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Abstract. This work presents free techniques used in development of an auto-
matic orthographic corrector for chat environments. The corrector uses a sim-
ilarity function comparing candidate terms to terms from a database or dictio-
nary. This article discusses different ways to create this kind of dictionary or
database. It presents a comparison between the considered method and others
present in Microsoft Word and OpenOffice.

Resumo. O presente trabalho aborda técnicas livres utilizadas no desenvolvi-
mento de um corretor autoḿatico de palavras para um ambiente de chat. O
corretor utiliza uma funç̃ao de similaridade comparando termos candidatos a
uma base ou diciońario de termos. Neste artigo, são discutidas diferentes for-
mas de criar tal base ou dicionário. S̃ao apresentados resultados de correção
com o ḿetodo proposto, sendo comparados com resultados obtidos a partir de
outras soluç̃oes presentes no Microsoft Word e OpenOffice.

1. Introdução

A área de correç̃ao ortogŕafica costuma ser explorada com maior freqüência por editores
de texto que tentam auxiliar os usuários na escrita. Porém dentro de um sistema crı́tico
- que dependa da exatidão - qualquer erro na escrita poderá apresentar resultados impre-
cisos ou indesejados. Este trabalho trata da correção de palavras dentro de um ambiente
dechat(salas de bate-papo).

A utilização de uma soluç̃ao propriet́aria para a correção de palavras emchat se
torna probleḿatica, j́a que ñao se pode avaliar com exatidão se as t́ecnicas empregadas
para correç̃ao s̃ao eficazes em um determinado tipo de sistema (como o apresentado nas
próximas seç̃oes). Aĺem disso,́e complicado criar uma camada intermediária responśavel
pela troca de dados (correções) entre um software de terceiros e um sistemaWeb, seja
ele propriet́ario ou livre. Por esta razão, foi proposta a combinação de algumas ḿetricas
que utilizam um diciońario de refer̂encia reduzido para efetuar a correção autoḿatica de
palavras, ou seja, sem a intervenção do usúario.

O corretor ortogŕafico em questão foi desenvolvido para dar suporte aoSis-
Rec (Sistema de Recomendação para apoio a Colaboração), um sistema que consiste
em umchat Web onde os usúarios trocam mensagens e recebem recomendações con-
forme o assunto identificado nas mensagens. Para tanto,é necesśario identificar os
assuntos sendo discutidos no chat. A identificação do assuntóe realizada atrav́es de
técnicas detext miningapoiadas em uma ontologia de domı́nio desenvolvida para o sis-
tema, [Kickḧofel and Loh, 2004]. Uma ontologia de domı́nio (domain ontology) é uma



descriç̃ao de coisas que existem ou podem existir em um domı́nio [Sowa, 2002] e des-
creve o vocabulário relacionado ao doḿınio em quest̃ao [Nicola, 1998].

O objetivo deste trabalhóe apresentar uma análise sobre o grau de sucesso obtido
na correç̃ao autoḿatica de palavras dentro do ambiente dechat frente aos resultados com
a utilizaç̃ao dos corretores presentes no Microsoft Word e OpenOffice.org (iSpell). Para
dar suporte a este sistema de correçãoé utilizado um diciońario de refer̂encia, baseado em
uma ontologia tamb́em presente noSisRec, composto por vetores de termos assumidos
como corretos e confiáveis.

2. A Correção em Ambiente de Chat

Os usúarios dechatpossuem um perfil diferente daqueles que utilizam um software para
ediç̃ao de texto; eles costumam utilizar uma linguagem informal,suas mensagens são
concisas, formadas por apenas um perı́odo, sem a preocupação de utilizar pontuaç̃oes
e acentuaç̃oes corretamente, além de ser comum o uso de abreviações e śımbolos es-
pećıficos deste ambiente. Pode-se observar também o excesso de erros de digitação e
a falta de preocupação em corrigi-los, ocorre ainda a inversão de letras, substituição de
fonemas semelhantes, utilização de termos abreviados e muitas outras formas de variação
lingǘıstica.

Os corretores interativos, como os presentes em softwares de ediç̃ao de texto,
se tornariam imprecisos e ineficazes neste ambiente, pois uma outra caracterı́stica dos
usúarios dechat é a pressa, ou seja, não disp̃oem de tempo para revisões. Assim, embora
mais complexo, esta necessidade seria melhor atendida mediante o uso de um corretor
autoḿatico.

