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Resumo 

A maioria das empresas utiliza a linguagem natural livre para documentar software, 

desde os seus requisitos, até os casos de uso e testes usados para verificar o produto final. 

Visto que as fases de análise, projeto, implementação e teste do sistema dependem 

essencialmente dessa documentação, é preciso assegurar inicialmente a qualidade desses 

textos. Contudo, textos escritos em linguagem natural nem sempre são precisos, devido ao 

fenômeno da ambigüidade (léxica e estrutural), podendo dar margem a diferentes 

interpretações. Uma alternativa para se minimizar esse problema é o uso de uma Linguagem 

Natural Controlada - um subconjunto de alguma língua natural, que usa um vocabulário 

restrito a um domínio particular, e regras gramaticais que guiam a construção de sentenças 

com redução de ambigüidade semântica – visando padronização e precisão dos textos. 

Este trabalho, na área de Teste de Software, apresenta a ucsCNL (Use Case Specification 

CNL), uma Linguagem Natural Controlada para escrever especificações de casos de uso no 

domínio de dispositivos móveis. A ucsCNL foi integrada à TaRGeT (Test and Requirements 

Generation Tool), uma ferramenta para geração automática de casos de teste funcionais 

baseados em cenários de casos de uso escritos em Inglês. A ucsCNL provê um ambiente para 

geração de casos de teste mais claros, com ambigüidade reduzida, influindo diretamente na 

qualidade dos testes e na produtividade dos testadores. A ucsCNL já está em uso e tem 

alcançado resultados satisfatórios.  

Palavras-chave: Especificações de Caso de Uso, Linguagem Natural Controlada, 

Geração Automática de Casos de Teste. 
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Abstract 

Most companies use free natural language for software documentation since the 

requirements until the use cases and tests used to verify the final product. Since the phases 

of analysis, design and implementation of the system essentially depend on this 

documentation, we must ensure initially the quality of these texts. However, texts written in 

natural language are not always precise due to the ambiguity phenomenon (lexical and 

structural), which may give rise to different interpretations. An alternative to minimize this 

problem is the use of a Controlled Natural Language - a subset of some natural language, 

which uses a restricted vocabulary of a particular area, and grammatical rules that guide the 

construction of sentences with a reducted semantical ambiguity – aiming standardization 

and accuracy of texts. 

This work, in Software Testing field, presents the ucsCNL (Use Case Specification 

CNL), a Controlled Natural Language to write the use case specifications on mobile devices 

domain. The ucsCNL was integrated to TaRGeT (Test and Requirements Generation Tool), a 

tool for functional test cases generation based on use case scenarios written in english. The 

ucsCNL provides an environment to the generation of more clear tests and test cases with a 

minimized ambiguous, influencing directly int the quality of tests and int the testers 

productivity. The ucsCNL is already in use and has achieved satisfactory results. 

Keywords: Use Case Specifications, Controlled Natural Language, Automatic 

Generation of Test Cases. 
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1 Introdução 

Com a grande competitividade do mercado, a qualidade do produto tornou-se a 

principal preocupação dos desenvolvedores de software. Com isso, Teste de Software passou 

a ser uma tarefa central no processo de desenvolvimento. Seguindo essa tendência, percebe-

se um aumento de interesse e investimento nas técnicas de prevenção de defeitos, visto que 

essa tarefa requer bastante esforço, chegando a 50% do custo total de desenvolvimento do 

software [48].  

Além do desenvolvimento de novas técnicas, também há grande interesse em 

ferramentas para automatizar e otimizar o processo de garantia de qualidade, desde a 

geração de casos de testes até a sua execução. A geração automática de testes tem sido o foco 

de diversos trabalhos [49], devido às desvantagens do design de testes manuais. Além de 

consumir muito tempo, este processo nem sempre é sistemático e preciso. 

Os processos manuais se baseiam na execução de testes escritos em Linguagem 

Natural, que representam um conjunto de passos a serem executados pelo testador no 

sistema em questão para simular a interação do usuário, a fim de antecipar erros que 

poderiam ocorrer durante o uso do sistema.  

As Linguagens (ou Línguas) Naturais, apesar de possuírem uma sintaxe e uma 

semântica associadas, possibilitam problemas com ambigüidade devido à liberdade de 

escrita, possibilitando que se apresente uma mesma informação de diferentes formas, ou 

ainda que uma sentença tenha mais de um significado – ambiguidade em 2 (dois) níveis. 

Essa flexibilidade pode afetar diversas fases do processo de desenvolvimento que 

dependem da transcrição do conhecimento para a linguagem textual, desde a fase de 
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requisitos e casos de uso, até a fase de testes, que dependem dos documentos anteriores para 

serem projetados.  

Visando a redução de tais imprecisões no processo de escrita de casos de uso, e o 

conseqüente impacto nos casos de testes, identificou-se a necessidade de se usar algum 

padrão para escrita de casos de uso, guiado por uma Linguagem Controlada, conforme breve 

descrição na próxima seção. 

1.1 Trabalho Realizado 

As ferramentas de geração de testes automáticos possuem diferentes focos ou 

comportamentos [50]. Ao analisar essas ferramentas, dever-se-ia observar os seguintes 

critérios: (1) a qualidade da entrada (ela é completa – traz informações suficientes, clara, 

não-ambígua?); (2) a qualidade do processo interno de geração (ele é sistemático e 

determinístico?); e (3) a cobertura e representação das suítes geradas (a suíte de testes 

gerada cobre todas as funcionalidades?). O formalismo de representação da saída é claro para 

os testadores que irão executar manualmente o teste?). 

O presente trabalho tem como foco o primeiro critério apresentado acima: a 

qualidade dos dados providos como entrada para o processo de geração de testes. 

Geralmente, as ferramentas de geração de testes recebem como entrada ou requisitos ou 

especificações de casos de uso mais detalhadas, de onde os testes são derivados. Como dito 

anteriormente, esta entrada deve ser completa e não-ambígua, de forma a preservar a 

qualidade de todo o processo de testes. 

Contudo, na maioria das empresas, os requisitos e casos de uso são escritos em 

linguagem natural livre, sem seguir um vocabulário predefinido ou um conjunto restrito de 

regras gramaticais. A ausência de padronização nas descrições de requisitos e casos de uso 

pode se tornar um problema tanto para as ferramentas de geração (que devem “interpretar” 

automaticamente a sentença de entrada para derivar casos de teste), quanto para os 

profissionais responsáveis pela execução manual das suítes de testes. 

 A maioria dos designers de linguagem para casos de uso ou forçam o escritor a listar 

todas as ordens possíveis ou a inventar notações complexas para permitir a ordenação 
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arbitrária de eventos. Mas um caso de uso é escrito para outras pessoas lerem e não um 

computador. Basta simplesmente escrever: “O usuário digita nome e senha válidos” [91].  

 A interpretação de um caso de teste pode influenciar na sua correta execução, bem 

como no tempo necessário para sua execução - se o testador não entende corretamente os 

passos do teste, ele pode explorar um caminho mais longo do que o necessário, ou mesmo 

gastar muito tempo investigando e buscando entender a verdadeira proposição do teste. 

Nesse caso, uma solução é o uso de uma Linguagem Natural Controlada (LNC) para 

guiar e restringir a criação de requisitos e/ou casos de uso. Uma Linguagem Natural 

Controlada é um subconjunto de alguma linguagem (ou língua) natural (e.g., Português, 

Inglês, etc) que usa uma gramática restrita e um vocabulário predefinido de acordo com o 

domínio, com o objetivo principal de evitar complexidade e ambigüidade em textos técnicos 

[20].  Em geral, essas linguagens são voltadas para um domínio particular, a fim de serem 

mais efetivas.  

Uma Linguagem Natural Controlada (LNC) é um subconjunto de alguma linguagem (ou 

língua) natural (e.g., Português, Inglês, etc) que usa uma gramática restrita e um vocabulário 

pré-definido, com o objetivo principal de evitar complexidade e ambigüidade em textos 

técnicos [20].  Em geral, essas linguagens são voltadas para um domínio particular, a fim de 

serem mais efetivas.  

A ucsCNL (Use Case Specification CNL) foi definida para o domínio de aparelhos móveis, 

contando com um vocabulário restrito (o léxico), e uma gramática com regras para 

construção de sentenças com ambiguidade reduzida, do ponto de vista sintático, para este 

domínio. Essa LNC está integrada a uma ferramenta para geração automática de teste de 

software a partir de casos de uso descritos em linguagem natural, a TaRGeT (Test and 

Requirements Generation Tool) [46], e foi desenvolvida no contexto de um centro de testes de 

sistemas embarcados na área de telefonia móvel, o CIn-BTC Motorola1. Este trabalho combina 

técnicas da Engenharia de Software, Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem 

Natural.  

                                                      

1 CIn-BTC Motorola – Brazil Test Center, um projeto de colaboração entre o Centro de Informática da 

UFPE e a Motorola. 
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Esta LNC já está em uso, e tem mostrado resultados satisfatórios. Experimentos 

mostraram um melhor desempenho dos testadores na execução dos testes gerados a partir 

dos casos de uso escritos em ucsCNL do que com os testes escritos em inglês livre. 

Por fim, ressaltamos que não foi encontrado na literatura disponível nenhum trabalho 

que trate de LNCs para escrita de casos de uso para geração automática de casos de teste, o 

que sugere a originalidade deste trabalho.  

1.2 Organização do documento 

Este documento conta com mais 5 capítulos, descritos abaixo: 

• O capitulo 2 apresenta conceitos básicos sobre Processamento de Linguagem 

Natural, necessários ao bom entendimento deste trabalho de mestrado.  

• No capítulo 3, veremos um levantamento do estado da arte em Linguagem 

Natural Controlada, seus elementos principais e exemplos de trabalhos já 

desenvolvidos na área. 

• No capítulo 4, é apresentado o trabalho desenvolvido – a ucsCNL, seu 

vocabulário e as regras gramaticais; 

• No capitulo 5, são mostrados os resultados obtidos no experimento;  

• No capítulo 6, temos a conclusão e indicação de trabalhos futuros. 



14 

 

 

 

 

 

2 Processamento de Linguagem Natural 

Este capítulo apresenta conceitos básicos sobre Processamento de Linguagem Natural, 

necessário ao bom entendimento deste trabalho de mestrado. No capítulo 3, veremos um 

levantamento do estado da arte em Linguagem Natural Controlada, seus elementos principais 

e exemplos de trabalhos já desenvolvidos na área. 

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é uma área da Inteligência Artificial 

(IA) que tem como objetivo desenvolver modelos computacionais para o processamento 

automático da linguagem humana. Em outras palavras, o PLN analisa e sintetiza a linguagem 

humana falada ou escrita. O termo “natural” é usado para diferenciar a linguagem humana 

dos outros tipos de linguagens, como notações matemáticas e linguagens de programação, 

nas quais o vocabulário e a sintaxe são relativamente restritos. O PLN também busca obter 

um melhor entendimento da comunicação humana, desenvolvendo componentes de entrada 

e saída para sistemas inteligentes que sejam capazes de usar a linguagem fluentemente e com 

flexibilidade, assim como os humanos [3].  

Como a maioria das disciplinas modernas, o PLN é uma ciência interdisciplinar, 

envolvendo conhecimentos (1) da Ciência da Computação - que se preocupa com o 

desenvolvimento de representações internas dos dados e o processamento eficiente dessas 

estruturas; (2) da Psicologia cognitiva - que enxerga o uso da linguagem como uma janela 

para processos cognitivos humanos e tem como meta a modelagem do uso da linguagem de 

uma maneira psicologicamente plausível; e (3) da Lingüística Computacional - que se 

preocupa em estudar a linguagem utilizando modelos computacionais e lida com a aplicação 

de teorias lingüísticas e técnicas computacionais para PLN. Na realidade, a área de PLN foi 

originalmente designada como Linguística Computacional [4] [7].  
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Além dessas, também foram importantes contribuintes para a área. a Engenharia 

Elétrica (na compreensão e síntese de voz) e a Filosofia (nos estudos da Pragmática - Atos de 

Fala) [4]. 

Os estudos de PLN se dividem em duas vertentes: Interpretação e Geração. A primeira 

se ocupa da análise do texto/fala com o intuito de produzir uma representação 

computacional significativa do texto de entrada, enquanto que a segunda se refere à 

produção de texto/fala a partir de uma representação formal. A tarefa de Interpretação da 

LN é equivalente ao papel do leitor ou ouvinte, enquanto que a tarefa de Geração de LN é 

equivalente ao escritor ou locutor. Embora muitas teorias e técnicas sejam compartilhadas 

por essas vertentes, o sistema de geração exige ainda um módulo de planejamento do 

discurso, ou seja, requer um plano ou modelo do objetivo da interação, a fim de decidir qual 

sentença deve gerar como saída [7]. 

Muitas vezes o PLN é confundido com Compreensão da Linguagem Natural (Natural 

Language Understanding – NLU), mas esta última envolve somente a interpretação da 

linguagem, enquanto que o PLN inclui tanto a interpretação quanto a geração de linguagem 

[4].  

A Interpretação de LN possui um objetivo ambicioso que é ter um sistema 

computacional que compreenda a Linguagem Natural como um humano o faria. As máquinas 

podem ser programadas para “compreender” um código Java, ou seja, um interpretador; ou 

para resolver problemas matemáticos e de lógica, como provas de teoremas; mas a análise do 

discurso e do texto humano não são tão simples, e englobam problemas como a ambigüidade 

[1]. 

A PLN ganhou força nos últimos anos com a crescente interação entre homem e 

máquina, que está caminhando cada vez mais na direção da comunicação via voz ou texto em 

LN. 

2.1 Breve Histórico  

O Processamento da Linguagem Natural teve origem com as pesquisas sobre Tradução 

Automática (Machine Translation – MT) [7]. Os primeiros projetos em Tradução Automática 

começaram em 1946, com o intuito de decifrar códigos na II Guerra Mundial. A idéia era que 
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um documento em uma dada língua poderia ser visto como se fosse escrito em um código, e 

uma vez quebrado esse código, seria possível transformar essa representação em outra 

língua. A possibilidade de usar computadores para a tradução foi discutida pela primeira vez 

por Warren Weaver, da Fundação Rockefeller e Andrew D. Booth, um cristalógrafo britânico 

[63]. No entanto, foi um memorando de Weaver [62] em julho de 1949 que trouxe a idéia de 

MT. Ele descreveu as perspectivas e sugeriu diferentes métodos: o uso de técnicas de 

criptografia para a guerra, métodos estatísticos e a exploração da lógica subjacente e 

características universais da linguagem [63].  

Inicialmente, os sistemas de tradução americanos se concentravam em traduzir do 

alemão para o inglês porque havia documentos técnicos remanescentes da guerra para serem 

traduzidos. Com o passar do tempo, as traduções foram se expandindo de russo para inglês, 

russo para francês, inglês para russo e francês para russo (os aliados). Em poucos anos, a 

pesquisa em Tradução Automática se estendeu por várias instituições de pesquisa dos EUA. 

Outros importantes grupos de pesquisa em MT foram criados no Reino Unido, França e União 

Soviética.  

Nas décadas de 1940 e 1950 foram feitos intensos estudos em dois paradigmas: os 

autômatos e abordagem probabilística. Os autômatos surgiram na década de 50, como 

resultado do modelo de computação algorítmica de Turing, considerado por muitos como 

sendo a base da ciência da computação moderna [6]. O trabalho de Turing influenciou o 

surgimento do neurônio artificial de McCulloch-Pitts [65], um modelo simplificado de um 

neurônio como um tipo de um elemento computacional que podia ser descrito em termos de 

lógica proposicional, e também para o trabalho de Kleene [66] em autômatos finitos e 

expressões regulares. Shannon [67] aplicou modelos probabilísticos dos processos discretos 

de Markov em autômatos para linguagem [6]. 

Inspirado na idéia de processos de estados finitos de Markov do trabalho de Shannon  

[67], Chomsky [68] primeiro considerou máquinas de estado finito como uma forma de 

caracterizar uma gramática, e definiu uma linguagem de estados finitos como uma 

linguagem gerada por uma gramática de estados finitos. Esses modelos conduziram para a 

área da Teoria da Linguagem Formal, que usa álgebra e um conjunto de teorias para definir 

linguagens formais como uma sequência de símbolos. Isto inclui gramáticas livres de 

contexto, definidas primeiramente por Chomsky para linguagens naturais, e 
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independentemente descobertas por Backus [69] e Naur et al. [70] nas suas descrições da 

linguagem de programação ALGOL [6]. 

Ainda nos anos 1950, houve o desenvolvimento de algoritmos probabilísticos para o 

processamento da linguagem e do discurso, que marca outra contribuição de Shannon [67]: a 

metáfora do canal ruidoso e a decodificação para a transmissão de linguagem através da 

mídia, tais como os canais de comunicação [6]. 

No final dos anos 1950 e no início dos anos 1960, o processamento da linguagem e do 

discurso se dividiu claramente em dois paradigmas: simbólico e probabilista. O paradigma 

simbólico surgiu de duas linhas de pesquisa: (1) o trabalho de Chomsky [68] e outros na teoria 

das Linguagens Formais (final da década de 1950 e início dos anos 1960), e o trabalho de muitos 

lingüistas e cientistas da computação em algoritmos de parsing e programação dinâmica [6] e 

(2) a área da Inteligência Artificial, cujo foco principal foi em raciocínio e lógica representado 

pelo trabalho de Newell e Simon na Lógica Teórica e na Resolução Geral de Problemas. A 

partir desses estudos, os primeiros sistemas para compreensão da linguagem foram 

construídos [6]. 

O paradigma probabilista sofreu influência principalmente dos departamentos de 

estatística e engenharia elétrica.  No fim da década de 1950, o método Bayesiano começou a 

ser aplicado ao problema de reconhecimento de caracteres ópticos. Bledsoe e Browning [71] 

desenvolveram um trabalho para reconhecimento de texto, e Mosteller e Wallace [72] 

aplicaram métodos Bayesianos ao problema de atribuição de autoria aos artigos The Federalist 

[6]. 

