD79F3648BBA__INCLUDED_)
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Classe TSetOfSets

// TSetOfSets.h: interface for the TSetOfSets class.
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(AFX_TSETOFSETS_H__C3572BA1_95A6_4438_8603_B4917667C485__INCLUDED_)
#define AFX_TSETOFSETS_H__C3572BA1_95A6_4438_8603_B4917667C485__INCLUDED_

#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000

#include "TVector.h"

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// TSetOfSets class
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Author: José Coelho
// Last revision: 2008-04-26
// Description: set of sets of integers (used in SAT to represent a set of 
clauses)
// This class is based on TVector set methods, and exists mainly 
// to simplify memory management
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
class TSetOfSets
{
private:

TVector<void*> v; // set of sets of integers 
public:

void Reset(); // reset vector of integers (of TVector<long>* elements)
TVector<long>& AddSet() {

// add a new set (and return it)
v.Add(new TVector<long>());
return *((TVector<long>*)v.Last());

}

// 2008/04/25: add more than one set each time
void AddSet(long n);

TVector<long>& operator[](long i) { 
// return the set in position i
return *((TVector<long>*)v[i]);

}

TSetOfSets& operator=(TSetOfSets & s);
TSetOfSets();
virtual ~TSetOfSets();

// 2008/04/12: release unused memory
void ReleaseUnusedMemory();

// 2008/04/25: delete a specified set of index
void Delete(TVector<long>&id);

// 2008/04/26: count for allowing v to be private
long Count() { return v.Count(); }

};
#endif // !defined(AFX_TSETOFSETS_H__C3572BA1_95A6_4438_8603_B4917667C485__IN-
CLUDED_)
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Classe TVector

// TVector.h: interface for the TVector class.
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

#if !defined(AFX_TVECTOR_H__7E674C3E_074D_4F78_8839_D28D9BAD66FD__INCLUDED_)
#define AFX_TVECTOR_H__7E674C3E_074D_4F78_8839_D28D9BAD66FD__INCLUDED_

#if _MSC_VER > 1000
#pragma once
#endif // _MSC_VER > 1000

#include <stdlib.h>
#include "TRand.h"

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// TVector class
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Author: José Coelho
// Last revision: 2008/04/25
// Description: template vector class, to avoid the need to alloc/dealloc ar-
rays
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
template <class Item>
class TVector
{
private:

TVector<long> *idx;
Item *v;
long sz,count;
void Size(long size); 
// sort methods in vector
void QuickSort(long start,long end);
void Insertion(long start, long end);
void Exch(long i, long j) { Item a=v[i]; v[i]=v[j]; v[j]=a; }
// sort methods in index vector
void QuickSortIdx(long start,long end);
void ExchIdx(long i, long j) { long a=(*idx)[i]; (*idx)[i]=(*idx)[j]; 

(*idx)[j]=a; }
public:

// constructors
TVector(long size=0) { v=NULL; count=sz=0; if(size>0) Size(size); }
TVector(long size,Item const *init);
virtual ~TVector(); 

// access methods
inline void Add(Item a) { operator[](count)=a; } // O(1) - add an item in 

the end of the vector
void Insert(Item a,long index=0); // O(N) - insert an element a at index
TVector<Item>& Insert(TVector<Item>&v,long index=0); // O(N) - insert ele-

ments of v starting at index

// 2007/04/17: push is the same as Add method
inline void Push(Item a) { Add(a); }
// 2007/04/17: pop is the same as Last(), but the element returned is re-

moved from the vector
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inline Item& Pop() { if(count>0) return v[--count]; else { Item a; return 
a; } }

Item& operator[](long i) { // O(1) - acess operator
if(i>=sz) Size(2*(i+1)); // duplicate the size used each time that 

need increase
if(i>=count) count=i+1;
return v[i]; 

