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Resumo
Neste documento apresentamos o projecto Per-Fide que tem como principal objectivo a criação de
recursos bilingues entre a lı́ngua portuguesa e seis outras lı́nguas: espanhol, russo, francês, italiano,
alemão e inglês. Este processo iniciar-se-á com a compilação de corpora paralelos em diferentes
áreas, nomeadamente a literatura, religião e polı́tica (legislativa e jurı́dica) e técnico-cientı́fica. Os
corpora serão alinhados à frase e à palavra e serão objecto de extracção automática de dicionários
e terminologia bilingues. O documento irá focar inicialmente os principais objectivos do projecto,
seguindo-se uma visão geral sobre as tarefas propostas e os resultados que se esperam obter.
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técnico-cientı́fico.

Introdução

Nos últimos anos a quantidade de recursos paralelos para o processamento de linguagem natural tem vindo a aumentar. Infelizmente este aumento tem sido significativo especialmente para
outras lı́nguas que não a portuguesa e, o aumento
para esta lı́ngua, tem-se verificado essencialmente
na área polı́tica ou legislativa (graças à adesão de
Portugal à União Europeia).
O projecto Per-Fide1 tem como principal objectivo a compilação de corpora paralelos entre a
lı́ngua portuguesa e seis outras lı́nguas: espanhol,
russo, francês, italiano, alemão e inglês.
A escolha das lı́nguas foi dirigida pela relevância global das lı́nguas em causa, mas
também da relevância das lı́nguas dentro do Centro de Estudos Humanı́sticos da Universidade do
Minho (CEH/UM), onde o projecto está sediado.
A construção destes corpora será realizada em
diferentes áreas do conhecimento que podem ser
divididas em dois grandes blocos:
• ficção: neste primeiro bloco inclue-se essencialmente a produção literária (portuguesa e
estrangeira) e textos religiosos2
• não ficção: este segundo bloco focará textos jornalı́sticos, polı́tico ou legislativo, e
1

O nome do projecto tem a sua génese nos nomes
das sete lı́ngua envolvidas: Português, English, Russian,
Français, Italiano, Deutch, Español.
2
A classificação dos textos religiosos não é consensual.
A nossa escolha não quer de forma alguma levantar essa
discussão já que é irrelevante para o contexto em causa.
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Tentar-se-á, também, a recolha de textos
tendo como lı́ngua de origem cada uma das
sete lı́nguas, incluindo as diferentes variantes
da lı́ngua portuguesa: português europeu, português brasileiro e português africano (nos seus
diferentes dialectos).
O Per-Fide não culminará com a construção
dos corpora. Esse será apenas o primeiro passo.
O Per-Fide tem um conjunto de objectivos mais
vasto. Destes, o mais importante, e ortogonal a
tudo o resto, é a disponibilização aberta de todos os recursos recolhidos e produzidos durante
o projecto.

2

Per-Fide: linha de produção

Esta secção detalha as principais etapas previstas
no projecto, relacionando-as com recursos produzidos, projectos semelhantes já existentes e com
trabalho desenvolvido previamente pela equipa
Per-Fide. Estas etapas estão esquematizadas na
figura 1 que destaca o lado aberto do projecto
com a disponibilização de todos os recursos produzidos.

2.1

Limpeza, Tratamento e Anotação

No processo previsto pelo Per-Fide, a primeira
etapa corresponde à compilação dos recursos (nomeadamente de textos). Esta tarefa vai ser especialmente custosa devido à necessidade de negociação de direitos de autor, o que nem sempre será possı́vel. Assim que negociado o modo
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• identificadores de variante da lı́ngua (ou da
grafia), e comparadores de grafia (Almeida,
Santos e Simões, 2010);

Limpeza,
Tratamento
e Anotação

Nesta etapa serão disponibilizados os corpora
monolingues para pesquisa na rede ou, sempre
que as licenças o permitam, para serem descarregados e processados localmente.

Etiquetação
Morfosintáctica

Alinhamento ao
nível da Frase

Disponibilização

Extracção de
Dicionários de
Tradução

Extracção de
Terminologia
Bilingue

Figura 1: Linha de Produção Per-Fide
de disponibilização dos documentos, seguir-se-á a
sua limpeza e tratamento. Estas duas tarefas incluem a conversão entre formatos, a remoção de
ruı́do obtido durante as conversões efectuadas, a
detecção de documentos duplicados e a avaliação
da qualidade dos recursos em causa.
Além disso, os documentos serão classificados
e anotados com meta-informação como sejam a
lı́ngua (e respectiva variante), o género do documento, o tı́tulo e autor (se aplicável), informação
sobre a tradução (caso não esteja na sua lı́ngua
original3 ), etc. Toda esta informação será armazenada em formato textual usando as estruturas
já disponibilizadas pelo TEI — Text Encoding
Initiative (Vanhoutte, 2004) — para esta finalidade.
Embora esta etapa não seja completamente
automatizável, existe um conjunto de ferramentas já existentes que serão imprescindı́veis:
• diversos conversores de formato, como o
antiword ou o pdftotext, que permitem
uma conversão de qualidade razoável entre
alguns formatos proprietários e documentos
de texto;
• identificadores de lı́ngua, como seja o
módulo Perl Lingua::Identify;
3
Alguns géneros linguı́sticos, como jornalı́stico ou religioso, não permitirão uma fácil classificação de lı́ngua
de origem. Neste caso nenhuma das lı́nguas levará essa
classificação.