A partir dos anos 1970 houve uma explosão nas pesquisas em processamento de 

linguagem e análise do discurso, marcando o surgimento de outros paradigmas: baseado em 

lógica, compreensão da linguagem natural e modelagem do discurso [6]. 

O paradigma baseado em lógica começou com os precursores de Prolog e Gramática 

de Cláusulas Definidas com o trabalho de Gramáticas de Metamorfose e Q-systems. 

A área da Interpretação (compreensão) da NL surgiu neste período, começando com o 

sistema SHRDLU de Winograd [73] que simulou um robô embarcado em um mundo de blocos 

de brinquedo. O programa era capaz de aceitar comandos em LN e o seu sistema foi o 

primeiro a tentar construir uma gramática abrangente (para a época) de inglês. O modelo de 
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Winograd [73] deixou claro que o problema de parsing foi bem compreendido o bastante para 

começar a focar na semântica e no discurso [6].  

Os paradigmas baseado em lógica e de compreensão da linguagem foram unificados 

em sistemas que usaram a Lógica de Predicados como uma representação semântica, como o 

sistema de pergunta e resposta LUNAR [6]. 

Os trabalhos em modelagem do discurso investigavam problemas como segmentação 

do discurso, resolução automática de referência pronominal e o framework BDI (Belief-Desire-

Intention) para trabalhos baseados em lógica em atos da fala [6]. 

Na década seguinte houve o retorno de duas classes de modelos que não tinham muita 

popularidade no início dos anos 1960. A primeira classe foi a dos modelos de estados finitos, 

que começou a receber atenção novamente depois dos trabalhos de Kaplan e Kay [74] em 

fonologia e morfologia em estados finitos, e de Church [75]em modelos sintáticos. A segunda 

tendência foi o chamado “retorno do empirismo”, com o crescimento dos modelos 

probabilísticos para o processamento da linguagem e do discurso, influenciado fortemente 

pelo trabalho no centro de pesquisa Thomas Watson da IBM em modelos probabilísticos para 

reconhecimento do discurso [6].  

Os métodos probabilísticos e outras abordagens dirigidas a dados foram usados como 

base para trabalhos em etiquetagem de classes gramaticais (parts-of-speech tagging), parsing, 

resolução de ambigüidade, e interpretação semântica. Essa abordagem empírica também foi 

acompanhada por um novo foco em modelos de avaliação, desenvolvendo métricas 

quantitativas de avaliação. Este período também foi marcado por trabalhos de Geração de 

Linguagem Natural [6]. 

A área passou por mudanças nos anos 1994-1999, passando a incorporar probabilidade 

e empregar metodologias de avaliação. Além disso, o aumento da velocidade e de memória 

dos computadores permitiram a exploração comercial de subáreas do PLN, em particular, 

reconhecimento de discurso e correção ortográfica e gramatical. Algoritmos de PLN 

começaram a ser aplicados à Comunicação Suplementar e/ou Alternativa (Augmentative and 

Alternative Communication – AAC). Por fim, o crescimento da Web enfatizou a necessidade da 

recuperação da informação baseada em linguagem natural e da extração de informação [6].  
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A abordagem probabilista se estendeu ainda mais no novo século. Este crescimento 

pode ser atribuído a: 1) um grande número de textos eletrônicos disponíveis; 2) o aumento do 

foco em aprendizado de máquina, levando a uma interação mais séria com a comunidade de 

aprendizado estatístico; 3) a grande disponibilidade de computadores de alto desempenho, 

facilitando o desenvolvimento de sistemas mais eficientes. Por fim, abordagens estatísticas 

não-supervisionadas começaram a receber uma atenção especial. O progresso das abordagens 

estatísticas para Tradução Automática demonstrou que aplicações efetivas podiam ser 

construídas [6]. 

2.2 Abordagens do PLN 

Embora outras abordagens tenham surgido ao longo do tempo, as duas principais 

abordagens em PLN são a racionalista e a empírica. A abordagem racionalista assume a 

existência de alguma capacidade de linguagem no cérebro humano. Os pesquisadores dessa 

abordagem argumentam que não é possível para uma criança aprender uma coisa complexa 

como a Linguagem Natural através de entradas sensoriais limitadas. Já os empíricos 

acreditam na existência de alguns princípios gerais organizacionais, tais como padrões de 

reconhecimento, geração e associação. O aprendizado de estruturas detalhadas pode, então, 

acontecer através da aplicação desses princípios [4]. 

A abordagem racionalista é também chamada de Simbólica, pois se baseia em regras 

para manipulação de símbolos, por exemplo, regras de gramática que dizem se uma sentença 

está ou não bem formada. Além disso, ela se apóia no conhecimento humano para identificar 

e descrever regularidades no domínio. Ela tende a trabalhar com o método top-down, 

impondo padrões gramaticais conhecidos e associações de significado sob os textos [1]. 

Outra denominação para esta abordagem é Orientada ao Conhecimento (knowledge- 

driven), que vem da idéia de que os sistemas se apóiam em conhecimento lingüístico 

explicitamente codificado, geralmente expresso como um conjunto de regras gramaticais 

feitas à mão. A aquisição e codificação de tal conhecimento são difíceis e representam o 

principal gargalo no desenvolvimento destes sistemas [4]. 

A abordagem empírica tem suas raízes na análise estatística da linguagem, e envolve a 

derivação de conhecimento sobre a linguagem a partir de um corpus de texto relativamente 

grande. Ela tende a trabalhar com o método bottom-up, procurando por padrões e associações 
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nos textos do corpus selecionado; contudo alguns dos padrões extraídos podem não 

corresponder totalmente às relações sintáticas e semânticas usuais [1]. 

Esta abordagem é também conhecida como Orientada a Dados (Data-Driven), pois 

aplica alguma técnica de aprendizado de máquina para aprender padrões sintáticos a partir 

de uma grande quantidade de dados. Aqui, o esforço humano requerido é menor, porém o 

desempenho desses sistemas é dependente da quantidade de dados disponíveis [4]. 

2.3 Desafios do PLN 

Há um número de fatores que tornam o Processamento da Linguagem Natural difícil. 

Eles estão relacionados aos problemas de representação e interpretação do conhecimento. A 

computação da linguagem requer uma representação precisa do conteúdo. Dado que as 

linguagens naturais são altamente ambíguas e flexíveis, alcançar tal representação pode ser 

difícil. A incapacidade de capturar todo o conhecimento requerido é outra fonte de 

dificuldade. É quase impossível incorporar todas as fontes de conhecimento que os humanos 

usam no processo da linguagem. Além disso, não é possível escrever procedimentos que 

reproduzam o processamento da linguagem como é feito por humanos [4]. 

Uma das grandes dificuldades no PLN é no processamento semântico dos textos. O 

princípio da semântica composicional considera o significado da sentença como sendo uma 

composição do significado das palavras que aparecem nela. Porém, Wittgenstein [76] afirma 

que o significado de uma palavra é o seu uso na linguagem. A linguagem continua evoluindo, 

novas palavras são adicionadas continuamente e palavras existentes são introduzidas em um 

novo contexto. Por exemplo, a maioria dos jornais e canais de TV usa a expressão “11 de 

setembro” para se referir ao ataque terrorista ao World Tarde Center nos EUA em 2001.  

Quando se processa um texto escrito ou falado, deve-se acessar a sua “representação 

mental fundamental”. A única maneira de uma máquina aprender o significado de uma 

palavra específica em uma mensagem é considerando seu contexto, a menos que algum 

conhecimento do domínio esteja disponível. O contexto de uma palavra é definido pela co-

ocorrência de palavras. A freqüência de uma palavra sendo usada em uma intenção 

particular também afeta seu significado. A palavra em inglês “while” foi inicialmente usada 

para significar “um pequeno intervalo de tempo”, mas agora é mais usado com uma 

conjunção [4]. 
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Expressões idiomáticas, metáforas e omissão de palavras óbvias impõem mais 

complexidade para identificar o significado do texto escrito. O escopo dos quantificadores é 

outro problema. O escopo de quantificadores (o, cada, etc) geralmente não é claro e gera 

problemas no processamento automático da linguagem [4]. 

A ambigüidade de linguagens naturais é outra dificuldade. O primeiro nível de 

ambigüidade está no nível da palavra: algumas palavras podem ser associadas a múltiplos 

significados, por exemplo, banco, posto e manga. Uma palavra pode ser ambígua na sua 

categoria gramatical (part-of-speech), como a palavra “posto”, que pode ser substantivo ou 

verbo; ou no seu significado, como a palavra “manga”. Assim, é necessário representar todos 

os possíveis significados das palavras, e desenvolver algoritmos para resolver os casos de 

ambigüidade.  

Decidir se “posto” é um verbo (conjugado no particípio passado) ou um substantivo 

pode ser feito através de etiquetagem de classe gramatical - part-of-speech tagging, enquanto 

que a identificação se um uso particular de “manga” corresponde à fruta ou à parte de uma 

camisa é feita pela eliminação de ambigüidade do sentido da palavra (word sense 

desambiguation) [4]. Essas duas técnicas de eliminação de ambigüidade estão no nível lexical.  

Existe ainda a ambigüidade sintática, que acontece quando se pode interpretar uma 

frase de mais de uma maneira. Ela não surge a partir dos significados isolados das palavras, 

mas a partir da relação entre as palavras e as cláusulas de uma sentença [6]. Essa 

ambigüidade pode ser eliminada através do uso de métodos de parsing probabilístico.  

2.4 Aplicações de PLN 

Dentre as aplicações utilizando PLN, pode-se citar: Tradução automática, 

reconhecimento e síntese da fala, interfaces de Linguagem Natural para banco de dados, 

recuperação de informação, extração de informação, sistema pergunta-resposta (question 

answering) e sumarização de textos [4].  

A Tradução automática se refere à tradução automática do texto a partir de uma 

linguagem humana para outra. Para isso, é necessário ter um entendimento das palavras e 

frases, gramáticas das duas linguagens envolvidas, semântica das linguagens e conhecimento 

do domínio [4]. 
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O Reconhecimento da fala é o processo de mapeamento de sinais de voz para uma 

série de palavras. As dificuldades aparecem devido às variações na pronúncia das palavras, 

homônimos e ambigüidades acústicas [4]. 

As Interfaces em Linguagem Natural para Bancos de Dados permitem consultar um 

banco de dados estruturado utilizando sentenças em Linguagem Natural [4]. 

A Recuperação de Informação (RI) se preocupa em identificar documentos relevantes 

para a consulta do usuário. O PLN tem sido usado em sistemas de RI para aumentar o seu 

desempenho, provendo, por exemplo, métodos para eliminação de ambigüidade no sentido 

da palavra, e expansão de consultas. WordNet, LDOCE (Longman Dictionary of Contemporary 

English) e Roget’s Thesaurus são alguns recursos léxicos para a pesquisa de RI [4].  

Sistemas de Extração de Informação capturam e exibem informações factuais contidas 

em um documento. Similares aos sistemas de Recuperação de Informação, eles respondem a 

uma necessidade de informação do usuário. Entretanto, a informação necessária não é 

expressa como uma consulta por palavra-chave. Ao contrário dos sistemas de RI, as consultas 

são especificadas como esquemas de bancos de dados predefinidos ou templates. Enquanto 

que sistemas de RI identificam um subconjunto de documentos em um grande repositório de 

texto, um sistema de Extração de Informação identifica apenas as informações relevantes 

dentro de um documento [4]. 

Nos Sistemas de Pergunta-Resposta (P&R), dada uma pergunta e um conjunto de 

documentos, o sistema tenta encontrar uma resposta precisa ou pelo menos a porção precisa 

do texto em que a resposta aparece. Esta aplicação é diferente de um sistema de RI, que 

retorna o documento inteiro que parece ser relevante para a consulta do usuário. Um sistema 

P&R é também diferente da Extração de Informação, onde o conteúdo que está sendo 

extraído é desconhecido. Os sistemas P&R requerem mais PLN do que um sistema de RI ou de 

extração. Eles necessitam não somente de uma análise precisa das perguntas e porções de 

texto, mas também semântica e conhecimento do domínio para responder a certo tipo de 

perguntas [4]. 

A Sumarização de Textos lida com a criação de resumos de documentos e envolve 

análise sintática, semântica e processamento do discurso [4]. 
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Como exemplos de sucesso de sistemas de PLN, é possível citar: ELIZA [77], SysTran 

(System Translation) [78], TAUM METEO [79], SHRDLU [73] e o LUNAR [80].  

O primeiro sistema de tradução automática, o SysTran [78], foi desenvolvido em 1969 

para tradução de russo para inglês. SysTran também proveu o primeiro serviço de tradução 

automática on-line chamado Babel Fish, que foi usado pelo engenho de busca Alta Vista para 

manipulação das requisições de tradução dos usuários [4]. 

ELIZA [77] é um dos primeiros programas de compreensão de Linguagem Natural. Ele 

usa padrões sintáticos para imitar a conversação humana com o usuário [4]. Segue um 

exemplo de diálogo com o sistema2:  

Usuário: Eu gosto muito de sair com os meus amigos. 

Eliza: O que te faz gostar muito de sair com os seus amigos? 

Usuário: Eu preciso estar perto de outras pessoas. 

Eliza: Como você se sente estando perto de outras pessoas? 

Usuário: Eu não me sinto tão sozinho. 

Eliza: Fale-me mais sobre isso.  

O TAUM METEO [79] é um sistema de geração de Linguagem Natural usado no Canadá 

para gerar relatórios sobre previsão do tempo. Ele aceita dados diários sobre o tempo e gera 

relatórios em inglês e francês [4]. 

O SHRDLU [73] é um sistema de compreensão de Linguagem Natural que simula ações 

de robô no domínio do mundo dos blocos. O usuário pode pedir ao robô para manipular os 

blocos, para dizer a configuração dos blocos e para explicar seu raciocínio [4]. 

O LUNAR [80] foi o primeiro sistema P&R que ajudava os geólogos respondendo a 

questões sobre pedras lunares em inglês [4]. 

                                                      

2 Entrevista sobre Inteligência Artificial realizada por Melissa Sayon para a matéria na revista The 

Industry Standard sobre 35 anos da Inteligência Artificial em 07/ago/2001. 
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2.5 Arquitetura de sistemas para PLN 

Os sistemas de Processamento de Linguagem Natural são compostos por módulos 

onde são executados diferentes níveis de processamento, como pode ser visto na Figura 2.1. A 

comunicação entre esses módulos se dá pela passagem de representações intermediárias do 

texto sob análise. A depender da tarefa a ser executada – interpretação ou geração – o fluxo 

da informação vai do Processamento Morfológico para o Processamento Pragmático ou do 

Processamento Pragmático para o Processamento Morfológico, respectivamente [9]. 

 

Figura 2.1 - Níveis de Processamento em PLN [9] 

Os sistemas de interpretação têm como entrada um texto e como saída uma 

representação formal que depende da aplicação. Por exemplo, em aplicações de interfaces 

para banco de dados a saída é uma consulta em uma linguagem de pesquisa que será utilizada 

pelo BD em questão; e em um tradutor automático a saída é uma representação conceitual do 
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texto que independe das línguas de origem e destino. Já nos sistemas de geração de 

Linguagem Natural, o texto agora representa a saída, que é gerado a partir de uma 

representação formal do seu conteúdo esperado e dos seus objetivos de comunicação [9]. 

Na fase do Processamento Morfológico ocorre a identificação de palavras ou 

expressões na sentença e a classificação de acordo com sua classe gramatical (adjetivo, 

substantivo, verbo, etc). No Processamento Sintático constrói-se uma árvore, chamada de 

árvore sintática, para representar o relacionamento dos termos entre si [10]. O 

Processamento Semântico associa significados às estruturas sintáticas, mapeando cada uma a 

um objeto do domínio. Processamento do Discurso é a fase em que se analisa se o significado 

da frase corrente é influenciado pela frase anterior ou sucessora, ou seja, a compreensão do 

todo pode ser importante para a compreensão de uma parte. Finalmente, no Processamento 

Pragmático a estrutura da frase é reinterpretada para traduzi-la em um comando a ser 

executado pelo sistema [10].  

Os sistemas para PLN também são compostos por Bases de Conhecimento (BCs) 

contendo conhecimento necessário ao processamento dos textos. Na Figura 2.1 é possível 

visualizar cinco BCs: gramática, léxico, modelo do discurso, modelo do domínio e modelo do 

usuário. As três primeiras contêm informação lingüística, o modelo do domínio contém 

informações sobre o domínio específico e o modelo do usuário contém dados a respeito do 

usuário [9]. 

Os léxicos atuam como dicionários contendo os termos utilizados no processamento 

dos textos. Cada palavra pode estar associada às suas características morfológicas, sintáticas 

e semânticas. Independentemente da sua natureza (morfológica, sintática ou semântica), o 

léxico deve ser formalizado para que seja eficientemente implementado. Há diversas 

maneiras de se fazer isso, mas os formalismos para representação da informação devem ser 

escolhidos de acordo com a representação da gramática, já que essas duas bases interagem 

durante o processamento do texto [9]. 

A gramática define regras que regem como os termos do léxico devem se ligar para 

compor uma cadeia válida. A verificação se dá por meio das categorias sintáticas e não 

através de uma lista de frases, pois, visto que qualquer língua possui um número infinito de 

frases, seria inviável mapear todas as possibilidades [9]. 
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O modelo do domínio é uma base que fornece conhecimento sobre as entidades, 

operações, relações, eventos entre outras informações do contexto em algum formalismo de 

IA [9]. O modelo do usuário contém dados como os objetivos, planos, intenções, função, status 

do usuário [9]. 