}
inline Item& First() { if(count>0) return v[0]; else { Item a; return a; } 

} // O(1) - first element of the vector (2007/04/17: added extra check)
inline Item& Last() { if(count>0) return v[count-1]; else { Item a; return 

a; } } // O(1) - last element of the vector (2007/04/17: added extra check)
long Count() { return count; } // O(1) - return the number of elements in 

the vector
void Count(long value) { // O(N) - set the vector to a fixed size (the 

elements are not initializated)
if(value>=sz) Size(value);
count=value;

}
// 2008/04/12: O(N) release unused memory
void ReleaseUnusedMemory() { if(sz>count) Size(count); }
// 2007/04/17: return an element at random
Item& Random() { if(count>0) return operator[](TRand::rand()%count); else 

{ Item a; return a; } } 

// vector methods
TVector<Item>& operator=(TVector<Item>&v); // O(N) - reset this vector to 

vector v
TVector<Item>& operator+=(TVector<Item>&v); // O(N) - add vector v to this 

vector

// set methods
TVector<Item>& BeASet(); // remove duplicates and sort
TVector<Item>& Union(TVector<Item>&v); // join elements of two sets
TVector<Item>& Intersection(TVector<Item>&v); // intersects elements of 

two sets
TVector<Item>& Difference(TVector<Item>&v); // subtract the elements of v 

(bug fixed in 2007/03/26)
bool Equal(TVector<Item>&v); // return true if v is equal (assume sorted 

elements)
bool Contained(TVector<Item>&v); // return true if it is contained in v or 

equal (assume sorted elements)

// operations methods
void Delete(long i); // O(N) - delete item i
void Delete(TVector<long>&i); // O(N) - 2008/04/25: delete itens in posi-

tions i (is called BeASet)
void Remove(Item const &i); // O(N) - remove all itens i
long Find(Item &i,bool binary=false,long left=0,long right=-1); // return 

-1 if item not found (note: use binary sort only if itens are sorted)
long Find(TVector<Item> &subVector,long left=0); // 080424: return -1 if 

subVector not found 
void Replace(Item const &iold,Item const &inew); // O(N) - replace iold by 

inew
void Sort(TVector<long>*idxvect=NULL); // O(N.log(N)) - sort idx and not 

the vector (bug fixed in 2006/06/04)
void Sort(long start,long end=-1); // sort only from start to end
void RandomOrder(); // O(N) - put the actual vector in an random order
void Invert(); // O(N) - invert the current element order 
void Reset(Item const &i); // O(N) - reset all itens to i 
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long Distance(TVector<Item>&v,int type=0); // distance types: 0 - exact 
match - O(N); 1 - deviation distance - O(N); 2 - R-type distance - O(N^2); 3 - 
edit distance - O(N^2)
};

#endif // !
defined(AFX_TVECTOR_H__7E674C3E_074D_4F78_8839_D28D9BAD66FD__INCLUDED_)
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7.2. Código adicionado

/*#############################################################################
#
# IdSay.cpp : Defines the entry point for the console application.
#
# Author: Gracinda Carvalho
#
#############################################################################*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stddef.h>
#include <time.h>

#include <wchar.h>
#include <windows.h>
#include "DocSet.h"

// Replace the string from by the string to in str
wchar_t *StrReplace(wchar_t *str, wchar_t *from, wchar_t *to);
// Delete the strings between from until to in str
wchar_t *StrDelete(wchar_t *str, wchar_t *from, wchar_t *to);
void StrSpace(wchar_t *str, wchar_t *from, wchar_t *to);
void StrDoubleSpaceDelete(wchar_t *str);
wchar_t *StrSpaceTagCopy(wchar_t *str, wchar_t *tagOpen,wchar_t *tagClose);
void StrSpaceTag(wchar_t *str, wchar_t *tagProperty);
void StrSpaceTagDelete(wchar_t *str, wchar_t *tagOpen, wchar_t *tagClose);
void StrSpaceTagContent(wchar_t *str, wchar_t *content, wchar_t *tagOpen, wchar_t 
*tagClose, int maxDelete=1000);
// get a string from the console, in unicode
wchar_t *GetStr(wchar_t *str);
// put a string to the console, in unicode
void PrintStr(wchar_t const *str, wchar_t const *before=L"", wchar_t const 
*after=L"", int size=0);