3. Trabalhos Correlatos

É comum encontrar softwares, destinadosà ediç̃ao de textos, providos de dicionários
para auxiliar a correç̃ao ortogŕafica. Entretanto, partem do princı́pio de que os usúarios
dominam o contéudo escrito, possuem o conhecimento técnico adequado para utilização
de termos muito especı́ficos em determinadáarea ou que disp̃oem de tempo para re-
visões. Este tipo de abordagem caracteriza os corretores interativos, necessitando sempre
de intervenç̃ao humana para que suas correções estejam contextualizadas e sem erros
[Kukich, 1992]. Enquanto isso, os corretores automáticos se caracterizam por operarem
de maneira transparente para o usuário. Eles se encarregam de gerar a lista de possı́veis
palavras candidatasà correç̃ao e avaliam qual a melhor escolha a ser feita. O usuário pode
continuar sua tarefa dentro do ambiente sem se preocupar coma escrita e revis̃ao.

Em [Gentner and Grudin, 1983] foi apresentado um experimento em que 58% de
todos os erros de substituição foram causados por teclas adjacentes no teclado. Além
disso, as taxas de erros devidoà posiç̃ao das teclas giram em torno de 0.4 a 1.9% em pes-
soas com h́abito de digitar e 3.2% naquelas que não o fazem com freq̈uência. Tamb́em se
observou que o tamanho das palavrasé um fator determinante para que o usuário cometa
um erro ao digitar e grande parte destes erros na ortografia seresume a no ḿınimo 2 e no
máximo 3 caracteres em relaçãoà forma de escrita correta.

Outros estudos foram feitos por [Pollock and Zamora, 1983]
[Yannakoudakis and Fawthrop, 1983] e colaboraram para afirmar que erros de digitação
raramente ocorriam na primeira letra de uma palavra. Uma dasprimeiras descobertas
nestaárea foi apontada por [Damerau, 1964], desde então tais descobertas tiveram
inúmeras aplicaç̃oes nas t́ecnicas de correção. Ele observou que aproximadamente 80%



de todas as palavras digitadas incorretamente, continham pelo menos uma instância dos
quatro erros a seguir: inserção de caractere inexistente, remoção de caractere correto,
substituiç̃ao de caractere por outro e transposição (mudança de posição entre caracteres
corretos).

Optou-se pela utilizaç̃ao da t́ecnica proposta por [Levenshtein, 1966], pois ela
expressa exatamente o que foi descrito acima. A distância deLevenshteinexibe a simila-
ridade local entre duas palavras, retornando um valor numérico que representa o custo de
transformar uma palavra A em uma B.

Existem casos que não podem ser tratados utilizando apenas a métrica ante-
rior. Tanto no idioma Ingl̂es como no Português é comum a substituição de carac-
teres por outros cujo soḿe igual ou se assemelham. No trabalho apresentado por
[Dittenbach and Merkl, 2003] verifica-se esta constatação. Eles tamb́em propuseram a
utilização de ḿetricas que prev̂eem os padr̃oes sonoros de uma palavra. Seu trabalho
apresentoúındices de sucesso de aproximadamente 60%, utilizando a métrica conhecida
comoMetaphone, dentro de um sistema de consultas que eram relacionadas a entidades
de um banco de dados SQL. A mesma métrica foi descrita por [Philips, 1990], onde são
criadas chaves de caracteres para cadeias com pronúncia semelhante.

Uma outra ḿetrica vista em [Knuth, 1973], chamada deSoundex, consiste em um
esquema de indexação fońetica que transforma qualquer palavra em uma cadeia de 4 ca-
racteres, compostos por 1 letra e 3 números entre zero e seis, onde somente as consoantes
das palavras desempenham um papel para a formação da chave. A utilizaç̃ao desta t́ecnica
nãoé t̃ao eficiente como oMetaphone, pois seu algoritmo ñao conhece nenhuma regra de
prońuncia do idioma. Entretanto, seu usoé justificado para detecção de palavras onde
uma delaśe derivada de outra. Nestes casos oMetaphonée considerado muito rı́gido e
não apresentaria os resultados esperados. Técnicas como ostemmingforam evitadas para
não comprometer a precisão do sistema (stemmingé o processo de reduzir uma palavra a
seu radical; exemplo: casamento - cas).

4. Tecnologias utilizadas

O SisRecutiliza a plataforma Linux para funcionamento. Ele consiste de um chat, aces-
sado via Web, onde o servidor Web utilizadoé o Apache, visto que ele está diretamente
associado ao Linux, além de ser um dos mais difundidos e de fácil utilizaç̃ao. O SisRec
tamb́em utiliza, como banco de dados para armazenamento das informaç̃oes referente ao
seus ḿodulos, o MySQL utilizando tabelas do tipo MyISAM. Portanto, para garantir o
total acoplamento entre os módulos presentes neste sistema com o corretor ortográfico,
optou-se pela utilizaç̃ao da linguagem PHP.