2.5.1 Linguagem e gramática 

A construção de modelos para o PLN requer um conhecimento de como o humano 

adquire, armazena e processa a linguagem. Isto também requer um conhecimento do mundo 

e da linguagem [4]. O processamento automático da linguagem requer que as regras e 

exceções de uma linguagem sejam “explicadas” para o computador. Uma gramática define 

linguagens e consiste em um conjunto de regras que permite analisar e gerar sentenças. 

Deste modo, ela fornece os meios para especificar a Linguagem Natural [4]. 

O principal obstáculo na especificação da linguagem vem da constante mudança no 

universo das linguagens naturais e da presença de um grande número de exceções. Muitos 

estudos têm sido feitos para tentar prover tais especificações e com isso contribuir para o 

desenvolvimento de um número significativo de gramáticas. A principal delas são as 

gramáticas transformacionais [81], gramáticas léxico-funcionais [82] regência e ligação [83], 

gramáticas normativas [84], gramática de dependência, gramática de Panini e gramática de 

Adjunção de Árvores [85]. Algumas dessas gramáticas focam na derivação, como as 

gramáticas normativas, enquanto que outras focam em relação, por exemplo, as gramáticas 

de dependência e a gramática de Panini.  

A maior contribuição para essa área de estudos veio de Noam Chomsky, que propôs 

uma hierarquia de gramáticas formais baseada no nível de complexidade [68]. Essas 

gramáticas usam regras de estrutura de frase e podem ser chamadas de Gramáticas 

Gerativas. Elas basicamente se referem a gramáticas que usam um conjunto de regras para 

especificar ou gerar todas ou somente sentenças gramaticais em uma linguagem. Chomsky 

argumentou que gramáticas de estrutura de frase não são adequadas para especificar a 

Linguagem Natural. Ele propôs um sistema complexo de gramáticas transformacionais 

sugerindo que cada sentença em uma linguagem tem dois níveis de representação: uma 

estrutura profunda (Figura 2.2) e uma estrutura de superfície (Figura 2.3). O mapeamento da 

estrutura profunda para a estrutura de superfície é realizado por transformações [4]. 
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Figura 2.2 – Estrutura superficial da sentença [4] 

 

 

Figura 2.3 – Estrutura profunda da sentença [4] 

A gramática transformacional foi introduzida por Chomsky [68] em 1957. Ele dizia que 

um discurso é a representação superficial de uma estrutura mais profunda, que representa 

seu significado. A estrutura profunda pode ser transformada por diferentes caminhos para 

produzir diferentes representações de superfície. Sentenças com diferentes representações 

de superfície podem possuir o mesmo significado e compartilhar uma representação 

profunda comum. A teoria de Chomsky foi capaz de explicar porque as sentenças abaixo 

possuem o mesmo significado, mesmo tendo diferentes estruturas de superfície (voz ativa e 

voz passiva) [4].  
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Cada um desses componentes consiste em uma série de regras. Gramática de estrutura 

sintagmática possui regras que geram sentenças em LN e atribuem uma descrição estrutural 

a elas. Como exemplo3, considere as seguintes regras: 

S ^ NP + VP 

VP ^ V + NP 

NP ^ Det + Noun 

V ^ Aux + Verb 

Det ^ the, a, na, some, ... 

Verb ^ play, walk, get, put, … 

Noun ^ button, head, paper, ... 

Aux ^ do, will, would, can, … 

Onde se entende S por sentença, NP por noun phrase ou sintagma nominal, VP por verb 

phrase ou sintagma verbal, e Det por determinante. As sentenças que podem ser geradas 

usando essas regras são denominadas gramaticais. A estrutura atribuída pela gramática é 

uma análise da estrutura de constituintes da frase [4]. 

O segundo componente da gramática transformacional é um conjunto de regras 

transformacionais, que transformam uma frase primitiva em uma frase derivada. Essas 

regras são aplicadas na string terminal pelas regras de estrutura de sentença. Ao contrário 

das regras de estrutura de sentença, as regras transformacionais são heterogêneas e podem 

ter mais do que um símbolo do lado esquerdo. Essas regras são usadas para transformar uma 

representação de superfície em outra, por exemplo, uma sentença na voz ativa em voz 

passiva [4]. 

A regra relacionando sentenças ativas e passivas é:  

NP1 – Aux – V – NP2 ^ NP2 – Aux + be + en – V – by + NP1 

Esta regra diz que uma entrada que tem a estrutura NP – Aux – V – NP pode ser 

transformada em NP – Aux + be + en – V – by + NP. Esta transformação envolve adição dos 
                                                      

3 Os exemplos serão dados em inglês, visto que o trabalho em questão foi desenvolvido baseado na 

língua inglesa. Como o inglês possui particularidades que o português não possui, restringir exemplos ao 

português poderia deixar de destacar aspectos importantes da língua inglesa. 
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termos ‘be’ e ‘em’ e rearranjos de determinados constituintes da frase. Regras 

transformacionais podem ser obrigatórias ou opcionais. Uma transformação obrigatória é 

aquela que garante concordância entre sujeito e verbo, etc., enquanto que uma 

transformação opcional é aquela que modifica a estrutura de uma sentença, mas preserva seu 

significado.  

Regras morfofonêmicas casam cada representação da sentença a uma string de 

fonemas. 

Considere a frase na voz ativa: The cat will catch the mouse . Ao aplicar regras de 

estrutura de sentença, obtém-se a seguinte estrutura (Figura 2.4):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Análise da estrutura da sentença [4] 

As regras de transformação passiva irão converter a sentença em: 

The + mouse + will + be + em + catch + by + cat (Figura 2.5)  

S 

NP  VP 

The cat Verb NP 

Aux V Det Noun 

will cacth the mouse 
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Figura 2.5 – Estrutura da sentença depois de aplicar transformação passiva  [4] 

Outra regra transformacional irá então reordenar ‘en+catch’ em ‘catch+em’ e 

posteriormente uma das regras morfofonêmicas irão converter ‘catch+em’ em ‘caught’.  

Em geral, o NounPhrase não é sempre um sintagma simples como ‘the cat’. Ele pode 

conter outros elementos tais como adjetivos, modificadores, cláusula relativa, entre outras. 

Dependências de longa distância são outro fenômeno da linguagem que não podem ser 

adequadamente manipulados por regras de estrutura de frase. Elas se referem a um 

fenômeno sintático onde o verbo e seu sujeito ou objeto podem estar arbitrariamente 

separados. O problema na especificação das regras de estrutura de frase apropriadas ocorre 

porque estes fenômenos não podem ser localizados como nível de estrutura superficial [8], 

[4]. 

O capítulo a seguir apresenta uma revisão sobre linguagens naturais controladas, que 

são o foco deste trabalho de mestrado. 

 

S 

NP  VP 

The mouse Verb NP 

Aux V by NP 
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Det Noun 
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3 Linguagem Natural Controlada 

Uma Linguagem Natural Controlada (Controlled Natural Language – LNC) é um 

subconjunto de uma linguagem natural que usa: (1) um vocabulário de domínio específico 

(Léxico), a fim de evitar a sinonímia (isto é, dois termos diferentes referindo-se à mesma 

entidade no domínio da aplicação) e ambigüidade léxica (isto é, o mesmo termo referindo-se 

a duas ou mais entidades no domínio da aplicação); e (2) um conjunto restrito de regras 

gramaticais, que podem ser gerais (preferências de escrita simples, por exemplo, “escreva 

frases curtas e simples”), ou mais formais (isto é, regras gramaticais restringindo as 

estruturas sintáticas aceitáveis, no sentido de evitar a ambigüidade estrutural, ou seja, uma 

sentença sendo mapeada em duas ou mais estruturas sintáticas diferentes) [29].  

É possível identificar dois grupos principais de LNCs, com diferentes propósitos: as 

LNCs usadas para padronização de documentação e as LNCs mais formais, usadas para 

obtenção de mapeamentos entre sentenças em LN e representações em alguma linguagem 

formal. 

O objetivo mais básico de uma LNC é definir um padrão a ser seguido em uma 

empresa/organização. Essas LNCs também são conhecidas como "linguagens simplificadas", 

ou "linguagens técnicas", já que a sua gramática é basicamente um conjunto de regras gerais 

de escritas (por exemplo, "escreva frases curtas e gramaticalmente simples”, “use voz ativa 

ao invés de voz passiva” [56]). O principal objetivo dessas LNCs é prover uma documentação 

técnica clara e sem ambigüidade (por exemplo, ASD-STE100 Simplified Technical English [57]). 

Essas linguagens são também muito usadas para melhorar a tradução automática de 

documentos técnicos [56].  
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As linguagens técnicas são usadas para garantir a clareza, usabilidade, recuperação, 

extração e tradução de documentos. Isto se dá pelo aumento da consistência terminológica e 

padronização, simplificação das estruturas de frases e de formato de documento padronizado 

e layout. As LNC são particularmente eficazes em aplicações comerciais ou industriais, para a 

criação de manuais de usuário ou manuais de manutenção, onde grandes quantidades de 

documentos complexos são geradas e atualizadas em uma base regular, e também a 

terminologia é de domínio específico [17], [18], [19].  Essas linguagens também são usadas em 

domínios onde a documentação é tradicionalmente complexa, secreta ou mal escrita, como 

finanças, governo e direito [20]. Existem LNCs para vários idiomas, além da língua inglesa, tal 

como alemão [11], sueco [12], francês [13][14], espanhol [15], grego [15] e chinês [16]. 

O segundo grupo de LNCs está no lado mais formal. No caso de se desejar um 

mapeamento de sentenças em Linguagem Natural para uma representação formal, a LNC 

deve prover sintaxe e semântica precisas. Baseado em uma gramática formal e um léxico 

controlado, é então possível definir o mapeamento de sentenças em LN para uma 

representação mais formal, como Lógica de Primeira Ordem - por exemplo, temos PENG [29]. 

As representações formais podem ser usadas para processamento futuro, tal como 

verificação de modelos, geração automática de testes etc.  

As LNCs têm características similares às de uma sub-linguagem, uma vez que são 

usadas em domínios específicos. Por exemplo, no domínio dos computadores e eletrônicos, 

‘chip’ significa um pedaço de material semicondutor; na indústria do papel e da madeira 

‘chip’ é um chip de madeira; e um ‘chip’ em um bar britânico é um pedaço de batata frita. 

Cada um desses domínios tem um vocabulário específico para suas necessidades. A principal 

diferença entre as LNCs e as sub-linguagens é que o léxico de uma linguagem controlada, e a 

sintaxe e a semântica são construídos com objetivos particulares em mente, enquanto que as 

restrições de uma sub-linguagem não são específicas e evoluem naturalmente [20]. 

Há certa resistência no uso das LNCs por parte de funcionários das empresas devido às 

dificuldades com as quais os autores se deparam ao usar as ferramentas de Linguagem 

Controlada. Ambas, a linguagem controlada por si só e as ferramentas de 

verificação/correção devem ser aprendidas, e isto pode ser frustrante ou inconveniente para 

os engenheiros e técnicos [18], [21]. Contudo, pesquisas nessa área indicam que para 
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documentos relativamente complexos, o uso do inglês simplificado irá aumentar 

significativamente a compreensão das traduções [19], [20]. 

Este capítulo é dedicado a apresentar alguns conceitos básicos sobre as NLCs, bem 

como exemplos de aplicações. 

3.1 LNCs e Ferramentas 

Como já visto, os elementos básicos de uma Linguagem Controlada são os mesmos de 

qualquer outra linguagem: palavras e regras de formação de sentenças. Contudo, as 

Linguagens Controladas são muitas vezes compostas simplesmente de uma terminologia 

controlada e uma gramática.   

As ferramentas de LNC usadas para criação e/ou revisão de documentos são 

geralmente tratadas no mesmo contexto das LNCs. Essas ferramentas são usadas para 

analisar texto realizando tarefas de reconhecimento de padrões e análise de seqüência de 

caracteres para determinar se o texto está em conformidade com as normas terminológicas e 

sintáticas da LNC. Essas ferramentas podem analisar uma série de características da língua, 

incluindo sintaxe básica e morfologia. Ferramentas mais avançadas podem fazer uma análise 

estilística e revisão. Conjuntos de ferramentas também podem incluir um componente de 

geração que fornece sugestões para expressões substitutas. 

As ferramentas de verificação de terminologia verificam se o texto está de acordo com 

a terminologia base, que é desenvolvida através de uma análise de corpus. Os dicionários 

utilizados na verificação do texto podem ser gerais e/ou de domínio específico, e podem ser 

específicos de uma organização ou até mesmo de natureza proprietária. Verificações 

terminológicas podem ser feitas para siglas (como IEEE, ou ACL), verbos frasais da língua 

inglesa (phrasal verbs), flexões, conjugações, ou alguma forma de redução ao radical da 

palavra -stemming, e outros. Essa análise pode incluir também processamento semântico para 

eliminação de ambigüidade de termos [20]. 

Verificadores gramaticais têm por objetivo analisar o texto e o seu padrão 

correspondente em relação a um conjunto pré-definido de regras gramaticais. Um exemplo é 

o Boeing Simplified English Checker [22] (Figura 3.1), que examina o tamanho da sentença, o 

tamanho do parágrafo, o tamanho dos grupos nominais, ausência de artigos e verbos 
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auxiliares e particípios inadequados. A concordância entre sujeito e verbo é outro item que 

pode ser verificado. Diferentes abordagens de análise são empregadas por diferentes 

sistemas [27]. 

 

 

Figura 3.1  – Arquitetura geral do Boeing Enhanced Controlled Language Checker [22] 

Verificadores de estilo checam e/ou revisam tipos específicos de documentos, 

formatos e layouts. Algumas convenções estilísticas que podem ser verificadas são datas e 

formatos de moedas, formatos de tabelas e variantes ortográficas. 

Quando a ferramenta de verificação detecta uma sentença que não está em 

conformidade com as especificações da linguagem controlada, ela pode apenas requerer a 

modificação da sentença original. Em alguns casos, entretanto, uma sentença inteira pode ser 

gerada novamente [27]. Geração se refere à composição de uma expressão alternativa à 

sentença que não é está em conformidade com a LNC em questão. 

Os problemas e desafios das Linguagens Controladas estão relacionados com a 

validação, teste e refinamento dos componentes da linguagem e das ferramentas. Aqui, a 
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validação do usuário real das ferramentas é muito importante. Porém, faltam métodos, 

ferramentas e métricas para medir objetivamente o desempenho das ferramentas de 

Linguagem Natural. O desenvolvimento de teorias que ajudarão a melhorar a qualidade das 

LNCs, incluindo sensibilidade ao contexto, ao domínio da aplicação, e também conhecimento 

de senso comum é a futura direção para as pesquisas nessa área [19], [23]. 

3.1.1 Análise Lingüística e Tecnologias relacionadas 

As Linguagens Controladas usam uma vasta variedade de métodos e tecnologias 

usadas em tarefas e aplicações do PLN, tais como: tradução automática, sistemas de diálogo 

(i.e., interfaces em LN), reconhecimento de voz, sistemas de roteamento e extração de 

informação, sistemas de computação-assistida, entre outros. Técnicas de parsing, análise 

sintática, eliminação de ambigüidade e técnicas de geração são também usadas nas LNCs [27]. 

Veremos a seguir alguns conceitos básicos de análise lingüística, sua aplicação no PLN, 

e como se dá o seu uso nas LNCs. 

3.1.2 Morfologia e Léxico 

Uma das funções de uma ferramenta de verificação de terminologia é checar a 

morfologia das palavras. Morfologia é o estudo da estrutura interna das palavras. As 

características descritas pela morfologia fornecem informações sintáticas, semânticas, 

pragmáticas e fonológicas sobre as palavras, textos e linguagem [27]. 

As palavras podem ser definidas como simples ou complexas. Palavras simples não 

podem ser quebradas em partes menores, enquanto que as complexas possuem sub-partes, 

denominadas de morfemas. Os morfemas que não podem ser quebrados em sub-partes são 

chamados de morfemas livres, enquanto que aqueles que podem ser anexados a outro 

morfema são chamados de afixos, podendo ser prefixos ou sufixos (e.g., “pré”, “anti”, “ado”, 

entre outros). 

As palavras de conteúdo (também chamadas de palavras de classe aberta) são aquelas 

que transmitem conteúdo, tais como nomes, verbos, adjetivos, etc. Palavras de função 

(também chamadas de palavras de classe fechada) funcionam como parte da sintaxe da 

sentença, tais como conjunções, artigos e preposições (e.g., “de”, “em”, “o” e “com”). 
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As características morfológicas podem ajudar provendo informação sobre as 

diferentes partes do discurso (classe gramatical). Por exemplo, os sufixos ajudam a definir o 

tempo verbal, como na língua inglesa, “ed” indica particípio, “ing” indica gerúndio e “s” 

indica terceira pessoa do singular. Ainda na língua inglesa, os adjetivos podem ser 

identificados por “ed”, “er” e “est”, enquanto que “ly” ajuda a identificar os advérbios. 

Termos compostos são uma classe especial de combinações de palavras onde várias 

palavras juntas formam um composto com um significado diferente dos seus constituintes. 

Por exemplo, a palavra screwdriver (chave de fenda) é um termo composto onde screw e driver 

sozinhos significam parafuso e motorista, respectivamente, ou seja, significados totalmente 

diferentes do composto. Esses compostos são muito usados em comunicação e úteis para se 

expressar com clareza. Ao mesmo tempo, esses compostos apresentam desafios especiais 

para a análise computacional, porque os sistemas computacionais se confundem facilmente 

com a morfologia idêntica dos termos individuais e os termos compostos que contém um 

único termo. Em compostos formados por longas cadeias de palavras como “automated 

hydraulic punch press die transfer plate” é difícil determinar o que é “automated”, o que é 

“hydraulic” e o que de fato está sendo transferido (“trasnferred”). 

