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Cenário

� Pesquisa do IDC (International Digital 

Center): 281 exabytes (281 bilhões de 

gigabytes) em 2007, superando em mais de 

10% as previsões

� Informação redundante, contraditória e 
complementar
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Cenário

� Humanos não conseguem processar tudo

� Aplicações e ferramentas de PLN podem 
ajudar a processar textos, mas precisam 
saber lidar com o problema
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Análise discursiva multidocumento

� Relaciona segmentos textuais de diversas 

fontes

� Causa-efeito, contradição, equivalência 
semântica, identidade, tradução, citação, etc.

(S1) A colisão no 26o andar ocorreu às 5:50 p.m. na 

quinta-feira, disse a jornalista Desideria Cavina.

(S2) O avião colidiu no 25o andar do prédio Pirelli no 

centro de Milão.

contradição, elaboração
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Análise discursiva multidocumento

� Algumas aplicações

� Sumarização automática multidocumento
(Barzilay et al., 1999; Zhang et al., 2002; Afantenos et al., 2004)

� Perguntas e respostas
(Otterbacher, 2006)

� Tarefas de interpretação e geração textual em 
geral
(Radev, 2000)
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Análise discursiva multidocumento

� Cross-document Structure Theory (CST)
(Radev, 2000)

� Teoria discursiva multidocumento mais difundida

� Baseada na tradicional RST (Mann e Thompson, 1987)

� Quebrou várias “regras sagradas” da RST

� ...mas herdou problemas

� ...e criou alguns novos

� Apesar de ser uma das poucas propostas “formalizadas”, é 
alvo de críticas

� Não é discurso, heterogeneidade dos segmentos, baseada na 
RST
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Proposta

� Validação da teoria para o português

� Redundância, contradição, complementaridade, ordenação 

temporal de eventos

� Construção de um analisador discursivo 
multidocumento automático para o português

Textos sobre um
mesmo assunto Grafo CST

CSTTool
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CSTTool

� 3 etapas
(Zhang et al., 2003)

Segmentação sentencial

Detecção de

segmentos relacionados

Identificação de relações

Grafo CST

Textos
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CSTNews

� Construção de um córpus

� 50 grupos de textos de diferentes domínios

� Média de 3 textos por grupo

� Diversas fontes: jornais on-line

� Linguagem do dia a dia
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CSTNews

� Anotação nos moldes do CSTBank (Radev et al., 2004)

� XML

� Anotação por 2 especialistas treinados

� Ambiente de edição amigável

� 14 relações CST

� Kappa=0.26, na média

� Indicação automática de segmentos para relacionar

� Humano consegue ver sentido em tudo

� Radev (2000): relações CST acontecem entre segmentos 
com alta similaridade lexical

� Word overlap
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CSTTool

� Segmentação

� Sentença é o nível de
análise por excelência

� SENTER (Pardo, 2006)

Segmentação sentencial

Detecção de

segmentos relacionados

Identificação de relações

Grafo CST

Textos
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CSTTool

� Detecção de segmentos
relacionados

� Teste das melhores
medidas da literatura
� Word overlap
� Cosseno

� Adição de recursos
lingüísticos
� Stoplist
� Wordnet.Br
� Lematizador

Segmentação sentencial

Detecção de

segmentos relacionados

Identificação de relações

Grafo CST

Textos
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CSTTool

� Seleção aleatória de alguns grupos de textos 
do córpus

� Teste das medidas na detecção dos 
segmentos relacionados
� Cobertura sobre precisão

� Combinação exaustiva das medidas com os 
recursos lingüísticos (individuais e juntos)
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CSTTool

� Resultados recorrentes

� Stoplist aumenta precisão, mas penaliza cobertura

� Lematização e sinonímia não alteram a medida word 
overlap

� Com medida do cosseno, lematização aumenta precisão, 
mas não penaliza cobertura

� Melhor medida: cosseno com lematização, corte entre 0.1 
e 0.2

� Cobertura entre 93 e 100%
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CSTTool

� Precisão geral

� Segmentos relacionados e não relacionados

� Novamente, medida do cosseno com lematização

� Precisão de 89%
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CSTTool

� Trabalho futuro

� Técnicas de aprendizado
de máquina

Segmentação sentencial

Detecção de

segmentos relacionados

Identificação de relações

Grafo CST

Textos
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