// path variables
wchar_t dataPath[BUFSIZE],indexesPath[BUFSIZE], qaPath[BUFSIZE];

// time variables
clock_t start_inst, value_time;

// time functions
void ClockStart();
void ClockStop(); 

// index functions
void IndexNews(long tipo);
void IndexWikipedia();
void IndexTranscripts();
void CreateL1Index(wchar_t *name);
bool LoadL1Index(wchar_t *name);
void CreateL2Index(wchar_t *name);
bool LoadL2Index(wchar_t *name);
void CreateL3Index(wchar_t *name);
bool LoadL3Index(wchar_t *name);
void CreateL4Index(wchar_t *name, wchar_t *name3, wchar_t *name2);
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bool LoadL4Index(wchar_t *name);
void DisplayIndexInfo();
void AskQuestions();
void ChangeSettings();
void CreateIndexes();
void LoadIndexes();
void ViewIndexData();
void ProcessQuestions();

bool CheckIndexFiles(wchar_t *name);
void DisplayDataMenu();
void QuestionAnalysis(wchar_t originalQuestion[BUFSIZE]);

void ReadConfigurationFile();

/*#############################################################################
#
# Functions added by Helena Coelho, 2016
# (Final Project at Universidade Aberta)
#
#############################################################################*/

# define WEIGHTING_FACTOR_ROOT 0.9
# define WEIGHTING_FACTOR_SYN 0.85

// Receives data for sentence comparison
void DefineSentenceComparison();

// Compares sentences according to the selected level
void CompareSentences(int level);

// Adapted Levenshtein Distance Algorythm (for sentences)
double LevenshteinDistance(TVector<long> &words1, TVector<long> &words2, int 
level);

// Verifies whether two words are synonyms
bool IsSyn(long word1, long word2);

// Indexes sentences read from the console
void IndexSentence(wchar_t *sentence, wchar_t *ref);

// Indexes sentendes read from a xml file
void IndexSentencesFile(wchar_t *xmlFileName);

// docSet
CDocSet docSet;
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/*#############################################################################
#
# Function main
#
#############################################################################*/

int main(int argc, wchar_t *argv[])
{

static const wchar_t *sep=L" _\n\r";
wchar_t str[BUFSIZE];
int option=0;

ReadConfigurationFile();
do {

wprintf(L"\n### Menu ###\n\
1-Change Settings\n\
2-Create Index\n\
3-Load Index\n\
4-View data\n\
5-Process questions\n\
6-Ask question\n\
7-Compare sentences\n\
0-Exit\nOption: ");

GetStr(str);
option=_wtoi(str);
switch(option) {

case 1: ChangeSettings();
break;

case 2: CreateIndexes();
break; 

case 3: LoadIndexes();
break;

case 4: ViewIndexData();
break;

case 5: ProcessQuestions();
break;

case 6: AskQuestions();
break;

case 7: DefineSentenceComparison();
break;

}
} while(option!=0);

wprintf(L"Goodbye\n");

return 0;
} /* ### End main ### */

// código truncado
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/*#############################################################################
#
# Function DefineSentenceComparison
#
#############################################################################*/

void DefineSentenceComparison()
{

int option, level;
wchar_t str[BUFSIZE], sentence1[BUFSIZE], sentence2[BUFSIZE];
wchar_t line[BUFSIZE];

do {
wprintf(L"\n\

1-Basic Comparison\n\
2-Root Comparison (Lemming/Stemming)\n\
3-Semantic Comparison\nOption: ");

GetStr(str);
level = _wtoi(str);

} while(level < 1 || level > 3);

do {
wprintf(L"\n\

1-Manual Input\n\
2-Read Sentences from File\n\
0-Back to Main Menu\nOption: ");