Destacamos agora duas vertentes da morfologia: morfologia flexiva e morfologia 

derivacional. Em alguns casos, pode-se explicar morfologia flexiva como sendo o oposto de 

morfologia derivacional. Morfemas flexivos indicam certas funções gramaticais das palavras 

nas quais elas se baseiam, que não mudam, e geralmente aparecem depois de sufixos 

derivacionais quando os dois ocorrem juntos. Exemplos de morfemas flexivos são help � 

helps e help � helped. Morfemas derivacionais geralmente não mudam o significado base e/ou 

classe gramatical das palavras sobre as quais elas são baseadas, e aparecem depois de 

morfemas flexivos quando eles aparecem juntos. Alguns exemplos são fix � fixer e fix � 

fixable. 

Devido ao fato das palavras e morfemas terem relação direta com a sintaxe e o 

significado, elas ajudam a entender a linguagem das perspectivas sintática e semântica. 

Entretanto, como as palavras (e morfemas) possuem uma relação um-para-muitos com os 

significados, o valor da informação disponível através da morfologia é mais limitada. Em 

alguns casos onde a morfologia é relacionada com a semântica ou sintaxe em uma base um-

para-um, a morfologia é uma ferramenta ideal para entendimento e análise. Caso contrário, 
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ela é um adicional que pode ser usada junto com outro dado (tal como uma informação 

sintática ou conhecimento do mundo real) no entendimento e processamento do texto. 

3.1.3 A Morfologia e o Léxico nas Linguagens Controladas 

O Léxico é uma coleção de palavras, sintagmas ou termos de uma língua, podendo ser 

restrito a uma aplicação particular.  A terminologia de uma LNC pode ser restringida às 

entradas do seu léxico, ou pode simplesmente fazer referência ao léxico [24], [25], [26]. Por 

exemplo, a palavra “boring” da língua inglesa pode ser uma entrada do léxico, referindo-se ao 

significado “drilling”. Entretanto, se a Linguagem Controlada proíbe o uso de gerúndio como 

adjetivo, como geralmente acontece na língua inglesa, isso irá restringir o seu uso. Em uma 

LNC muito restrita é possível que somente as palavras do léxico sejam permitidas. 

Em muitos casos, o léxico é desenvolvido usando textos oriundos de um domínio 

particular [12], [13], [14], [16], [26]. O número de ocorrências das palavras e termos é uma 

forma comum de se escolher os termos que irão compor o léxicos das LNCs [14], [26]. Mas 

uma base terminológica para um léxico pode também ser selecionada manualmente, com 

base em outros critérios determinados por seus criadores [26]. Uma outra forma de 

desenvolver o léxico é se baseando em um corpus publicamente ou comercialmente 

disponível, tal como Penn Treebank4, WordNet5, ou o corpus internacional do Inglês - 

International Corpus of English6. Estes corpora provêem tags que identificam classe gramatical 

ou outra informação sintática ou semântica para cada item [16][26].  

Em alguns casos, é importante que os mapeamentos dos significados dos termos no 

léxico sejam rigorosamente definidos. Uma maneira de fazer isso é limitar severamente o 

tamanho do léxico [27]. Os termos podem ser identificados no léxico como "aprovados" ou 

“não aprovados”, identificando termos para o usuário como permitidos ou proibidos na 

Linguagem Controlada. Os termos podem ser aprovados para alguns significados, mas 

reprovado para outros significados, como no exemplo “boring” acima. Esta é uma das 

                                                      

4 Penn Treebank Project - http://www.cis.upenn.edu/~treebank/ 

5 WordNet - http://wordnet.princeton.edu/ 

6 ICE – International Corpus of English - http://ice-corpora.net/ice/ 
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principais formas de se fazer eliminação de ambigüidade semântica em uma Linguagem 

Controlada [24], [31]. Se o léxico limita o termo "boring" para as formas verbais presente e 

passado (“bore, bores, bored”) e permite que ele seja usado somente junto com um verbo 

auxiliar, ele limita ao significado "uninterested" e não “drill” ou “bear down upon”. 

Uma vez determinados os termos que farão parte do léxico, eles serão analisados e 

classificados. As classificações indicam: se os itens são aprovados, reprovados ou 

desconhecidos; as suas classes gramaticais, o significado semântico; o gênero; o número; o 

grau; etc. 

Uma ferramenta de LNC poderia ser usada para converter um manual de automóvel 

de autoria dos EUA para uso no Reino Unido através da realização da verificação ortográfica e 

da morfologia, bem como identificar as palavras certas que serão preferencialmente 

utilizadas em detrimento de outras. Estas são duas tarefas muito comuns realizadas por 

ferramentas de Linguagem Controlada. A ferramenta pode mudar as palavras 

automaticamente ou marcá-las por autor/editora, provendo o autor/editora com a palavra 

preferida e então, permitindo que a pessoa aceite, modifique ou rejeite a mudança.  

Linguagens de marcação como HTML e SGML podem marcar os tipos de documentos 

pelos domínios específicos, levando a um pré-processamento para os termos técnicos, nomes 

próprios ou outras características léxicas de domínio específico [26]. O verificador de 

linguagem controlada LantMark e muitos outros são baseados apenas em tal premissa, 

utilizando uma abordagem de tradução automática para traduzir de forma livre a linguagem 

natural para controlada [32], [27]. 

Como mencionado acima, os léxicos também podem funcionar como uma ferramenta 

de eliminação de ambigüidade, limitando o significado ou sentido de certos termos. Isso se 

aplica a um domínio específico a ou léxicos personalizados, e também a aplicações em geral 

onde a limitação do sentido de uma palavra pode tornar o texto mais fácil de entender 

(tradução automática). Um léxico de domínio específico pode limitar o significado do termo 

“join” para “bone junctures”, rejeitando ou excluindo o significado “collective” do domínio 

médico. Ou pode limitar a palavra “right” ao significado “right-hand side”, forçando o autor ao 

uso da palavra “correct” ao invés de “right”, em uma LNC de propósito geral [27]. 
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Um exemplo de destaque na literatura vem da indústria aeronáutica, onde o autor 

afirma que a palavra “round” tem 40 significados diferentes. 

"Round the edges of the round cap.  If it then turns round and round as it 

circles round the casing, another round of tests is required" [17]. 

Um passo mais avançado no desenvolvimento de léxicos semânticos é o 

desenvolvimento de hierarquias e relações de classes terminológicas. Em um léxico de classe, 

cada entrada lexical é definida como uma instância de várias classes e sub-classes; e 

instâncias, sub-classes e classes são relacionadas uma a outra. Este tipo de representação 

contém um nível muito mais elevado de identificação semântica, definindo as relações entre 

diferentes itens de entrada. Uma vez definidas essas relações, pode-se dizer que o 

conhecimento está contido na estrutura. 

Nasr e Kittredge [33] discutem este tipo de abordagem na concepção de uma 

Linguagem Controlada, utilizando uma estrutura que eles chamam de "Deep Syntactic 

Structure", baseado em "Meaning Text Theory"  [33]. Neste sistema, “rain” está associado a uma 

função “Magn” que expressa a intensidade (Magn(rain)) = (heavy), e também associado a uma 

função chamada Syn que relaciona sinônimos. As associações e as relações entre palavras e 

conceitos na sua estrutura trabalham juntos com um conjunto de regras para mapear uma 

frase em conceitos [27]. 

Além disso, os relacionamentos podem ser definidos em um sistema de lógica de 

primeira ordem, e como as entidades atuam umas sobre as outras [34], [35]. “Batedores 

batem nas bolas, pessoas empurram portas, mas as casas não dirigem carros”. Em uma 

estratégia de eliminação de ambigüidade, o sistema ACE – Attempto Controlled English7 analisa 

todas as entradas dos autores no Prolog e submete a uma prova de lógica. Se uma sentença é 

logicamente aceitável por si só, ainda assim ela é verificada para garantir que não contradiz a 

frase anterior. Tentativas como as de Meaning Text Theory e ACE para codificar o 

conhecimento do mundo real em ferramentas lingüísticas são uma área relativamente nova e 

inexplorada para linguagens controladas [27]. 

                                                      

7 Attempto Project - http://attempto.ifi.uzh.ch/site/ 
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3.2 Gramáticas para LNCs 

Um dos principais componentes das ferramentas de Linguagem Controlada é o 

verificador gramatical. Uma linguagem controlada definirá uma gramática aceita pela 

linguagem.  

Um bom exemplo de linguagem técnica (CNLs do tipo simples) é a Linguagem 

Controlada PACE, que propõe algumas regras comuns usadas para melhorar o [27]. Algumas 

regras estabelecidas pela linguagem PACE são: 

• Manter sentenças curtas; 

• Omitir palavras redundantes; 

• Ordenar de forma lógica as partes da sentença 

• Não mude as construções no meio da frase; 

• Ter cuidado com a lógica do “E”e “OU”; 

• Evitar construções elípticas; 

• Não omitir conjunções; 

• Aderir ao dicionário PACE; 

• Evitar conjunto de nomes; 

• Não use “ing” (indica gerúndio na língua inglesa), a menos que a palavra 

apareça assim no dicionário. 

Definições mais específicas dessas regras devem ser determinadas na gramática. Por 

exemplo, o número de palavras permitidas na sentença, o tamanho dos nomes compostos e o 

tamanho e o número de sentenças devem ser adicionados às regras acima. As regras são 

então aplicadas com base na análise de um corretor de texto [27]. 

Outro ponto importante é que a maioria das regras da Linguagem PACE é aplicada ao 

estilo do texto, e não visa correção.  Contudo, o objetivo mais importante de um verificador 

gramatical é o de analisar a sintaxe do texto para correção, identificando erros gramaticais 

(ver próxima seção). 

Os verificadores de gramática podem ser baseados em heurísticas que fazem 

casamento de padrões simples. Este tipo de abordagem é relativamente robusto e fácil de 

implementar, sendo mais eficaz para verificar regras mais simples, tal como restrições ao 
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tamanho da sentença. Contudo, esta abordagem é mais propensa a gerar críticas erradas, e 

não apontar construções que não estão em conformidade com as regras da gramática da 

linguagem controlada. A falta de uma gramática reduz a eficácia do sistema em identificar, 

analisar e corrigir os erros gramaticais [27]. 

Para construir LNCs mais formais, é necessário definir uma gramática computacional 

completa. Tais gramáticas provêem maior confiabilidade do que um conjunto de regras de 

estilo. O verificador Boeing Simplified English Checker8  usa um formalismo de gramática 

baseado na Generalized Phrase Structure Grammar, e a ambigüidade estrutural é tratada através 

de métodos estatísticos. Outros verificadores podem usar outros tipos de gramáticas formais 

[41].  

3.3 Sintaxe e Parsing 

A estrutura sintática das sentenças é analisada por um parser, utilizando uma 

gramática. O parser analisa as características sintáticas do texto, tais como seus 

constituintes, sintagmas nominais (noun phrases), sintagmas verbais (verb phrases), 

determinantes, etc. Uma gramática também pode utilizar características não-sintáticas para 

fazer a análise do texto, como informações morfológicas e semânticas. 

Na maioria das ferramentas de Linguagem Natural, o módulo de análise sintática é 

robusto. Isto é, ele reconhece a gramaticalidade da sentença de entrada (um reconhecedor) e 

faz uma análise estrutural da sentença (um parser), mesmo se a entrada não for coberta pela 

gramática.  

Os parsers usam uma variedade de abordagens no processamento das sentenças: top-

down, bottom-up, depth-first e breadth-first. Eles podem ou não incluir informações adicionais 

morfológicas ou léxicas na sua análise, que podem ser usadas para auxiliar na tomada de 

decisões da análise.  

Os desafios para elaboração de gramáticas eficazes no sentido teórico estão 

relacionados à sua cobertura e à busca da estrutura da sentença [27]. 

                                                      

8 Boeing Simplified English Checker - http://www.boeing.com/phantom/sechecker/ 
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3.3.1 Cobertura da gramática 

A cobertura da gramática é um problema, pois o número de possibilidades de 

sentenças de entrada é infinito. Isto porque a linguagem humana é composta por extensos 

vocabulários que podem ser combinados de infinitas maneiras e, portanto, não há limite para 

o conjunto de entradas possíveis. Isto é ainda agravado pelo fato das entradas poderem ser 

tecnicamente incorretas. Essas entradas podem ser analisadas e interpretadas corretamente 

de diferentes maneiras. Este é um fenômeno conhecido como ambigüidade estrutural. 

A principal maneira de resolver o desafio da cobertura é relaxar restrições sintáticas 

quando elas não forem cumpridas, de modo que a cobertura total seja alcançada, mesmo se a 

análise completa não for. Este método de relaxamento é comum nas linguagens controladas. 

Desta forma, a gramática ainda tenta analisar partes das entradas, mesmo se não puder 

realizar a análise completa.  

No exemplo abaixo, a construção “quando aparecem” é uma referência adjetiva 

ambígua a “sintomas”. 

“Os sintomas da doença, que quando aparecem, indicam ao médico que é necessário um 

cuidado urgente” 

Se a gramática é incapaz de resolver a conexão entre “sintomas” e “que quando 

aparecem”, ela não é capaz de cobrir essa construção sintática. Se o exemplo não se encaixa 

na gramática, uma forma de continuar trabalhando no texto é simplesmente ignorar a frase 

“que quando aparecem” e continuar a analisar o resto da frase. Desta forma, o restante pode 

ser analisado. 

No contexto das LNCs, no entanto, isto dá origem a um problema relacionado com a 

missão da linguagem controlada: o controle da entrada em não conformidade com as regras. 

O desenvolvedor de LNCs deve ter cuidado com a flexibilidade, para que o propósito de 

atingir a cobertura total não resulte na aceitação de todas as entradas do usuário. As 

entradas em não conformidade devem ser temporariamente aceitas pela gramática e o 

usuário deve ser informado sobre isso. Infelizmente, se a gramática não pode processar a 

entrada, ela não pode fornecer dados para os mecanismos de correção, eliminando assim um 

dos propósitos da ferramenta. 
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3.3.2 Busca de Estruturas Sintáticas 

A busca está preocupada com o fato de mais de uma análise sintática poder estar 

correta. Mesmo se a gramática for capaz de reconhecer todas as entradas possíveis, ela seria 

desafiada pela enorme quantidade de opções disponíveis. Um exemplo simples deste 

problema de busca é demonstrado pela sentença abaixo: 

Coloque os óculos na caixa sobre a mesa x Coloque os óculos na caixa sobre a mesa 

Esta sentença tem duas possibilidades de interpretação correta – este é um caso de 

ambigüidade estrutural clássico. Este problema de escolha é encontrado com freqüência na 

forma de substantivos compostos. A maioria das linguagens controladas tem uma regra 

limitando o tamanho dos nomes compostos para resolver esses tipos de ambigüidade [27].  

O principal método utilizado para resolver os problemas de busca é o uso de 

propriedades características do domínio. Por exemplo, as probabilidades de certos tipos de 

estrutura ocorrerem podem ser obtidas através da análise do corpus, e então aplicadas à 

gramática. Este tipo de informação pode ser sintático ou semântico [42], [43]. 

Outra maneira de controle para ajudar nessa escolha é usar restrições sintáticas e 

semânticas já especificadas no domínio. Uma aplicação extremamente eficaz é a limitação do 

tamanho da sentença, comumente usada nas linguagens controladas. Esta restrição sozinha 

faz uma diferença substancial na limitação da quantidade de combinações que contribuem 

para a ambigüidade estrutural.  

Outros exemplos de controle são restrições nos tempos verbais, restrições no 

significado das palavras e restrições nos tamanhos dos nomes compostos e seus significados. 

O uso de restrições sintáticas e semânticas é o fundamento essencial das linguagens 

controladas. 

3.4 Anáfora nas LNCs 

Anáfora é um fenômeno lingüístico no qual uma expressão, geralmente um pronome, 

faz referência a alguma outra palavra/termo que já apareceu no texto. Esse fenômeno pode 

causar ambigüidade na interpretação das sentenças, uma vez que nem sempre é fácil 

distinguir a que palavra o pronome faz referência. Nos exemplos seguintes, podemos 

detectar ambigüidade em relação ao referente do pronome. 
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Depois de você consertar a televisão com a ferramenta, devolva-a.  

Meus filhos brincaram com seus primos até eles se cansarem. 

Na primeira frase, não se sabe se o que é para ser devolvida é a televisão ou a 

ferramenta. Na segunda, ocorre ambiguidade em dois momentos: (1) não se sabe se os filhos 

brincaram com os primos deles ou do receptor da mensagem; (2) e não se sabe se quem se 

cansou foram os filhos do emissor da fala ou os primos. 

O referente de uma anáfora é a entidade do mundo real a que ela se refere, e o 

antecedente é o termo através do qual a referência é feita. Há diferentes definições para 

anáfora. Em "Variedades de anáfora", Krahmer e Piwek [36] sugerem algumas: 

"O termo anáfora é usado mais comumente em teorias lingüísticas para denotar qualquer caso onde 

são atribuídos o mesmo valor ou intervalo referencial a duas expressões nominais” [37] 

"O caso especial de coesão onde o significado (senso e/ou referência) de um item em uma relação de 

coesão (anáfora) é, isoladamente, de algum modo vago ou incompleto e só pode ser corretamente 

interpretada considerando o significado de outros itens na relação (antecedentes)” [38] 

Krahmer e Piwek [36] propuseram as seguintes propriedades características da anáfora: 

• Depende do contexto para a sua interpretação 

• depende de antecedentes para a interpretação 

• os antecedentes geralmente precedem anáfora (mas não sempre) 

• uma anáfora e seu antecedente são co-referenciais como representações do discurso 

 
Resolução de anáforas é uma questão crítica nas LNCs, uma vez que um dos objetivos 

principais de uma linguagem controlada é a redução da ambigüidade. Ferramentas de 

linguagem controlada utilizam uma variedade de abordagens para a resolução de anáfora, 

dependendo do nível de sofisticação da ferramenta. Alguns verificadores empregam um 

parser que é capaz de prover uma análise estrutural da anáfora. Outras podem ser limitadas 

ao casamento de padrão baseado no léxico. 