2.2

Etiquetação Morfosintáctica

No Per-Fide não temos como objectivo desenvolver um sistema de etiquetação morfosintáctica,
especialmente dado que o terı́amos de fazer para
as sete lı́nguas envolvidas. Embora neste momento ainda não se tenha procedido à aquisição
de nenhum etiquetador morfo-sintáctico está previsto o uso do Palavras (Bick, 2000). Outras
hipóteses já se encontram delineadas como seja
o uso do TnT (Brants, 2000) ou do TreeTagger
(Schmid, 1994). Uma outra alternativa será a
etiquetação ambı́gua usando um simples analisador morfológico como o jSpell (Almeida e Pinto,
1994) ou o FreeLing (Atserias et al., 2006).
Existem outros projectos que disponibilizam corpora etiquetados, como por exemplo a
Floresta Sintá(c)tica para a lı́ngua portuguesa
(Afonso et al., 2001), ou o Penn Treebank para
a lı́ngua inglesa (Marcus, Marcinkiewicz e Santorini, 1993). No caso concreto do Per-Fide o
objectivo não é tanto a disponibilização dos corpora monolingues etiquetados, mas a sua disponibilização como parte integrante de um corpus
paralelo.
Os corpora etiquetados serão disponibilizados
nos formatos convencionais, e também disponibilizados para pesquisa na rede.

2.3

Alinhamento ao Nı́vel da Frase

Existem várias alternativas de ferramentas para
o alinhamento ao nı́vel da frase, desde as mais
simples como o Vanilla Aligner (Gale e Church,
1991) aos mais usados recentemente como o easyalign, parte do IMS Corpus Workbench (Christ
et al., 1999), o HunAlign (Varga et al., 2005) ou
o Clue Aligner do PLUG (Tiedemann, 2003).
Em relação à disponibilização de corpora paralelos alinhados para consulta na rede ou para
processamento local existem já vários projectos,
dos quais salientamos o COMPARA, um corpus
paralelo português-inglês literário (FrankenbergGarcia e Santos, 2003), e o projecto OPUS que
disponibiliza vários corpora paralelos de diferentes áreas para todas as lı́nguas europeias (Tiedemann e Nygard, 2004).
Os corpora alinhados serão disponibilizados
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em TEI4 (Erjavec, 1999), XCES (Ide, Bonhomme
e Romary, 2000) ou TMX (Savourel, 2005)5 .

2.4

Extracção de Dicionários de
Tradução

Existem duas abordagens diferentes no alinhamento de corpora ao nı́vel da palavra. Uma, que
tem como ferramenta preferencial para a sua extracção o Giza++ (Och e Ney, 2003), pretende
associar cada instância de uma palavra com a
instância correspondente na sua tradução. A
outra abordagem, que pode ser obtida usando
o NATools (Simões e Almeida, 2003), pretende
extrair um dicionário probabilı́stico de tradução
que associa a cada palavra tipo as suas possı́veis
traduções, devidamente pesadas probabilisticamente.
No Per-Fide serão aplicadas as duas abordagens, sendo que a extracção de dicionários probabilı́sticos de tradução será imprescindı́vel para
a abordagem planeada na extracção de terminologia bilingue. Os dicionários serão também
úteis para auxiliar a pesquisa bilingue de concordâncias (Simões, 2008).

2.5

Extracção de Terminologia
Bilingue

Para além da extracção de dicionários de
tradução, o Per-Fide também tem como objectivo a compilação de terminologia bilingue que,
sendo originária de corpora devidamente etiquetados, poderá ser facilmente classificada por área
de conhecimento. Para esta extracção tencionase usar uma abordagem baseada em padrões bilingues (Simões e Almeida, 2008; Guinovart e
Simões, 2009). Estes padrões especificam regras
morfológicas dos contituintes de cada termo, permitindo a sua extracção automática. Ao usarse um corpus etiquetado morfo-sintacticamente e
não um analisador morfológico levará a um aumento da precisão de extracção.

2.6

Disponibilização na Rede

Como foi sendo referido nos itens anteriores, o
projecto Per-Fide tem como ponto fulcral a disponibilização dos recursos construı́dos. Esta disponibilização será feita à medida que os recursos sejam desenvolvidos e não apenas no final do
projecto. Deste modo espera-se que o retorno
efectuado pelos utilizadores permita melhorar o
material disponibilizado.
4

Embora o TEI não seja desenhado para a codificação
de corpora paralelos existem alguns projectos que o usam
para indicar alinhamentos.
5
Neste ponto ainda não se decidiu por qual (ou quais)
optar. Sendo possı́vel proceder à automatização na conversão de formatos, serão todos disponibilizados.
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Além disso, tentar-se-á que os recursos sejam
disponibilizados de forma integrada, de modo que
o mesmo interface permita a consulta nos corpora
(paralelos ou bilingues, com ou sem anotação),
nos dicionários de tradução e na terminologia bilingue. Esta integração permitirá também que
os recursos extraı́dos possam ser utilizados para
enriquecer as consultas de outros recursos. Por
exemplo, a apresentação de concordâncias bilingues poderá beneficiar dos dicionários probabilı́sticos de tradução para alinhar (ou sublinhar)
o resultado da pesquisa em ambas as lı́nguas.

3

Conclusões

O projecto está agora a iniciar e os seus membros têm a perfeita noção de que os objectivos
são ousados. Um dos principais problemas será
a questão de direitos de autor, essencialmente
no que respeita à obtenção de textos literários.
Neste sentido está a ser desenvolvido um manual
de negociação que permitirá, sucessivamente, aumentar a probabilidade de sucesso.
Um outro problema terá que ver com a lı́ngua
Russa, e o facto de esta usar um sistema de codificação diferente. Embora tecnologicamente se
possa falar do Unicode como solução global, a
verdade é que a maioria das ferramentas que prevemos utilizar nunca foi testada com outro tipo
de codificação que não seja o ISO-8859-1.
Neste momento o projecto pode ser acompanhado em http://natura.di.uminho.pt/
per-fide.
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