GetStr(str);
option = _wtoi(str);
if(option == 1) {

wprintf(L"Sentence 1: ");
GetStr(sentence1);
wprintf(L"Sentence 2: ");
GetStr(sentence2);

docSet.Reset();
IndexSentence(sentence1, L"1");
IndexSentence(sentence2, L"2");
CreateL1Index(L"sentences1.txt");
CreateL2Index(L"sentences2.txt");
CreateL3Index(L"sentences3.txt");
CreateL4Index(L"sentences4.txt", L"sentences3.txt",

L"sentences2.txt");

CompareSentences(level);
}
else if(option == 2) {

docSet.Reset();
GetStr(str);
IndexSentencesFile(str);
CreateL1Index(L"sentences1.txt");
CreateL2Index(L"sentences2.txt");
CreateL3Index(L"sentences3.txt");
CreateL4Index(L"sentences4.txt", L"sentences3.txt",

L"sentences2.txt");

CompareSentences(level);
}

} while(option < 0 || option > 2);
return;

} /* ### End DefineSentenceComparison ### */
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/*#############################################################################
#
# Function CompareSentences
#
#############################################################################*/

void CompareSentences(int level)
{

double distance; // edit distance
FILE *resultados = _wfopen(L"resultados.xml", L"a,ccs=UTF-8"); // output

// first line of input file is printed on output file
fputws(L"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<entailment-

corpus>\n", resultados);

for(int i = 1, j = 0; j < docSet.doc.Count() - 1; j += 2, i++) {

TVector<long> copy(docSet.doc[j].word.Count() + 
docSet.doc[j+1].word.Count());

// number of sentence pair is printed on console
printf("\nSentence pair %d", i);

// edit distance according to Levenshtein Distance algorithm
distance = LevenshteinDistance(docSet.doc[j].word, 

docSet.doc[j+1].word, level);
printf("\nEdit distance: %.2f", distance);

// add words of one document to copy vector
copy.Union(docSet.doc[j].word);
// add words of another document to copy vector
copy.Union(docSet.doc[j+1].word);
// exclude duplicated words from copy vector
copy.BeASet();

// sentence similarity degree is printed on console
printf("\nSentence similarity: %.2f\n", 1+4*(1.0 - distance * 1.0 / 

copy.Count()));
// sentence similarity degree is printed on output file
fwprintf(resultados, L"\t<pair entailment=\"None\" id=\"%s\" simil-

arity=\"%.2f\">\n",
docSet.doc[j].ref, 1+4*(1.0 - distance * 1.0 / 

copy.Count()));

// tags of input xml file are replicated in output file
fputws(L"\t\t<t>", resultados);

// fputws(docSet.IntsToStr(docSet.doc[j].word), resultados);
fputws(L"</t>\n", resultados);
fputws(L"\t\t<h>", resultados);
// fputws(docSet.IntsToStr(docSet.doc[j+1].word), resultados);
fputws(L"</h>\n", resultados);
fputws(L"\t</pair>\n", resultados);

}
fputws(L"</entailment-corpus>", resultados);
fclose(resultados);
return;

} /* ### End CompareSentences ### */
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/*#############################################################################
#
# Function IsSyn
#
#############################################################################*/

bool IsSyn(long word1, long word2)
{

word1 = docSet.word[word1].root;
word2 = docSet.word[word2].root;

// synonyms are looked for in vectors wSyn and eSyn
// see if word2 is included in word or entity synonyns of word1
return docSet.word[word1].wSyn.Find(word2) >= 0

|| docSet.word[word1].eSyn.Find(word2) >= 0;

} /* ### End IsSyn ### */
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/*#############################################################################
#
# Function LevenshteinDistance
#
#############################################################################*/

double LevenshteinDistance(TVector<long> &words1, TVector<long> &words2, int 
level)
{

const size_t sizeSentenceA = words1.Count();
const size_t sizeSentenceB = words2.Count();

 
if(sizeSentenceA == 0)

return sizeSentenceB;
if(sizeSentenceB == 0)

return sizeSentenceA;

double *costs = new double[sizeSentenceB + 1];
for(size_t k = 0; k <= sizeSentenceB; k++)

costs[k] = k;

for(size_t i = 0; i < sizeSentenceA; i++) {
costs[0] = i + 1;
double corner = i;

for(size_t j = 0; j < sizeSentenceB; j++ ) {
double upper = costs[j+1];
// check if word1 and word2 are the same (basic comparison)
if(words1[i] == words2[j]) {

costs[j+1] = corner;
}
// if words are not equal, check roots and synonyms
else {

double t(upper < corner ? upper : corner);
costs[j+1] = (costs[j] < t ? costs[j] : t) + 1;
if(level >= 2) {