O sistema KANT é um sistema de tradução interlíngua baseado no conhecimento para 

produção de documentos multilíngues [86] usa seu “verificador de gramática de estrutura 

profunda” para verificar anexos ambíguos e dependências de longa distância, os quais podem 
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incluir anáfora. No entanto, Nyberg, et al. [86] indicam que há menor necessidade de 

resolução da anáfora na verificação de documentação técnica, visto que questões 

relacionadas a anáfora são essencialmente manipuladas pela utilização limitada dos 

pronomes e cláusulas relativas [26]. 

A ferramenta de Linguagem Natural SECC [15] não usa parser e não resolve anáforas. Já 

a ferramenta Attempto ECA [40] limita a complexidade das relações de anáfora limitando a 

complexidade da sentença. Attempto adere a normas recentes para definir referentes, 

definindo o referente como sendo o sintagma nominal mais recente no texto que concorda 

em número e gênero com a referência anafórica. 

Um dos problemas evidentes nas ferramentas de Linguagens Controladas com relação 

à anáfora é que a maioria dessas ferramentas só trata anáfora intra-sentencial (i.e., dentro da 

mesma sentença). Assim, essas ferramentas são incapazes de identificar referentes da 

anáfora no texto anterior, uma ocorrência bastante comum [41]. 

3.5 Geração nas LNCs 

Nas LNCs, a geração se refere à composição de uma expressão alternativa que pode 

substituir outra expressão que não está em conformidade com as especificações da 

Linguagem Controlada. Na realidade, na maioria dos casos, a geração em sistemas de LNC na 

verdade não é geração, mas sim re-geração [27].  

O principal problema na geração é entender que nível de alerta o autor deseja para o 

sistema. A ferramenta deveria somente informar o autor da não conformidade com a LNC? 

Deveria identificar a parte da sentença que não está em conformidade? Sugerir uma 

alternativa somente para as partes que não estão em conformidade? Ou fornecer uma nova 

expressão por completo? 

Bustamente [15] afirma que uma das áreas que necessita de melhoria é a construção 

de sistemas de reescrita automática (total ou parcial) para converter texto livre em 

linguagem controlada. Ele também afirma que a maioria dos sistemas de geração de 

linguagem controlada atualmente se enquadra na categoria de sistemas de transferência de 

tipos, similares àqueles usados em aplicações de tradução automática.  
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3.5.1 Abordagem de transferência 

Se a razão pela qual a sentença está sendo "re-gerada" é o uso de uma palavra não 

permitida, a pesquisa lexical pode facilmente identificar uma alternativa e realizar uma 

simples substituição da palavra. Por exemplo: 

Sentença original: “Eu acordo com o canto dos pássaros” 

Sentença gerada: “Eu acordo com a cantoria dos pássaros” 

No exemplo acima, a palavra canto derivada do verbo “cantar” não é aceita pela 

linguagem, então sugere-se uma substituição do termo. 

Bernth [25] categoriza os tipos de alterações abordadas pelo sistema EasyEnglish 

como "problemas de incerteza" e "problemas gramaticais".   Em qualquer um destes tipos de 

problemas, o sistema pode se referir ao léxico e à gramática para identificar e então, re-gerar 

expressões substitutas. Por exemplo, a frase abaixo caracteriza ambigüidade, permitindo 

interpretar que ou a médica ou a paciente estavam esperando bebê.  

“Após a consulta, a médica disse-lhe que estava esperando bebê” 

Sugestões de reescrita são: 

“Depois dos exames, a médica informou que a paciente estava esperando bebê” 

“Submetida a exames, a paciente recebeu da médica a informação de que estava esperando 

bebê” 

“Depois de ser submetida a exames, a paciente foi informada pela médica de que estava 

esperando bebê” 

Por questões de usabilidade, o sistema pode fornecer as sugestões e pedir ao usuário 

para escolher entre as opções sugeridas.  

3.5.2 Abordagem da Tradução de Memória 

Outra abordagem para geração de Linguagem é aprender a partir do próprio 

documento, emparelhando sentenças do documento de maneira semelhante ao que é feito na 

tradução de memória [41]. Nesta abordagem, os componentes em não-conformidade de uma 

expressão são comparados àqueles na expressão previamente modificada e modificada de 
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forma similar. A tradução de memória é o banco de dados que armazena as versões originais 

e modificadas de expressões previamente processadas. 

Nesta abordagem, as alterações feitas por editores humanos na pós-edição de textos 

de tradução de máquina são salvos no banco de dados. Novos textos, então, referenciam o 

banco de dados, que funciona como uma base de conhecimento. As alterações feitas por 

editores humanos para documentos anteriores são feitas automaticamente para textos 

novos. Desta forma, as várias deficiências dos programas de tradução automática em seu 

domínio e nas definições do sentido são superadas com uma ferramenta especialmente 

projetada para converter um texto de tradução automática genérico para um texto traduzido 

de domínio específico. 

É importante ressaltar que o Fuzzy Matching permitiu que a indústria da TM (Tradução 

de Memória) lidasse com o problema de escassez de dados, fornecendo alguns tipos de 

casamento de fragmentos de sentenças mesmo quando a frase completa não era encontrada 

[44]. Em outras palavras, um dos desafios de criar um sistema de re-geração do tipo tradução 

de memória com sucesso é ter dados suficientes. Similar a qualquer outro treinamento 

computacional, o sistema exige dados de treinamento adequados. 

3.5.3 Realização Linguística 

Geração lingüística é o processo de gerar uma sentença gramaticalmente correta 

totalmente nova a partir da informação de que dispõe. Isto é muito diferente da 

transferência simples, de memória, ou métodos de pesquisa léxicos acima descritos. 

Um realizador será responsável pela geração de um verbo correto. Isso pode começar 

ou da representação conceitual ou de um verbo específico, mas deve então, escolher o verbo 

na forma correta, tipo da sentença (imperativa, declarativa, interrogativa) e o tempo verbal. 

Isso deve ser feito também para todos os principais nomes, substantivos, adjetivos e 

advérbios na sentença. 

Um realizador lingüístico pode ser visto como um parser inverso, em que o trabalho 

do realizador é operar na direção oposta da de um parser. Nesta abordagem uma gramática 

bi-direcional é possível, permitindo para a conversão simétrica ou da linguagem para o 
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conceito ou haver diferenças críticas entre entradas, saídas e processos que ocorrem nessas 

direções opostas [45]. 

Gerações como estas têm sido realizadas em sistemas interativos altamente 

estruturados como relatórios do tempo e compra de bilhete de trem, mas a maioria dos 

domínios de Linguagem Controlada é muito grande e complexo para trabalhar, dado o 

conhecimento corrente e as restrições técnicas. 
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4 ucsCNL 

Os requisitos e casos de uso são, em sua maioria, escritos em Linguagem Natural livre, 

ficando vulneráveis aos problemas da linguagem livre, ambigüidade e imprecisão. Tais 

problemas podem afetar o processo de desenvolvimento, pois é sabido que os requisitos são a 

base para todo o processo de desenvolvimento, visto que eles devem representar exatamente 

o que o cliente quer que o sistema faça. A partir dos requisitos, são elaborados os casos de 

uso, e estes, por sua vez, também escritos em linguagem natural, são base para a modelagem 

em classes de análise e projeto, pré-requisitos da fase de desenvolvimento.  

O impacto dos problemas introduzidos pelo uso de linguagens naturais livres pode ir 

além da fase de desenvolvimento, refletindo também na fase de testes, considerando que os 

casos de testes são projetados a partir das especificações de casos de uso. É uma cadeia que, 

se em algum momento for mal interpretada, pode comprometer o sistema como um todo. 

De modo a garantir a qualidade das especificações das entradas no processo de 

desenvolvimento do software, algumas empresas usam Linguagens Naturais Controladas 

especialmente projetadas para atender suas necessidades particulares. 

A ucsCNL (Use Case Specification CNL) foi criada para especificação de casos de uso. Esta 

não é meramente uma linguagem técnica, uma vez que o interesse aqui é na automação de 

todo o processo de teste (desde a geração até a execução). Desta forma, projetou-se uma LNC 

mais formal, contando com um Léxico com tipos de palavras e termos pré-definidos, e uma 

Gramática, usada para restringir as construções das sentenças para a especificação de casos 

de uso. Futuramente, esta gramática será suada como base para a tradução das sentenças em 

ucsCNL para uma representação formal a partir da qual outros artefatos poderão ser 

derivados. 
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Como dito, esta pesquisa foi desenvolvida sob imersão em um centro de testes de 

sistemas embarcados na área de telefonia móvel, o CIn-BTC Motorola. Por se tratar de uma 

multinacional, a língua predominante em todo material e documentação da empresa é o 

inglês. Logo, a ucsCNL tem como língua base a língua inglesa. Na definição da ucsCNL, o 

vocabulário e as estruturas sintáticas comumente encontradas nesse ambiente foram levadas 

em consideração no intuito de facilitar o seu uso. 

O trabalho é uma extensão de uma iniciativa anterior com mesmo propósito, 

denominada CIn-BTC`s CNL [30], desenvolvida pelo pesquisador e ex-funcionário do CIn-BTC 

Motorola, Dante Torres9. Essa versão inicial contava com um Parser, e versões preliminares de 

um Léxico e de uma Gramática para o domínio de dispositivos móveis.  

Este trabalho de mestrado teve como contribuição principal a definição de uma 

gramática completa para escrita de casos de uso, bem como de um léxico para o domínio de 

testes de dispositivos móveis. Uma vez prontas as bases de conhecimento, o parser foi 

exaustivamente testado, e os erros identificados foram corrigidos. 

A ucsCNL foi desenvolvida com o objetivo de se integrar a uma ferramenta de geração 

automática de casos de testes – a TaRGeT (Test and Requirements Generation Tool) [46]. Essa 

integração, além de acrescentar uma funcionalidade importante à ferramenta, provê também 

um ambiente favorável para um futuro processamento das sentenças de entrada, traduzindo-

as para uma Linguagem Formal. 

A versão completa da LNC foi testada no ambiente do CIn-BTC/Motorola, obtendo 

bons resultados (ver Capítulo 5). 

As seções seguintes explicarão mais detalhadamente as bases de conhecimento, 

funcionalidades e comportamento da ucsCNL. 

4.1 O Léxico 

O Léxico da ucsCNL foi montado baseado no contexto da Engenharia de Testes de 

sistemas embarcados móveis, englobando assim termos particulares às aplicações desses 

                                                      

9 Dante Torres (dantegt@gmail.com) atualmente trabalha na empresa Other Ocean Interactive, no 

Canadá. 
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dispositivos. Os termos do Léxico estão em inglês, que é a  língua padrão na escrita de testes 

no CIn-BTC Motorola. Tais termos foram classificados de acordo com sua classe gramatical, 

quais sejam: Nome, Verbo, Determinante, Preposição, Adjetivo, Advérbio, Conjunção.  

Os Nomes representam as entidades no domínio, por exemplo, “phone”, “contact”, 

“phonebook”, “message”, “call”, etc. Os verbos representam uma ação ou um evento que pode 

ocorrer no domínio, por exemplo, “insert”, “place”, “call”, “turn on”, etc.  

Os Determinantes são usados para identificar uma entidade ou um conjunto delas e 

dão idéia de quantidade. Geralmente são compostos por artigos ou advérbios de quantidade, 

tais como: “the contact”, “several contacts”, “some contacts”. Os Determinantes são compostos 

ainda por duas classes de numerais: cardinais e ordinais. 

Os Cardinais são usados para especificar a quantidade de uma entidade, por exemplo, 

“one“, “two”, “three”, “four”, “one hundred”, “sixty nine”, etc. Os algarismos são tratados pelo 

sistema e são reconhecidos como numerais, sendo, então, associados ao termo 

correspondente da classe Cardinal. Os Ordinais são usados para identificar a ordem das 

entidades, como exemplo, “first”, “second”, “sixth”, “tenth”, etc.  

As Preposições servem para expressar a relação (temporal, espacial ou lógica) entre os 

termos em uma sentença, por exemplo, “for”, “in”, “on”, “at”, “without”, “over”, “about”, etc.  

As Conjunções servem para criar uma dependência entre duas cláusulas diferentes. 

Por exemplo, “after”, “before”, “while”, “instead of”, etc.  

Os Adjetivos servem para modificar um Nome e, por isso, sempre o acompanha. Por 

exemplo, “new”, “full”, “fast”, “previous”, etc. Os Advérbios servem para modificar um verbo, 

adjetivo ou outro advérbio e, por isso, geralmente os acompanha. Por exemplo, 

“sucssessfully”, “correctly”, “fully”, “completely”, etc. 

Na ucsCNL, algumas partículas precisam ser tratadas de forma especial, tendo uma 

classe específica para este termo, a fim de facilitar o seu tratamento na formação da 

gramática. Como exemplo, temos a partícula “there” que é tratada de forma diferenciada para 

identificar frases existenciais como segue: “There is a phone number in the contacts list”. Outro 

exemplo são as partículas “do” e “not” muito usadas em frases no imperativo negativo como 

“Do not press OK button”. Na seção 4.2, veremos as regras gramaticais e o papel desses termos 

especiais nas regras. 
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4.1.1 Adicionando termos ao Léxico 

O vocabulário foi criado a partir de uma análise detalhada de documentos existentes 

no CIn-BTC, contendo os termos usados na descrição dos testes. Este vocabulário pode ser 

atualizado, de acordo com as necessidades do usuário. As funcionalidades dos dispositivos 

podem mudar, ou podem ser criadas novas funcionalidades, logo, novos termos vão 

aparecendo e o vocabulário precisa ser atualizado. 

Entretanto, alguns termos são fixos, não dependendo do domínio da aplicação ou da 

funcionalidade que se está descrevendo. Esses termos pertencem às classes fechadas: 

determinantes, cardinais, ordinais, preposições e conjunções. O Léxico já traz todos esses 

termos, e não é permitido ao usuário inserir ou apagar termos pertences a essas classes 

gramaticais, a fim de evitar erros. Assim sendo, o usuário só será habilitado a inserir novos 

Nomes, Verbos e Adjetivos. Apenas o administrador poderá inserir novos termos nas classes 

fechadas.  

Ao inserir Nomes, o sistema solicita o termo no singular e no plural. Nesta LNC, verbos 

no gerúndio são também aceitos como nomes, por exemplo, nas expressões “billing system”, 

“message receiving”, “file downloading”. Contudo, não é necessário inserir esses termos no 

vocabulário, pois a gramática já considera o gerúndio de todos os verbos presentes no Léxico 

como nomes. 

Na inclusão de verbos, é também necessário informar todas as suas flexões: infinitivo, 

passado, particípio, gerúndio, presente (3ª pessoa do singular). O tempo presente na língua 

inglesa é igual ao infinitivo, porém, a 3ª pessoa do singular apresenta um comportamento 

diferenciado. Também nessa língua, verbos no particípio podem funcionar como adjetivos. 

Portanto, para evitar replicação de vocábulos no Léxico, todo verbo no particípio é 

reconhecido também como adjetivo, evitando que o termo tenha que ser adicionado 

novamente em uma classe diferente. 

Por fim, temos os verbos frasais (phrasal verbs), formados por verbo + preposição, e 

que tem seu significado dependente da preposição –e.g., get up, get down, get together. Tais 

verbos devem ser inseridos no vocabulário como uma entrada única, i.e., o verbo juntamente 

com a preposição desejada, independente das suas partes já fazerem parte do léxico. Por 

exemplo, o verbo “break down” deve ser inserido no vocabulário mesmo que o verbo “break” e 
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a preposição “down” já existam no léxico, pois caso contrário, o sistema reconhecerá as 

partículas separadamente, não permitindo uma correta interpretação sintática e semântica 

da sentença. 

Alguns termos devem obedecer a restrições, mesmo fazendo parte das classes abertas, 

que permitem atualização. Isto é explicado pelo fato de que termos como os verbos modais 

podem trazer à Linguagem Controlada exatamente o que se pretende, a ambigüidade. Os 

verbos “should”, “shall’, “can”, “must”, “ought” e “could” dão um sentido de possibilidade às 

sentenças, e não de orbigatoriedade.  

Por exemplo, a frase “The inbox folder could contain three messages” indica que “a caixa 

de entrada pode conter 3 mensagens” ao invés de dizer que “a caixa de entrada tem 3 

mensagens”. No domínio de testes de software, esse tipo de sentença afirmativa geralmente 

aparece no campo Resultados Esperados, e deve expressar um fato, não uma possibilidade. 

Portanto, para extinguir qualquer possibilidade de interpretação dúbia, os verbos modais não 

são aceitos na ucsCNL. 

Além disso, a ucsCNL não permite pronomes pessoais e dêiticos (e.g., este, aqueles, 

etc), eliminando assim a ocorrência de anáforas, ou seja, expressões que fazem referência a 

nomes da mesma frase. Não permitir a ocorrência de pronomes na linguagem é mais uma 

forma de limitar a complexidade das sentenças e reduzir ambigüidade. 

Um dos propósitos das LNCs, além de eliminar a ambigüidade, é permitir o 

processamento automático das frases de entrada. Assim sendo, é importante restringir 

também a variedade de composições de frases e a combinação de termos. A ucsCNL oferece 

também algumas recomendações a serem seguidas na inserção de novos termos. São elas 

[30]: 

• Evitar abreviações – abreviações podem não ser consensuais dentro de uma 

empresa. Desta forma, um usuário pode adicionar um novo termo no léxico cuja 

abreviação já foi adicionada, permitindo que um único objeto seja referenciado por 

mais de um símbolo. Contudo, muitas vezes é inevitável tratar com abreviaturas, 

por uma questão de simplificação, facilidade e até mesmo por costume do 

ambiente. Recomenda-se que, nesses casos, adicione-se também outra palavra 

anexada a ela. Por exemplo, “MMS message”, “SMS message”, “Vcard file”, etc.  
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• Tratar como Nome abreviações, símbolos ou outra seqüência de caracteres que não 

representam uma entidade – para evitar a poluição do léxico, termos que não 

representam uma entidade do domínio podem ser tratados como Nome se 

estiverem entre aspas. Por exemplo, na sentença Go to “http://cin.ufpe.br”, a URL 

será tratada como um Nome. 