A linguagem PHP se mostrou a melhor opção no momento, pois em termos gerais
(e se tratando de aplicações Web) tem um bom desempenho comparado a outras lingua-
gens como Java, ée de f́acil utilizaç̃ao tendo uma boa documentação. Outra vantagem
é que funciona em v́arias plataformas, tornado o sistema mais portável. Como o sistema
trabalha com processamento de textos, o desempenhoé uma questão importante ainda
mais em se tratando de um chat em tempo real, onde os termos dasmensagens devem ser
corrigidos antes que seja feito qualquer tipo de análise por outros ḿodulos.

Al ém disso, PHP possui suporte nativo ao banco MySQL, como já citado, o SGBD
utilizado peloSisRece conta tamb́em com implementaç̃oes nativas das técnicas propostas
para o ćalculo de similaridade, responsável pela correç̃ao ou ñao das palavras incorretas
dentro do ambiente.



5. Técnicas utilizadas

A função de similaridade presente no corretor automático utiliza uma combinação das
métricasLevenshtein, Metaphonee Soundex, para tentar minimizar qualquer tipo de erro
que pudesse comprometer a exatidão do sistema de recomendação.

Várias linguagens, como o PHP, contam com implementações nativas destas
métricas, mas s̃ao normalmente destinadas ao idioma inglês. Entretanto, os algoritmos
utilizados nestas ḿetricas s̃ao livres, desta maneira seu funcionamento pode ser. Esta
liberdade com relaç̃ao ao ćodigoé importante durante o desenvolvimento deste corretor,
pois atrav́es delaé que foi posśıvel desenvolver a função de similaridade integrando as
três ḿetricas citadas anteriormente.

Esta funç̃ao tamb́em apresenta a necessidade de um limiar, para determinar
quando uma palavra precisará ser corrigida. Este valor interfere diretamente na precisão
e abranĝencia dos resultados avaliados. O algoritmo utilizado na função de similaridade
dividiu-se em tr̂es etapas:

• Custo daLevenshtein Distanceentre palavra analisada e palavra do banco.
• Custo daL.D. entre aMetaphone Keyde ambas as palavras.
• Diferença debits entre aSoundex Keygerada a partir de cada palavra.

Quanto maior o valor obtido, menores serão as chances das palavras se equiva-
lerem. Utilizaram-se técnicas de programação din̂amica atrav́es da criaç̃ao delogs de
correç̃ao, evitando a necessidade de calcular novamente a similaridade caso apareça a
mesma palavra. Também foi utilizada uma t́ecnica dehashingpara criaç̃ao de chaves a
partir da primeira letra das palavras, adquirindo assim umamaior performance para lo-
calizá-las. As palavras relacionadas ao banco de dados foram indexadas em funç̃ao de sua
primeira letra, pois se considerou que estes tipos de erros são raros e ñao comprometeriam
os resultados esperados.

Como diciońario de refer̂encia foi utilizada a ontologia presente noSisRec. Esta
escolha foi feita pois se considera a ontologia como a base mais confíavel ali presente,
já que ela foi criada de modo supervisionado por humanos. Cada um de seus conceitos
possui uma lista de termos relacionados e todos eles integram o diciońario de refer̂encia.
Os termos da ontologia foram detectados através de aprendizado supervisionado, onde um
especialista náarea selecionou documentos cientı́ficos sobre o conceito e uma ferramenta
autoḿatica extraiu os termos mais significativos. Para efeito comparativo foram utilizadas
duas ontologias presentes no SisRec. A primeira foi gerada demodo supervisionado e não
teve intervenç̃ao humana. A segunda ontologiaé a primeira com intervenção humana, isto
é, especialistas náarea de Computação revisaram os termos de cada conceito, eliminando
os muito geńericos ou rebaixando seu peso e acrescentando termos importantes que ñao
estavam presentes e também acrescentando variações ling̈úısticas de ĝenero, ńumero e
conjugaç̃oes verbais importantes ou mais freqüentes.

6. Experimentos

Foram utilizados como entrada os erros de sessões do SisRec, compostos por inúmeras
palavras, onde foram selecionadas todas aquelas que não estavam presentes na ontologia
do sistema, criando assim uma lista de termos assumidos comoerros de sessões. Uma
sess̃aoé uma discuss̃aoonlineocorrida no sistema, através de um ambiente dechat, entre
pessoas dáarea de Computação discutindo sobre assuntos relacionados.

Seguindo este critério obteve-se um total de 7652 palavras, entre as quais palavras
digitadas incorretamente, novas palavras ou termos sem significado. Apenas aquelas com



grafia incorreta foram consideradas neste experimento. Foifeita uma ańalise manual por
pessoas dáarea de Computação obtendo 2976 (38%) palavras realmente incorretas entre
as 7652 selecionadas; as demais estavam corretas e foram eliminadas porque ñao estavam
presentes na ontologia. Este processo findou na criação, tamb́em manual, de uma lista
de correç̃oes esperadaspara cada uma das 2976 palavras constatadas como incorretas.
Esta lista serviu como modelo comparativo para afirmar se a correç̃ao feita de maneira
autoḿatica estava correta ou não.