// root comparison
if(docSet.word[words1[i]].root == 

docSet.word[words2[j]].root) {
costs[j+1] -= WEIGHTING_FACTOR_ROOT;

}
else {

if (level == 3)
// semantic comparison
if(IsSyn(words1[i], words2[j]))

costs[j+1] -= 
WEIGHTING_FACTOR_SYN;

}
}

}
corner = upper;

}
}
double result = costs[sizeSentenceB];
delete [] costs;
// returns edit distance
return result;

} /* ### End LevenshteinDistance ### */

// código truncado
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/*#############################################################################
#
# Function IndexSentence
#
#############################################################################*/

void IndexSentence(wchar_t *sentence, wchar_t *ref)
{

ClockStart();
wchar_t *document = NULL;
wchar_t docRef[BUFSIZE];

document = new wchar_t[wcslen(sentence)+1];
wcscpy(document, sentence);
wcscpy(docRef, ref);

if(document != NULL)
docSet.AddDocument(docRef, document);

if(document != NULL)
delete [] document;

wprintf(L".");
ClockStop();
wprintf(L"\nIndex time: %ld msec", value_time);

} /* ### End IndexSentence ### */

/*#############################################################################
#
# Function IndexSentencesFile
#
#############################################################################*/

void IndexSentencesFile(wchar_t *xmlFileName)
{

// wchar_t *xmlFileName = L"..\\assin-ptpt-train.xml";
FILE *f = _wfopen(xmlFileName, L"rt,ccs=UTF-8");
wchar_t *document=NULL;

ClockStart();
if(f != NULL){

bool docID=true, readingTextT, readingTextH;
wchar_t *pt1, *pt2, *pt3, *pt4, *pt5;
// read all lines from input file
wchar_t str[BUFSIZE];
wchar_t docRef[BUFSIZE];
while(!feof(f)) {

fgetws(str, BUFSIZE, f);
if(docID) {

// find document reference ID
if((pt1 = wcsstr(str, L"id=\"")) != NULL && (pt2 = wc-

sstr(str, L"\" similarity=")) != NULL) {
*pt2 = 0;
swprintf(docRef, L"%s", pt1+4);
docID = false;
readingTextT = false;

}
}
else if(!readingTextT || !readingTextH) {

// reading content
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if((pt3 = wcsstr(str, L"<t>")) != NULL && (pt4 = 
wcsstr(str, L"</t>")) != NULL ||

(pt3 = wcsstr(str, L"<h>")) != NULL && (pt4 = 
wcsstr(str, L"</h>"))!= NULL) {

*pt4 = 0;

if(document == NULL) {
document = new wchar_t[wcslen(str)+1];
if(document != NULL)

swprintf(document, L"%s", pt3+3);
}
else {

pt5 = new wchar_t[wcslen(document) + wc-
slen(str)+1];

if(pt5 != NULL) {
wcscpy(pt5, document);
delete [] document;
wcscat(document = pt5, str);

}
}
// when reading ends, the document is added to 

docSet
docSet.AddDocument(docRef, document);
delete [] document;
document = NULL;
if(!readingTextT) {

readingTextT = true;
readingTextH = false;

}
else if(!readingTextH) {

readingTextH = true;
docID = true;

}
}

}
}
if(document != NULL)

delete [] document;
fclose(f);

}
else

printf("\nErro na abertura do ficheiro.\n");

ClockStop();
wprintf(L"\nIndex time: %ld msec", value_time);

} /* ### End IndexSentencesFile ###

// código truncado
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