• Cuidado ao adicionar termos compostos no vocabulário – Por exemplo, ao adicionar 

o termo “phonebook contact” no vocabulário, antes o usuário deve se certificar de 

que ambos os termos “phonebook” e “contact” podem aparecer separados em 

diferentes sentenças, tal como, “Add a new contact in the phonebook”. Em caso 

afirmativo, é preciso criar uma entrada no vocabulário para cada palavra 

isoladamente.  

• Não separar termos compostos que representam uma entidade específica no 

domínio. Por exemplo, o termo “instant message” representa um tipo específico 

de mensagem. Outros exemplos são: “media file”, “flex bit”, “ip address”, 

“progress bar”, etc. 

4.2 A Gramática 

Como visto no capítulo anterior, a sintaxe determina como será a combinação das 

palavras na formação das frases gramaticais, especificando a sua estrutura interna e seu 

funcionamento. O trabalho se baseia na abordagem da Gramática de Constituintes Imediatos 

[51], segundo a qual a sentença pode ser analisada como uma combinação de unidades 

(constituintes imediatos). Por exemplo, sentença = sintagma nominal + sintagma verbal + sintagma 

preposicional. Estes constituintes podem, por sua vez, serem analisados como constituintes 

menores (por exemplo, sintagma nominal = artigo + nome), até alcançar constituintes 

irreduzíveis, tais como nomes, verbos, etc. 

O processo de aquisição do conhecimento foi feito através da análise do 

comportamento de uma massa de dados, neste caso, os casos de uso e casos de teste 

disponíveis no domínio. Foram analisados inúmeros casos para entender se havia e qual era o 

padrão de comportamento das sentenças. Pode-se perceber, então, que havia um padrão para 

cada campo do documento.  
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Com isso, a sintaxe da ucsCNL foi definida baseada na estrutura de um caso de uso. Os 

principais campos que compõem um caso de uso são Condição Inicial, Procedimento ou 

Passos e Resposta do Sistema, que na TaRGeT são chamados de System State, User Action e 

System Response, respectivamente.  

Um exemplo de uma especificação de caso de uso para o domínio em questão de 

acordo com este modelo seria:  

• System state: “The phone is in data connection screen accessed from ISP Settings screen” 

• User action: “Cancel the operation pressing END key” 

• System response: “The operation was successfully canceled” 

Os estudos revelaram que cada um desses campos possui formações sintáticas 

diferentes. Para especificar o campo User Action, são usadas sentenças imperativas (por 

exemplo, “Press End key”). Já os campos Pre-Condition e System Response descrevem eventos e 

estados, representados por sentenças nas vozes ativa ou passiva (por exemplo, The messages 

were correctly received by the user). Assim sendo, a fim de simplificar o processo de parsing das 

sentenças de cada tipo, foi criada uma gramática para o campo de User Action – Gramática de 

Ação (seção 4.2.2), e outra para os campos de System State e System Response – Gramática de 

Estado-e-Resposta (seção 4.2.3). Desta forma, a análise das sentenças para cada campo do 

caso de uso é guiado por um conjunto diferente de regras gramaticais. 

Além dessas gramáticas, a ucsCNL conta com a Gramática Base (seção 4.2.1), que 

define regras para constituintes básicos que são usados nas gramáticas para os campos 

específicos.  

A CIn-BTC`s CNL original contava com uma Gramática Base e uma gramática para o 

campo User Action. A proposta inicial da ucsCNL era complementar a LNC já existente e torná-

la executável. Porém, apesar de ter sido nosso ponto de partida, trazendo grande 

contribuição para o presente trabalho, muitas alterações tiveram que ser feitas nessas 

gramáticas. Além disso, foi necessária a criação de mais regras, a fim de cobrir os campos 

System State e System Response. 

As seções seguintes trazem mais detalhes sobre as gramáticas que compõem a ucsCNL. 
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4.2.1 Gramática Base 

A Gramática Base é uma gramática formada predominantemente por constituintes 

que, por sua vez, são formados por constituintes irredutíveis, os tokens. Isto é, uma gramática 

que define a estrutura de alguns constituintes que compõem, por sua vez, as gramáticas 

principais. 

Esta gramática foi gerada a partir da proposta da CIn-BTC`s CNL, mas muitas 

modificações foram feitas ao longo da construção das outras gramáticas e, portanto, não é 

interessante destacar todas elas. 

Uma vez que as gramáticas foram criadas para a língua inglesa, os nomes de seus 

constituintes estão todos em inglês. A seguir, estão listadas as traduções para as classes 

gramaticais constantes do Léxico: Nome – noun; Verbo – verb; Determinante – determiner; 

Preposição – preposition; Adjetivo – adjective; Advérbio – adverb; e Conjunção - conjunction.  

A construção principal é o sintagma nominal (em inglês, nounPhrase), que depende de 

vários outros constituintes. Ela define como se referir a uma entidade numa frase. Prevendo 

a composição de frases com listas de nomes, a construção nounPhrase (1.a) é composta da 

seguinte forma: 

(1.a) NounPhrase = NP, ('AND', NP)?10 

onde NP (1.c e 1.d) é na verdade a construção principal do nounPhrase, composta por outras 

construções menores:  

(1.c) NP = Determiner?, QualifierList?, Noun, PrepositionalPhrase? 

(1.d) NP = Determiner?, QualifierList?, Noun, RelativeClause 

Determiner representa os determinantes descritos no léxico: Determinantes, ordinais e 

cardinais (2.a):  

(2.a) Determiner = DT, OD?, CardinalList? 

Exemplos dessa construção são:  

“the(DT) first(OD) two(CardinalList)” 

                                                      

10 O caractere “?” indica que a expressão é opcional. 
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“all(DT) three(CardinalList)” 

Além disso, Determiner pode ser somente uma seqüência de cardinais (2.b)  

(2.b) Determiner = CardinalList 

onde,  

(3.a) CardinalList = CD, CardinalList? 

Por exemplo:      

“Twenty(CD) six(CardinalList)” 

QualifierList (4.a) é uma construção para representar vários qualificadores. 

(4.a) QualifierList = Qualifier, QualifierList? 

Permite ainda a composição de vários qualificadores unidos por “and”(4.b e 4.c) 

(4.b) QualifierListAnd = QualifierList?, QualifierAnd 

onde, 

(4.c) QualifierAnd = 'AND', Qualifier 

Um Qualifier (4.d) é um modificador de nome, ou seja, um advérbio e adjetivo ou 

qualquer um destes na forma negativa (acompanhados por ‘not’ = NG). Como na língua 

inglesa, os verbos no particípio (VBN) também funcionam como adjetivo, os qualificadores 

também prevêem essa opção. 

(4.d) Qualifier = NG?, ADV?, (ADJ | VBN) 

Por exemplo,  

“not(NG) full(ADJ)” 

“completely(ADV) downloaded(VBN)”  

Noun é o núcleo do nounPhrase e é definido da seguinte forma: 

(5.a) Noun = (NN | NNS | VBG), Noun?  

onde, NN é qualquer nome inserido no léxico, NNS é um nome no plural e VBG é um verbo no 

gerúndio, que também pode funcionar como nome na língua inglesa. 
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Um sintagma preposicional (PrepositionalPhrase) (6.a) é composto por uma preposição 

seguida de um nounPhrase. Este constituinte pode adicionar mais informação a uma entidade 

de diferentes formas, indicando parte de um todo ao utilizar a preposição “of”ou indicando o 

propósito de algo, utilizando a preposição “for”. 

(6.a) PrepositionalPhrase = PP, NounPhrase 

Por exemplo,  

“with(PP) twenty six SMS(NounPhrase)” 

 “for(PP) message creation(NounPhrase)” 

Essas formações também podem aparecer em sequência (6.b). 

(6.b) PrepositionalPhraseList = PrepositionalPhrase, PrepositionalPhraseList? 

Permite também que seja unida pela partícula “and” (6.c) 

(6.c) PrepositionalPhraseAnd = 'and', PrepositionalPhrase  

Por exemplo,  

“in the inbox folder(PrepositionalPhrase) without MMS(PrepositionalPhrase) and with twenty six 
SMS(PrepositionalPhrase)” 

Por fim, a Cláusula Relativa (RelativeClause) é um constituinte que modifica um 

nounphrase. Ela é composta de um pronome “that”, verbo e complemento. Ao analisar a 

formação das frases, verificou-se que havia necessidade de construir algumas variações 

dessas cláusulas de acordo com o tempo verbal. 

Para a voz ativa, tem-se: 

(7.a) RelativeClause = 'that', ActiveVerbPresent, VerbComplement  

Por exemplo: 

"that(that) works(ActiveVerbPresent) in the background(VerbComplement)"  

ActiveVerb (8.a) representa os verbos usados na voz ativa, nos tempos presente (8.b) e 

passado (8.c). 

(8.a) ActiveVerb = ActiveVerbPresent | ActiveVerbPast 

(8.b) ActiveVerbPresent = VBP | VBZ 
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(8.c) ActiveVerbPast = VBD 

O VerbComplement (9.a) é dividido em simples (9.b) e composto (9.c) . Eles 

acompanham verbos completando seu sentido. 

(9.a) VerbComplement = SimpleVC | ComplexVC 

(9.b) SimpleVC = (NounPhrase, PrepositionalPhraseList?) | PrepositionalPhraseList 

Por exemplo,  

“the first two messages(NounPhrase) in the inbox folder(PrepositionalPhraseList)” 

“in the inbox folder(PrepositionalPhraseList)” 

(9.c) ComplexVC = SimpleVC, 'by', GerundPhrase 

onde,  

(10.a) GerundPhrase = VBG, SimpleVC 

Por exemplo, 

“in the inbox folder(SimpleVC) by(by)  using bluetooth techonology(GerundPhrase)” 

Para a voz passiva, tem-se: 

(7.b) RelativeClause = 'that', VerbToBe, VBN, PrepositionalPhraseList 

onde,  

(11.c) VerbToBe = VerbToBePresent | VerbToBePast 

(11.d) VerbToBePresent = (VTBP | VTBZ), NG? 

(11.e) VerbToBePast = (VTBDZ | VTBDP), NG? 

Por exemplo,  

“that(that) was(VerbToBe) sent(VBN) by the user(PrepositionalPhraseList)” 

Como mostrado acima, a estrutura de um nounphrase é relativamente complexa, pois 

depende de muitas outras. Segue alguns exemplos que representam opções de composição de 

nounphrases utilizando os exemplos anteriores. 

“the first two(Determiner) completely downloaded(QualifierList) messages(Noun) in the inbox 
folder(PrepositionalPhrase)” 
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 “all three(Determiner) not full(QualifierList) messages(Noun) that was sent by the user(RelativeClause)” 

Há regras, como o número de palavras permitidas na sentença e o tamanho dos nomes 

compostos, que são definidas na gramática. Neste caso, a ucsCNL  não limita o comprimento 

dos nomes compostos, como na gramática de NounPhrase e QualifierList, permitindo vários 

termos seguidos.  

4.2.2 Gramática de Ação 

Como citado acima, esta gramática foi elaborada pela CIn-BTC`s CNL e é bastante 

simples, pois prevê a formação de somente três tipos de sentença: imperativa, imperativa 

negativa e imperativa subordinada. 

Esta gramática foi formada para reger as frases do campo user_action, campo que 

descreve uma ação do usuário. Com isso, a composição da frase é em tom de ordem, o que 

justifica ter poucas formações que a representem. 

Todas as gramáticas, exceto a Gramática Base, possuem um constituinte principal 

chamado Sentence e todos os outros constituintes devem partir deste. A formação de Sentence 

(12.a) para esta gramática está preparada para aceitar várias sentenças (imperativa, 

imperativa negativa e imperativa subordinada) unidas por um “and” no final. Isto acontece 

quando se quer definir uma sequência de ações dependentes uma da outra. 

(12.a) Sentence = UASentence, AndUASentence? 

onde,  

(12.b) AndUASentence = 'and', UASentence 

Por exemplo, 

“Cancel the message(UASentence)  and close the flip(AndUASentence)” 

A sentença principal, na verdade, é representada pela gramática UASentence. 

(13.a) UASentence = ImperativeSentence | NegativeImperativeSentence | 
SubordinatedImperativeSentence 

A ImperativeSentence (13.b) é simples e é composta apenas por um verbo no infinitivo 

seguido de seu complemento.  

(13.b) ImperativeSentence = VB, VerbComplement 



61 

Por exemplo, 

“Press(VB) OK Button(VerbComplement) ” 

A NegativeImperativeSentence (13.c) é a versão negativa do constituinte anterior. 

(13.b) NegativeImperativeSentence = DO, NG, ImperativeSentence 

Por exemplo, 

“Do(DO) not(NG) press OK Button(ImperativeSentence) ” 

A gramática SubordinatedImperativeSentence (13.c) inclui uma oração subordinada 

antes da frase principal (imperativa) formada por conjunção e verbo no gerúndio. 

(13.c) SubordinatedImperativeSentence = CJ, GerundPhrase, (ImperativeSentence | 
NegativeImperativeSentence) 

Por exemplo, 

“While(CJ) sending a message(GerundPhrase), receive a call(ImperativeSentence)” 

4.2.3 Gramática de Estado-e-Resposta 

Como dito anteriormente, os campos System State e System Response são descritos por 

sentenças com as mesmas estruturas gramaticais. Assim sendo, uma só gramática é usada no 

processamento desses dois campos. As explicações a seguir fazem menção apenas ao campo 

System Response, contudo valem para o campo System State também. 

A gramática de Estado-e-Resposta rege o campo Expected_Results e pode ser 

considerado o campo mais complexo em se tratando de variedade das estruturas das 

sentenças. Isto é, este campo tem a função de registrar qual comportamento o sistema terá 

após os atores realizarem alguma ação no sistema e existem várias formas de representar 

textualmente o estado ou reação do sistema. As sentenças das condições devem descrever 

estados, e não ações. Com isso, sentenças no imperativo ou na voz ativa não são adequadas 

para este campo. Entretanto, alguns verbos, mesmo na voz ativa, expressam informação de 

estado. 

Após uma longa análise dos casos de teste, foram identificadas sentenças do tipo 

Ativa, Passiva, Existenciais e que indicam possibilidade. 
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A sentença principal (14.a) da Gramática de Estado-e-Resposta também prevê a 

ocorrência de várias sentenças desse tipo unidas por “and”. 

(14.a) Sentence = SRSentence, AndSRSentences?  

 Para simplificar o tratamento das diversas possibilidades para este campo, foi feita 

uma divisão em núcleo e complemento (14.b e 14.c).  Isto foi possível por perceber que parte 

dos constituintes da sentença principal se repetiam, formando uma infinidade de outros 

constituintes. Logo, um resultado pode ser expresso por um núcleo (15.a) seguido de uma 

lista de complementos (16.a). 

(14.b) SRSentence = SRNucleous, SRComplementList? 

(14.c) AndSRSentences = 'and', SRSentence 

onde, 

(15.a) SRNucleous = ActiveVoiceSentence | PassiveVoiceSentence | ThereBeSentence | 
VerbToBeSentence | PossibleSentence 

e, 

(16.a) SRComplementList = SRComplement, SRComplementList? 

(16.b) SRComplement = ToComplement?, PrepositionalPhraseList?, PrepositionalPhraseAnd?, ADV?  

Na SRNucleous a ActiveVoiceSentence (15.b) indica que o ator pratica ou participa da 

ação denotada pelo verbo e pode ser na forma afirmativa ou negativa. 

(15.b) ActiveVoiceSentence = NounPhrase, NegDo?, ActiveVerbPresent, ADV?, SimpleVC?, ADV? 

Por exemplo, 

“The connection error screen(NounPhrase) pops up(ActiveVerbPresent)” 

A negação na língua inglesa necessita de um verbo auxiliar. Logo, NegDo (15.c) é a 

expressão utilizada para satisfazer essa regra. 

(15.c) NegDo = ('do' | 'does'), 'not' 

Por exemplo, 

“The connection error screen(NounPhrase) does not(NegDo) pop up(ActiveVerbPresent)” 



63 

A PassiveVoiceSentence representa a formação de sentenças na voz passiva que é uma 

forma de enfatizar o objeto da ação e não o sujeito. Então, o sujeito da passiva é o objeto da 

voz ativa. 

(15.d) PassiveVoiceSentence = NounPhrase, VerbToBe, ADV?, VBN 

Por exemplo, 

“The dialog(NounPhrase) is(VerbToBe) correctly(ADV) displayed(VBN)”  

As frases existenciais são representadas pela regra ThereBeSentence (15.e), que são 

frases iniciadas pela expressão “There is/are” para indicar a existência de algo. 

(15.e) ThereBeSentence = EX, VerbToBePresent, NG?, NounPhrase 

Por exemplo, 

“There (EX) are (VerbToBePresent)  no (NG) messages in the inbox folder(NounPhrase)”  

VerbToBeSentence rege a formação de frases afirmativas utilizando o verbo To Be que 

possui um comportamento diferente dos outros verbos. Ela possui três tipos de 

complemento: NounPhrase (15.f), PrepositionalPhrase(15.g) e Qualifiers (15.h). 

(15.f) VerbToBeSentence = NounPhrase, VerbToBePresent, NounPhrase 

Por exemplo, 

“The archive(NounPhrase)  is(VerbToBePresent) an MP3 file(NpunPhrase)” 

(15.g) VerbToBeSentence = NounPhrase, VerbToBePresent, PrepositionalPhrase 

Por exemplo, 

“The message(NounPhrase)  is(VerbToBePresent) in the inbox folder (PrepositionalPhrase)” 

(15.h) VerbToBeSentence = NounPhrase, VerbToBePresent, Qualifier, QualifierListAnd? 

