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Motivação

Para que serve um simplificador de texto?

→  Extração de informações

→  Tradução automática

→  Aprendizado de uma segunda língua

→  Ferramenta para inclusão social
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Alguns Trabalhos Relacionados

Text Simplification in Simplext: Making Texts more 
Accessible  (Simplext)

Horacio Saggion, Elena Gomez-Martinez, Alberto Anula, Esteban Bourg, Lorena 
Etayo  

Natural language processing for social inclusion: a text 
simplification architecture for different literacy levels 

(PorSimples)  
Aluisio, Sandra M., Lucia Specia, Thiago Alexandre Salgueiro Pardo, Erick Galani 

Maziero e Renata Pontin de Mattos Fortes

Text Simplification as Tree Transduction 
Gustavo H. Paetzold e Lucia Specia 
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Objetivos

→  Desenvolver um simplificador que 
considere expressões multipalavras.

→  Criar uma sequência de passos comum, 
que possa ser exportada para outra língua.
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“An acquiescence to a crew demand of a time 
zone shift at midday finally put down any riot 

threats.”

Como funciona essa simplificação 
lexical?
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1) Multiword Expressions

→ Sem reconhecimento de MWE:

time: 1833
zone: 37

“...demand of a time zone shift at midday...”

zone → geografical_area →region
 
Resultado: 

“...demand of a time region shift at midday...”
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1) Multiword Expressions

→ Uso da ferramenta jMWE modificada por Rodrigo 
Wilkens. 

 jMWE: A java Toolkit for detecting Multi-Word Expressions 
Nidhi Kulkarni e Mark Alan FInlayson

“...demand of a time zone shift at midday...”

“...demand of a time_zone shift at midday...”

 
Resultado: 
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NLTK – Natural Language Toolkit

→ POS (part-of-speech) Tagger: Processa o 
texto, separando-o e classificando por classe 
gramatical.

→ Interface para Wordnet: Banco de dados 
lexical do inglês, relacionando classes gramaticais, 
significado de palavras, sinônimos, hiperônimos e 
muito mais.
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2) POS (part-of-speech) Tagger

“An acquiescence to a crew demand of a 
time_zone shift at midday finally put down any riot 

threats.”

 
Resultado: 

“An acquiescence to a crew demand of a 
time_zone shift at midday finally put down any 

riot threats.”

→ Classificação gramatical das palavras no texto. 
Extração dos substantivos.
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3) Lemmatizer

“An acquiescence to a crew demand of a 
time_zone shift at midday finally put down any 

riot threats.”

 
Resultado: 

“An acquiescence to a crew demand of a 
time_zone shift at midday finally put down any 

riot threats.”

→ Para a procura da frequência, a palavra precisa 
estar lematizada.
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4) UkWac e WFWSE-BNC

UkWaC: 

Corpus de 2 bilhões de palavras retirado da internet (restringido 
aos domínios .uk) por Adriano Ferraresi, Eros Zanchetta,Marco 
Baroni, Silvia Bernardini - (Introducing and evaluating ukWaC, 
a very large web-derived corpus of English)

WFWSE-BNC: 

Banco de dados eletrônico com 100,000,000 palavras. Livro por 
Andrew Wilson, Geoffrey N. Leech (2001) - Word Frequency in 
Written and spoken english based on British Natural Corpus 
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4) UkWac e WFWSE-BNC

“An acquiescence to a crew demand of a 
time_zone shift at midday finally put down any 

riot threat.”

 
Resultado: 

“An acquiescence to a crew demand of a 
time_zone shift at midday finally put down any 

riot threat.”

→ Verificação da frequência utilizando corpora 
externa. Seleção apenas das palavras com 

frequência baixa, as “difíceis”.
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5) Sinônimos e Hiperônimos

→  Palavras mais proximas relacionadas.

Sinônimos:

→  Problema: Perca de significado pode 
ocorrer.

Hiperônimos:
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5) Sinônimos e Hiperônimos

“An acquiescence to a crew demand of a 
time_zone shift at midday finally put down any 

riot threat.”

 
Resultado: 

“An acceptance to a crew demand of a 
time_zone change at midday finally put down any 

riot danger.”

acquiescence → Hiperônimo: acceptance
shift → Sinônimo: transformation → Hiperônimo: change

threat → Sinônimo: menace → Hiperônimo: danger
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Exemplos de execução 
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Próximos passos

Mas o significado da palavra não depende do 
contexto?

Aplicar métodos de desambiguação do significado da palavra 
antes de aplicar a simplificação.

Avaliar as frases geradas pelo simplificador. Verificar se 
continuam legíveis. 

E se o texto deixa de ser legível após a simplificação?

E para as outras classes gramaticais?

Adaptação do método para que a simplificação deixe de ser 
apenas nominal.
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Muito obrigada!
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