Para melhor compreensão dos resultados deve ficar claro que a entrada utilizada
em todos os experimentos era composta por 7652 palavras e que2976 delas precisavam de
correç̃ao. A ontologia com intervenção foi composta por 2275 termos e a sem intervenção
por 7751 termos, estes termos foram utilizados para integrar o diciońario de refer̂encia.

A interpretaç̃ao da figuras deve ser feita da seguinte forma:termos corrigidossão
o total de palavras, entre as 7652, que sofreram a correção autoḿatica, seja ela correta
ou ñao; termos corretośe a intersecç̃ao entre o conjunto determos corrigidose a lista
de correç̃oes esperadas(2976), ou seja, o total de correções exatas;precis̃ao é obtida
pela raz̃ao entretermos corretose termos corrigidoseabranĝenciaatrav́es da raz̃ao entre
termos corretosecorreç̃oes esperadas.

Tabela 1: Comparativo entre os corretores

Os experimentos demonstrados na (Tabela 1) apresentaram precis̃oes de 60% para
ontologia com intervenç̃ao humana e 52% na sem intervenção; suas abrangências foram
14% e 36% (a mais alta dos experimentos, como o esperado).A utilização da ontologia
sem intervenç̃ao resultou em 7751 termos compondo o dicionário de refer̂encia, ajudando
na correç̃ao bem sucedida de 1074 termos. Foram escolhidos os editoresMS-Word 2003
e OpenOffice.org (iSpell) para realizar o experimento com correç̃ao interativa.

Tamb́em foi apresentado na (Tabela 1) que o corretor do Word atingiu a precis̃ao
de 43%. Para este resultado foi utilizada a opção ’corrigir todas’ do software. Utilizando
este ḿetodo evitou-se a necessidade de intervenção por parte do usuário, pois ele poderia
afetar diretamente a precisão obtida.

A abranĝencia foi verificada atrav́es da comparação entre as correções feitas pelo
software com a lista de correções esperadas. Utilizando o corretor do Word, um total
de 437 palavras (15% de abrangência), entre as 1018 correções, foram corrigidas como
o esperado. Enquanto isso, a correção feita atrav́es do OpenOffice retornou resultados
inferiores aos do corretor do Word, onde se obteve 33% de precisão e 10% de abrangência.
Isto demonstra que este corretor interativo apresenta resultados similares ao da ontologia
com intervenç̃ao, mas 41% inferior ao da ontologia sem intervenção, o motivo distóe a
deficîencia de termos técnicos no diciońario do software. Sua precisão ficou em 43%, um
valor satisfat́orio visto que nenhum usuário indicou qual correç̃ao deveria ser feita.

Outro fator importante foi a rapidez das correções. Para fazer tal avaliação, foi
utilizado um timer com checkpointsem v́arios pontos da ferramenta. A correção das
7652 palavras pertencentes aos erros de sessões levou 118.037s, uma média de 0.015s
por palavra. Atrav́es de uma avaliação individual, foi descoberto que nestes 0.015s foram
gastos 0.009s fazendo a varredura no dicionário de refer̂encia. Estes valores são aceit́aveis
visto que as mensagens em ambientes dechat costumam ser curtas, mas a solução ñao
seria adequada para documentos compostos por vários termos .



7. Conclus̃ao

As tecnologias de software livre se mostraram totalmente adequadas ao propósito do sis-
tema desenvolvido, devidòa possibilidade de integrar as técnicas demonstradas em ferra-
mentas livres para correção de palavras. Os resultados obtidos pelo corretor foram muito
bons tanto em rapidez quanto em precisão e abranĝencia, quando comparados aos resul-
tados obtidos com a utilização de corretores interativos utilizados no Word e OpenOffice,
os quais obtiveram precisões e abranĝencias inferiores ao do corretor aqui apresentado.

Este trabalho avaliou a correção de palavras dentro do ambiente dechat do Sis-
Rec, um sistema considerado crı́tico já que utiliza as palavras para efetuar a identificação
dos assuntos abordados. Para tanto, foi implementada uma função de similaridade com-
binando tr̂es diferentes ḿetricas, cujo usóe livre para qualquer pessoa.

A contribuiç̃ao do artigo (e tamb́em sua diferença para outros trabalhos já comen-
tados) est́a na avaliaç̃ao do grau de sucesso obtido, através deste ḿetodo de similaridade,
em correç̃oes sem que haja a necessidade de intervenção do usúario, fazendo do corretor
aqui apresentado uma alternativa viável e com qualidade superior para o tipo de ambiente
proposto, com o diferencial de utilizar tecnologias de software livre.

8. Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com o apoio do CNPq, uma entidade do Governo
Brasileiro voltada ao desenvolvimento cientı́fico e tecnoĺogico.
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