Por exemplo, 

“The message(NounPhrase)  is(VerbToBePresent) new and unread(QualifierListAnd)” 

PossibleSentence (15.i) foi outra forma de representar o estado do sistema, indicando 

que é possível que algo seja feito. Este constituinte começa com a expressão “it is possible” ou 

na sua forma negativa “it is not possible”, seguido do constituinte ToComplement (parte de 

SRComplement). 
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(15.i) PossibleSentence = 'it', 'is', NG?, 'possible', ToComplement 

Por exemplo, 

“It is possible('it', 'is', 'possible') to insert the contact in the agenda(TOComplement)” 

Os complementos sucedem os núcleos detalhados acima e são listados a seguir. 

O ToComplement (16.c) é formado pela preposição “to” seguido de um verbo + sintagma 

nominal. 

(16.c) ToComplement = 'to', VB, NounPhrase? 

Por exemplo, 

“to(‘to’) insert(VB) the contact in the agenda(NounPhrase)” 

Outra opção de complemento é utilizando a expressão “indicating that” (16.d), termo 

bastante encontrado nas sentenças de System_Response. 

(16.d) SRComplement = 'indicating', 'that', SRNucleous 

Por exemplo, 

“indicating(‘indicating’) that(‘that’) the connection fails(SRNucleous)” 

Além disso, foi identificada a necessidade do uso de conjunções para ligar as 

sentenças, como pode ser vista na regra 16.e. 

(16.e) SRComplement = CJ, SRNucleous 

Por exemplo, 

“when(CJ) the phone turns on(SRNucleous)” 

Outros tipos de complementos são PrepositionalPhraseList, PrepositionalPhraseAnd e 

Advérbio, exemplificados a seguir, respectivamente. 

“in the inbox, with a multimedia file(PrepositionalPhraseList)” 

“by the user 1 and by the user 2(PrepositionalPhraseAnd)” 

“correctly(Advérbio)” 

Em resumo, exemplos de sentenças do campo Expected Results são: 
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 “The notification pops up in the screen indicating that the connection fails” 

“The inserted contact is shown in the message contacts list correctly” 

“There are no files to add in the MMS” 

“The audio quality is still good” 

“It is not possible to launch the application after 30 seconds” 

A seguir serão apresentados detalhes de implementação e os experimentos realizados 

com esta versão da ucsCNL. 
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5 Implementação e Resultado dos 

Experimentos 

Este Capítulo apresenta alguns detalhes de implementação da ucsCNL, bem como 

resultados de experimentos realizados dentro do CIn-BTC Motorola. 

Como dito anteriormente, a aplicação da ucsCNL é integrada a uma ferramenta de 

geração automática de casos de testes, a TaRGeT [46]. Essa ferramenta será brevemente 

apresentada na seção a seguir. A seção 5.2 traz detalhes de implementação sobre a ucsCNL, e 

a seção 5.3 detalha os experimentos relaizados e os resultados obtidos.  

5.1 TaRGeT 

A TaRGeT (Test and Requirements Generation Tool) foi desenvolvida como uma linha de 

produtos de software, e seu principal propósito é automatizar uma abordagem sistemática 

para lidar com requisitos e artefatos de teste de uma forma integrada, na qual os casos de 

teste podem ser gerados automaticamente a partir de cenários de casos de uso escritos em 

linguagem natural.  

Os casos de uso são escritos seguindo um modelo integrado ao editor de casos de uso, 

que foi projetado para conter as informações necessárias para gerar o procedimento, 

descrição, requisitos relacionados, entre outras informações associadas a um caso de teste. 

Além disso, a ferramenta pode gerar matriz de rastreabilidade entre casos de teste, casos de 

uso e requisitos. A TaRGeT não substitui o papel dos engenheiros de teste: o principal 

objetivo da ferramenta é auxiliar os engenheiros na criação de suítes de teste. 
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Este trabalho foi desenvolvido de acordo com a abordagem de Model-Based Testing 

(MBT). A fim de gerar casos de testes automaticamente, o MBT aceita duas entradas 

principais: um modelo formal do sistema sob teste (System Under Test – SUT) e um conjunto 

de diretivas de geração de testes, que guiam o processo de geração. O gargalo do MBT é 

geralmente a criação de modelos formais do SUT, que requer expertise em modelagem formal. 

A TaRGeT foi projetada para minimizar esse gargalo, recebendo como entrada 

cenários de casos de uso escritos em LNC, auxiliando assim, os engenheiros e designers de 

testes, que são mais familiarizados com  sentenças em Linguagem Natural do que com 

linguagens de especificação formal. O modelo do sistema e as suítes de testes são 

automaticamente derivados desses cenários de casos de uso. Os casos de uso são escritos 

seguindo um padrão com a informação necessária para gerar o procedimento do teste, 

descrição e requisitos relacionados. 

Três aspectos principais que distinguem a TaRGeT de outras ferramentas de testes 

comportamentais baseadas em MBT são: (1) a utilização de filtros para selecionar os casos de 

testes gerados, conforme necessário, focando nos casos de teste que são mais críticos ou 

relevantes para uma determinada tarefa; (2) a utilização de casos de uso em linguagem 

natural como entrada do sistema, que é mais natural para os engenheiros, quando 

comparado com linguagens de especificação formal; (3) uma funcionalidade que mantém a 

consistência de diferentes suítes de testes geradas ao longo do tempo.  

Esta aplicação foi desenvolvida em um projeto de pesquisa que envolvia mestrandos e 

doutorandos e é resultado da união de suas respectivas dissertações e teses que hoje 

integram uma linha de produto. A necessidade da implementação como linha de produto foi 

identificada através das requisições dos clientes que iam surgindo com diferentes perfis. 

Logo, na Figura 5.1 é possível visualizar o Feature Model da ferramenta e ter uma idéia da 

grande variedade de produtos que podem ser gerados a partir das features atualmente 

integradas. 
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Figura 5.1 – Feature Model da TaRGeT [46] 

5.2 A ucsCNL na TaRGeT 

Como dito anteriormente, a aplicação ucsCNL foi integrada à TaRGeT. Ela foi 

implementada através da view CNL Advisor no painel de trabalho, como visto na Figura 5.2. O 

objetivo é melhorar o processo de verificação do texto do caso de uso, uma vez que esta 

aplicação só aceita sentenças que obedecem à gramática e ao léxico da ucsCNL (a fim de 

minimizar possíveis erros na fase de testes). 

 

Figura 5.2 – CNL Advisor 
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Na ordem, esta aba contém um botão para visualizar as descrições dos erros sintáticos 

das sentenças; três botões com as letras R, C e A que correspondem aos campos System 

Response, Pre-Condition e User Action, respectivamente, permitindo visualizar os resultados de 

cada um por vez ou simultaneamente; o botão Refresh para recarregar as informações da 

ucsCNL; o botão do menu de adição ou edição de termos; e, por fim, os botões de minimizar 

ou maximizar a aba correspondente à ucsCNL. A tabela contém a descrição do erro, a 

sentença que contém o erro, o passo que se encontra a sentença e o arquivo onde está o caso 

de uso. O ícone  indica um erro sintático e o ícone  indica que um ou mais termos não 

foram encontrados no vocabulário. 

A fim de se adaptar à abordagem de linha de produto da TaRGeT, as bases do Léxico e 

das Gramáticas da ucsCNL são representadas por arquivos XML. O objetivo é simplificar sua 

manutenção e futuras extensões, tais como a inclusão de novas categorias para tornar 

possível o mapeamento entre sentenças em LNC e a linguagem formal, ou para uma análise 

semântica baseada em ontologias (ambas as extensões são indicadas como trabalhos futuros 

no Capítulo 6). O objetivo final é a geração automática de scripts de teste a partir dessas 

especificações formais, a fim de permitir a execução automática de testes.  

O CNLAdvisor conta com 3 módulos principais, módulo de pré-processamento, um 

POS-tagger e um parser livre de contexto, como descritos nas seções a seguir. 

5.2.1 Modulo de Pré-processamento 

Inicialmente, o módulo de pré-processamento verifica se todas as palavras/termos na 

sentença de entrada já estão incluídos no Léxico. Sempre que uma nova palavra é detectada, 

uma mensagem é exibida no painel do CNL Advisor indicado pelo ícone , conforme 

mostrado na figura 5.2.  

Como já foi explicado na seção 4.1, os termos no Léxico são etiquetados com a classe 

gramatical à qual pertencem. Não é permitido inserir novos termos às classes fechadas, como 

é o caso dos ordinais, cardinais e preposições. Se o termo precisar realmente ser adicionado, 

o usuário deve solicitar essa adição ao administrador do sistema, que tem prioridade especial 

para editar o Léxico e as Gramáticas. Outras classes que são mais variáveis, porém ainda 
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limitadas, como as conjunções e os advérbios, só podem ser manipuladas por usuários com 

perfil de usuário avançado.  

Por fim, palavras de classe aberta (substantivos, verbos e adjetivos) podem ser 

inseridas por todos os usuários, pois possuem um universo muito extenso de termos e variam 

de acordo com o domínio em questão. Neste caso, a opção de adicionar termos está 

disponível de acordo com a Figura 5.3, juntamente com a opção de Editar/Remover termos.  

 

Figura 5.3 – Menu Add, Edit/Remove 

Ao selecionar a opção Add New Term, o usuário poderá adicionar o termo no 

vocabulário via uma interface de usuário simples (veja Figura 5.4). 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Adicionar Termos 

Conforme visto na Figura 5.3, também é possível Editar/Remover termos. Ao 

selecionar esta opção, o sistema exibirá uma interface (ver Figura 5.5) com todos os termos e 

suas respectivas categorias. O usuário, então poderá fazer uma busca e alterar a categoria do 

termo ou o termo em si, como também poderá removê-lo da base. 
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Figura 5.5 – Editar ou Remover ou  Termos 

Como explicado na seção 4.1.1, a ucsCNL permite a inclusão de um mesmo termo em 

categorias diferentes, mas é exibido um alerta para que o usuário se certifique da opção, 

conforme Figura 5.6. O mesmo alerta é exibido quando o termo já existe na mesma classe. 

 

 

Figura 5.6 – Alerta de termo duplicado 
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Outra validação feita ao adicionar termos é a verificação ortográfica, implementada 

através da integração com um dicionário on-line da língua inglesa11. Caso o termo não seja 

encontrado no dicionário, o usuário recebe um alerta, conforme Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 – Validação do termo com dicionário 

Como também já foi explicado na seção 4.1.1, não é permitida a adição de verbos 

modais, pois agregam um sentido subjetivo ao verbo associado que pode confundir o 

testador. Ao tentar adicionar esse tipo de verbo, o usuário é alertado, conforma Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 – Alerta de proibição de verbos modais 

                                                      

11 WordNet - http://wordnet.princeton.edu/ 
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5.2.2 Módulo de POS-tagging 

Na sequência, o POS-tagger marca todas as palavras da sentença de entrada com suas 

classes léxicas correspondentes. Conforme explicado, algumas palavras podem pertencer a 

mais de uma classe (por exemplo, “charge” pode ser um verbo ou um nome, dependendo do 

contexto).  

Neste caso, o POS-tagger marca a palavra com as duas possibilidades e o processo de 

parsing irá eliminar a ambigüidade da dupla categorização baseado nas regras de gramaticais 

disponíveis. No caso de ambigüidade estrutural, o parser irá gerar todas as estruturas de 

sentença possíveis que obedecem às regras de gramáticas disponíveis. 

5.2.3 O Parser 

O Parser utilizado neste trabalho é o mesmo utilizado na CNL desenvolvido por Dante 

Torres para a CIn-BTC`s CNL [30]. Trata-se de um parser livre de contexto que recebe uma 

lista de palavras (sentença de entrada) juntamente com suas classes léxicas, e realiza a 

análise sintática baseado nas regras de gramática selecionada. Para cada possibilidade de 

casamento (match) com as regras, uma árvore sintática será construída. Por este motivo, não 

podemos afirmar que a linguagem é totalmente livre de ambiguidade, pois a geração de todas 

as árvores possíveis permite a ambiguidade estrutural. Para evitar isso, teria que definir 

algum mecanismo que escolhesse neste momento uma dentre essas árvores como a “eleita”. 

Essa é a grande diferença do parser para um compilador de linguagem de programação, onde 

para cada entrada é gerada apenas uma saída, ou seja, é determinístico. 

As sentenças que não forem analisadas corretamente são mostradas para o usuário, 

juntamente com uma mensagem de erro e as árvores sintáticas parciais que foram 

construídas durante o processamento da sentença. O usuário deve, então, corrigir a sentença 

de entrada baseado nas mensagens de erro, explicadas na subseção Mensagens de Erro (a 

seguir). 

A cobertura do Parser, assim como para qualquer linguagem controlada, representa 

problemas devido à quantidade de possibilidades de formação de frases. É difícil prever todas 

as possíveis entradas corretas neste domínio. Como já dito, uma das maneiras de resolver 

este problema é relaxar as restrições sintáticas da gramática, permitindo analisar partes da 
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sentença de entrada, mesmo que não seja possível realizar a análise completa. Porém, essa 

medida contraria a missão das Linguagens Controladas de controlar as entradas que não 

estão em conformidade. 

Assim sendo, a maneira encontrada neste trabalho para balancear a flexibilidade, no 

intuito de garantir uma boa cobertura, e o dever de controlar as entradas em não 

conformidade foi alertar o usuário do erro encontrado e só prosseguir quando a sentença for 

alterada pelo usuário. Por exemplo, se o alerta for referente a um termo que não aparece no 

Léxico, o usuário será comunicado e terá que adicionar o termo, ou substituí-lo por um 

sinônimo já pertencente ao vocabulário para que o parser continue analisando o restante da 

sentença. Se o erro for devido à classe gramatical de um termo, que não era esperada na 

formação da sentença, o usuário será notificado com a descrição do erro, e a indicação das 

categorias gramaticais aceitáveis naquele ponto da sentença (ver Figura 5.9). Desta forma, a 

ucsCNL satisfaz um dos propósitos das ferramentas de Linguagem Natural de fornecer dados 

para os mecanismos de correção. 

A ucsCNL não indica alternativas de correção, ou seja, não sugere um termo a ser 

substituído pelo termo em não conformidade, tampouco substitui o termo automaticamente. 

A ucsCNL integrada à TaRGeT não é um gerador de sentenças em linguagem controlada, é 

apenas um verificador. Assim sendo, a ferramenta apenas indica o erro encontrado e, no caso 

do erro sintático, indica a categoria que era esperada, dando exemplos de termos que se 

encaixam nessa categoria, independente do contexto da frase. 

Mensagens de Erro 

As mensagens de erro são essenciais nesta ferramenta, pois representam o feedback 

para o usuário em relação às sentenças de entrada. No caso de erro sintático, como dito, a 

aplicação indica as categorias das palavras que eram esperadas, e ainda sugere quais classes 

são adequadas obedecendo a gramática utilizada para a validação da sentença. Além disso, a 

mensagem mostra um exemplo de uma sentença compatível com a gramática, para auxiliar o 

usuário.  

Por exemplo, na Figura 5.9 a sentença “The connection successfully error screen pops up” 

não está formada corretamente de acordo com a regra ActiveVoiceSentence representada pela 

expressão regular: 



75 

ActiveVoiceSentence = NounPhrase, NegDo?, ADV?, ActiveVerbPresent, ADV?, SimpleVC?, ADV? 

Neste caso, a expressão “the connection” representa um sintagma nominal 

(NounPhrase), “successfully” representa o advérbio (ADV) e o próximo termo requerido seria 

um verbo no presente (ActiveVerbPresent), que pode estar na 1ª (Non-third Person Singular 

Present Verb) ou 3ª (Third Person Singular Present Verb) pessoa do singular. 

 

 

Figura 5.9 – Mensagem de erro 

Para a construção da gramática foi utilizado um corpus de Casos de Uso reais. As 

sentenças foram manualmente analisadas, a fim de auxiliar na construção das regras. 

Dentre os erros mais comuns, está o uso do termo “Verify” no campo System_Response. 

A gramática da ucsCNL não prevê a ocorrência deste termo no início de uma resposta do 

sistema, visto que o próprio campo já indica que deve ser feita uma verificação, logo, o termo 

ficaria redundante. Então, a sentença “Verify that all contacts are listed” deve ser trocada por 

“All contacts are listed”. 

Outra ocorrência comum observada foi de sentenças no futuro. Todas as respostas do 

sistema devem indicar um estado do sistema e devem representar percepções atuais da 

resposta do sistema, e não ocorrências futuras. Por exemplo, a sentença “All first 10 calls will 

go through and the last call will fail” indica que as 10 primeiras mensagens vão passar e a 

última vai falhar. Porém, se as ligações passam ou falham, essa deve ser uma verificação do 

estado atual e, portanto, devem ser expressas no presente e não no futuro. O usuário será 

alertado dessa restrição ao tentar adicionar o termo “will”, pois é permitido o uso de verbos 
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auxiliares. Logo, a frase deveria ser reescrita da seguinte forma: “All first 10 calls go through 

and the last call fails”. 

O uso do gerúndio é permitido apenas como substantivo (regra 5.a) ou quando é 

precedido pela preposição “by” (regra 10.a), como complemento da cláusula relativa (regra 

7.a). Não há regra que prevê o uso do gerúndio em sentenças no present continuous ou past 

continuous, pelo mesmo motivo de não se permitir o uso do futuro, isto é, porque os estados 

do sistema devem descrever um fato acontecido, e não um fato que ainda está acontecendo. 

Por exemplo, na Figura 5.10, a frase “The music is playing through bluetooth headset”, resulta 

em um erro e a ferramenta indica que de acordo com a regra PassiveVoiceSentence não era 

esperado um verbo no gerúndio. A sentença poderia ser reescrita da seguinte forma: “The 

music is played through the bluetooth headset”.  

 

Figura 5.10 – Erro do Gerúndio  

Na língua inglesa, o verbo no gerúndio também é empregado para denotar o mesmo 

sentido do infinitivo. Por exemplo, “The dialog is displayed notifying the failure”. Neste caso, o 

verbo gerúndio deve ser substituído por “to+ verbo”, como segue: “The dialog is displayed to 

notify the failure” (ver Figura 5.11). 
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Figura 5.11 – Gerúndio x Infinitivo 

Foi verificada também a prática de expressões como “saying” para no sentido de 

“indicating that”. Então, todas as expressões de mesmo sentido devem ser trocadas para 

“indicating that”. Por exemplo, a sentença “The application installs and a prompt appears saying 

installation complete” seria reescrita como: “The application installs and a prompt appears 

indicating that the installation is completed”. 

5.3 Experimentos e Resultados Obtidos 

Serão descritos aqui alguns testes empíricos que foram realizados a fim de avaliar o 

impacto e os benefícios da ucsCNL para padronização de texto. Embora este não seja o 

objetivo único da nossa LNC, esses testes preliminares já indicam os benefícios alcançados até 

o momento. Esse simples estudo de caso foi desenvolvido no contexto de uma empresa de 

testes em dispositivos móveis. 

Primeiramente, duas suítes de casos de testes foram criadas, uma gerada a partir de 

casos de uso escritos utilizando a ucsCNL e outra escrita em linguagem natural livre. O 

procedimento de avaliação consistiu em medir o tempo de execução manual dos testes 

escritos e ucsCNL e dos escritos em linguagem livre, comparando-se então o tempo gasto em 

cada execução. 

Com o intuito de minimizar a influência de fatores externos, como habilidade do 

testador ou conhecimento sobre a funcionalidade, foram selecionados testadores dois com o 

mesmo nível técnico, escolhidos pelo gerente de projeto.  Todos os testes foram relacionados 

a funcionalidades com as quais ambos os testadores estavam familiarizados. Além disso, os 
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testadores foram instruídos a reportar qualquer observação relativa a dificuldades de 

compreensão do texto. O ambiente era constituído pela base de casos de teste, engenheiros 

de teste, os dispositivos que seriam testados e ferramentas de testes.  

Antes da execução, os engenheiros de testes receberam explicações gerais sobre o 

contexto sob avaliação, e também foi passado um roteiro contendo a descrição do 

experimento, os atores, o corpus de testes e os dados a serem coletados.  

Cada testador recebeu casos de testes de ambos os tipos – testes escritos obedecendo a 

ucsCNL e testes em  linguagem natural livre. O objetivo aqui foi evitar tendências 

indesejadas, isto é, a idéia foi mensurar o tempo médio gasto pelo testador na execução de 

ambos os tipos de casos de testes, uma vez que um testador poderia ser mais rápido que 

outro em qualquer situação. Contudo, os testadores não sabiam quais casos de testes foram 

escritos em ucsCNL ou em linguagem livre, novamente para evitar tendências indesejadas. Os 

engenheiros de testes executaram 40 (quarenta) casos de teste em dois ciclos, um ciclo para 

testes escritos em ucsCNL e outro para testes escritos em linguagem natural livre. 

O experimento mostrou que 50% do total dos casos de teste demandaram o mesmo 

tempo de execução em ambas as versões de escrita (em ucsnCNL e em linguagem livre); 35% 

demandaram menos tempo para serem executados quando escritos em ucsCNL; e 15% foram 

executados em menos tempo quando escritos em linguagem natural. Dos 35% dos testes que 

apresentaram melhor tempo quando escritos em ucsCNL, o ganho de tempo foi de 23%, ou 

seja, se um caso de teste escrito em linguagem livre levasse 10 minutos para ser executado, 

esse mesmo caso de teste escrito em ucsCNL levaria 7 minutos e 40 segundos para ser 

executado.  

Os resultados demonstraram uma vantagem do uso da ucsCNL em relação a linguagem 

natural livre. Embora os resultados não tenham sido tão expressivos, isso se deve ao fato de 

que os casos de testes utilizados no experimento não possuíam uma escrita tão caótica. 

Nesse experimento, além da análise do tempo de execução, foi analisado outro fator 

importante relacionado à detecção de falhas no produto sendo testado. Os testes 

selecionados para execução já haviam sido executados anteriormente em outros ciclos do 

produto e, portanto, possuíam um histórico de execução. Isso possibilitou que fosse feita uma 

análise para verificar se os resultados encontrados no experimento correspondiam aos 
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mesmos resultados já encontrados anteriormente em execuções anteriores. Nesse ponto, 

observou-se que um teste escrito em ucsCNL detectou uma falha que não havia sido apontada 

em nenhuma execução anterior, de acordo com o histórico dos testes em linguagem livre. 

Esse dado indica que a maior clareza das sentenças na ucsCNL contribui para a detecção de 

falhas que não foram detectadas por testes em linguagem livre. Isto é de extrema 

importância para o ambiente de testes, visto que o seu objetivo é apontar falhas antes que o 

produto seja repassado para a fase de produção. Analisando as frases abaixo, percebe-se que 

a informação fica mais organizada e clara na versão ucsCNL, o que provavelmente 

influenciou a interpretação do testador. 

ucsCNL - “It is possible to create and save a contact. An incoming call dialog from the contact 

shows the contact information along with picture. The assigned audio file as ringtone is played” 

Linguagem Livre - “Verify that it is possible to create and save a contact and incoming call 

dialog from the contact shows the contact information along with picture and assigned audio file as 

ringtone is played” 

Além disso, outro caso de teste escrito em ucsCNL apresentou resultado “passou” 

quando as execuções anteriores do teste em linguagem livre apontavam falhas. Porém, a 

falha realmente não existia. Isso indica mais uma vez que o uso da ucsCNL auxiliou o 

engenheiro na interpretação e execução correta do teste. No ambiente de testes, uma 

detecção falsa de falha pode acarretar em gasto de tempo e, consequentemente, aumentar os 

custos do processo de teste, pois se perde tempo investigando as falhas inexistentes. 

É possível analisar tal situação através das frases escritas nas versões ucsCNL e 

Linguagem Livre, como segue: 

ucsCNL – “The single message is deleted without any warning message. When delete all 

conversation option is selected from text message inbox, a warning message is displayed. The call is 

received and the call is ignored. After ignoring call, user deletes all conversations from the text 

messages inbox.”  

Linguagem Livre – “Verify that single message can be deleted without any warning message. 

Verify that when delete all conversation option is selected from text message inbox, warning message is 

displayed. Verify that call can be received and ignored and after ignoring call, user can delete all 

conversations from the text messages inbox.” 
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Percebe-se que a substituição do verbo “can be” por um verbo “to be”, incute mais 

objetividade à ação e tira a idéia de possibilidade. Outra diferença é a separação das 

sentenças em sentenças menores, dividindo a informação e estruturando o processo de 

verificação.  

5.4 Trabalhos Relacionados 

Na literatura, identificamos alguns trabalhos com objetivos similares à ucsCNL. 

Inicialmente, destacamos o projeto Attempto12 e outros trabalhos derivados da Attempto 

Controlled English (ACE) [31]. Attempto é um projeto de pesquisa da Universidade de Zurich 

com o objetivo de desenvolver a Attempto Controlled English e suas ferramentas. A ACE é 

uma linguagem formal definida por uma gramática abstrata e por uma gramática concreta 

implementada pelo Attempto Parsing Engine (APE). O APE traduz um texto ACE em uma 

representação de Primeira Ordem que nos permite atribuir à ACE uma semântica formal. Em 

resumo a ACE é uma linguagem lógica com uma sintaxe em Inglês [53].  

A ACE e suas ferramentas foram destinadas para profissionais que querem usar 

notações formais e métodos formais, mas não precisam ter familiaridade com elas. Assim, o 

sistema Attempto foi projetado de forma a permitir aos usuários que trabalhem 

exclusivamente no nível da ACE sem ter que recorrer à sua representação lógica interna. Ou 

seja, ela não exige do usuário nenhum esforço extra de aprendizado [52]. 

Quanto às especificações de software, o projeto Attempto desenvolveu algumas 

iniciativas nesse sentido como a Attempto - Controlled Natural Language for Requirements 

Specifications e a Attempto - Controlled English for Software Specifications [54], [55].  

A ACE é uma linguagem natural controlada que, assim como a ucsCNL e outras LNCs, 

permite aos usuários escreverem textos precisos dentro de um domínio específico [53]. 

Porém, apesar da grande relevância do trabalho, não foi identificada nenhuma iniciativa 

relacionada à geração automática de testes. 

                                                      

12 Atempto Project - http://attempto.ifi.uzh.ch/site/ 
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Outra iniciativa similar à ucsCNL é a PENG13 (Processable English), uma LNC 

computacionalmente processável projetada para escrita de textos sem ambigüidade [59]. 

Assim como a ucsCNL e a ACE, a PENG é um subconjunto do Inglês, e é definida por um 

vocabulário e gramática restritos. O vocabulário controlado da PENG é constituído de 

palavras de conteúdo de domínio específico que podem ser definidas pelo autor 

instantaneamente (bem como na ucsCNL) e palavras de função predefinidas que formam o 

esqueleto da linguagem [59]. A PENG pode ser deterministicamente analisada e traduzida em 

estruturas de representação do discurso e também em Lógica de Primeira Ordem para prova 

de teorema. Porém, mais uma vez, não há correlações do trabalho com geração automática 

de testes. 

Além destas LNCs, destacamos ainda o trabalho de [58], que apresenta uma 

ferramenta para geração de casos de teste baseada em modelos a partir das especificações 

funcionais em linguagem “quase” natural (do inglês, ‘natural-language-like’). Os requisitos são 

representados usando um template baseado em especificação em LN (Template Based Natural 

Language Specification – TBNLS), onde cada requisito corresponde a uma representação 

TBNLS. Essas TBNLSs são então mapeadas para uma Linguagem de Requisitos Formal (Formal 

Requirement Language - FRL), onde os requisitos são representados por tuplas (condição 

inicial, conseqüência, condição final). Desta forma, as estruturas em linguagem “quase” 

natural propostas são muito simples, sendo baseadas em três elementos: condição inicial (if), 

conseqüência (then) e condição final (until). Claramente, esta é uma gramática muito restrita 

para nossos objetivos, onde a expressividade é uma característica essencial. A sua 

simplicidade representa um ponto negativo para nosso propósito que tem como objetivo 

utilizar uma Linguagem Natural e não “quase” natural.        

Existe outro trabalho na área que se preocupa em tratar documentos de casos de uso 

em relação à sua inconsistência e incompletude [88]. Para os autores de documentos de 

requisitos alguns fatos são tão óbvios que eles se esquecem de mencionar, como por exemplo, 

em sentenças de voz passiva, quem está realizando a ação. Este trabalho é uma extensão de 

[89], [90], que era capaz de “advinhar” atores e ações que estavam faltando nas sentenças 

escritas em linguagem natural, porém tinha a limitação de manipular apenas sentenças que 
                                                      

13 PENG - http://web.science.mq.edu.au/~rolfs/peng/ 
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contivessem exatamente 1 (um) verbo. [88] se estende ao tratamento de sentenças compostas 

e em voz passiva, focando-se nos defeitos de deleção (isto é, omissão de detalhes 

importantes) dos cenários de casos de uso escritos em linguagem natural e produzir 

diagramas de sequência de mensagens (MSC - Message Sequence Charts) contendo a informação 

reestruturada. Esta abordagem é pouco comparável com o trabalho aqui apresentado, uma 

vez que não definem nenhuma Linguagem Natural Controlada para escrita dos casos de uso. 

Um grande diferencial da ucsCNL em relação a estes trabalhos é a possibilidade de 

geração automática de casos de testes claros e padronizados a partir dos casos de uso. Essa 

saída provê vantagens em relação ao entendimento e interpretação dos testadores, 

impactando positivamente nos resultados e produtividade do profissional.  

A iniciativa que mais se assemelha à ucsCNL no contexto de geração de testes é o 

trabalho de [58], mas a ucsCNL se mostra superior no critério expressividade, já que utiliza 

Linguagem Natural pura para escrita dos casos de uso. Neste caso, os profissionais não terão 

que aprender novas linguagens ou tecnologias para utilizar a ucsCNL. 

O trabalho de [88] preocupa-se com a clareza das informações em documentos de 

casos de uso, mas não propõe uma LNC para escrita do documento, apenas trata o texto para 

extrair informações importantes que podem estar escondidas no texto. 
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6  Conclusão  

Este documento apresentou a ucsCNL para escrita de especificações de casos de uso a 

partir das quais casos de teste serão automaticamente gerados. O principal objetivo deste 

trabalho foi auxiliar os usuários (em particular, os designers de testes) que estão mais 

familiarizados com as descrições em linguagem natural do que com especificações formais.  

Os usuários poderão escrever casos de uso em linguagem natural utilizando um 

vocabulário restrito e formações gramaticais pré-definidas, e gerar casos de teste 

automaticamente através da ferramenta TaRGeT, sem precisar se envolver com 

especificações formais mais complexas. Além disso, a ucsCNL também oferece outras 

vantagens inerentes ao uso de uma Linguagem Natural Controlada, com a redução de 

ambigüidade e padronização do texto. 

Embora a padronização de texto não seja o único objetivo, os testes preliminares já 

mostraram os benefícios da padronização. 

Este trabalho foi desenvolvido como parte do projeto Test Research Project do CIn/BTC, 

uma parceria entre o CIn-UFPE e a Motorola. 

6.1 Principais contribuições 

Existem muitos estudos sobre Linguagens Naturais Controladas para especificação de 

documentos técnicos, porém, na literatura pesquisada não foi encontrado nenhum trabalho 

que associasse a LNC à geração automática de casos de teste. Além disso, o caso de teste 

possui uma característica diferenciada em relação a outros documentos técnicos, pois sua 

interpretação (correta ou indevida) pode acarretar em sérios riscos para a empresa de 
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desenvolvimento do software que está sendo testado e também em transtornos para os 

usuário.  

Sabe-se que a qualidade atualmente é a mola mestra das empresas e não é diferente 

para os softwares. A qualidade do produto já possui um setor específico para elaborar 

processos que a garantam. E os Testes de Software fazem parte desses processos, bem como 

seus casos de teste. Os casos de teste são como guias no processo de verificação do software. 

Logo, casos de teste bem escritos, que, por sua vez são originados de casos de uso bem 

escritos, são elementos muito importantes no processo de garantia de qualidade do produto. 

Os casos de uso também possuem grau de importância alto no processo de desenvolvimento 

de software, sendo ele o guia do desenvolvedor para transformação dos requisitos do cliente 

em linhas de código. Com isso, a ucsCNL atua estrategicamente no processo de 

desenvolvimento do software e na garantia da qualidade, representando uma grande 

contribuição para a Engenharia de Software. 

A expressividade da Linguagem Natural, unida à clareza e redução de ambiguidade da 

Linguagem Natural Controlada representam uma grande contribuição para os analistas 

responsáveis pela escrita de casos de uso, pois irão gerar documentos claros e concisos; bem 

como para os desenvolvedores, que terão acesso a uma documentação bem escrita, com 

riscos reduzidos de má interpretação e, consequentemente, de implementação dissonante 

com o especificado; e por fim, para os engenheiros de testes, que terão seus esforços 

reduzidos na escrita de casos de testes, a partir da geração automática de casos de teste, e 

facilidade na execução de casos de testes mais coesos e claros. Toda essa vantagem é 

comprovada nos experimentos (seção 5.3), que apresentou um ganho no tempo de execução e 

nos resultados dos testes. 

A ucsCNL propõe uma padronização de forma a melhorar a interpretação dos testes 

por testadores que irão trabalhar com execução manual, bem como a facilitar seu 

mapeamento para uma linguagem de representação formal. Este último processo ainda não 

foi implementado, mas está indicado como trabalho futuro (seção 6.2).   

Na área de Linguagem Natural Controlada, a grande contribuição desse trabalho foi a 

definição de uma LNC para o domínio de casos de uso e a sua integração com a TaRGeT, 

provendo a geração automática de casos de teste a partir de casos de uso claros e concisos. 
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6.2 Trabalhos Futuros 

Já existe uma aplicação chamada UFinder [60], que é uma ferramenta para geração 

semi-automática de scripts de teste, baseado em um framework proprietário para escrita de 

scripts de teste. Essa ferramenta não oferece mapeamento direto entre sentenças em ucsCNL 

e scripts, oferecendo apenas sugestões de scripts. O usuário é quem escolhe qual script melhor 

se adéqua à situação.  

A fim de automatizar totalmente esse processo, um dos trabalhos futuros previstos é a 

geração automática de scripts a partir das especificações de casos de uso escritos em ucsCNL. 

Esse mapeamento pode ser feito a partir da identificação de constituintes na sentença em 

ucsCNL que representam ação (verbos) e, assim, associar um script ou um conjunto de scripts 

à sentença sendo processada. Os complementos verbais também podem ser considerados. 

Como dito na seção anterior (seção 6.1), a ucsCNL provê um ambiente favorável para o 

mapeamento para representação formal. Um tipo de representação formal, que está sendo 

utilizado para melhorar o processo de geração automática de casos de teste é a 

Communicating Sequential Processes – CSP. O trabalho se concentra no desenvolvimento de uma 

abordagem para a construção de modelos de testes funcionais expressos em álgebras de 

processos CSP, a partir de casos de uso escritos em LNC. A partir desses modelos, a estratégia 

gera casos de testes automaticamente tanto para as funcionalidades individualmente quanto 

para interações entre elas [61]. A associação dessa representação à ucsCNL é outra indicação 

de trabalho futuro. 

Outro trabalho futuro é a inclusão de uma análise da semântica baseada em ontologia 

para verificar a coerência das especificações dos casos de uso de entrada de acordo com o 

domínio da aplicação em questão. 
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