
 

Abstract—  This article addresses the problem of 
disambiguating named entities, in text documents, towards entries 
in a knowledge base like Wikipedia. The proposed approach uses 
supervised learning to sort candidate knowledge base entries for 
each entity mentioned in a text, and then to classify the entry 
ranked in the first position as either the correct disambiguation or 
not. We present results with Portuguese and Spanish texts for a 
wide range of models and configuration options. Our experiments 
attest to the effectiveness of supervised learning methods in this 
specific task, showing that out-of-the-box algorithms and relatively 
simple features can achieve a high accuracy. 
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                                         I. INTRODUÇÃO 
 

ADAS as grandes quantidades de dados textuais 
atualmente disponíveis na Web, a investigação em 

métodos de extração de informação, para produzir 
automaticamente informação estruturada a partir destas fontes, 
está a tornar-se cada vez mais popular. A tarefa de Extração de 
Informação  (EI)  pode  ser  dividida em  vários  sub-
problemas, mais notavelmente o reconhecimento de entidades 
mencionadas [18], a extração de relações [10] e a 
desambiguação de entidades mencionadas  [11]. Este trabalho 
aborda o ultimo sub-problema, o  qual  se  pode  definir como  
a  tarefa  de  mapear  uma entidade reconhecida anteriormente 
por um sistema de Reconhecimento de Entidades 
Mencionadas (REM), ou seja, a referência, para com um 
identificador específico do conceito a que a entidade se refere 
no texto, isto é, o referente. O problema da desambiguação de 
entidades tem atualmente recebido uma atenção considerável 
na comunidade de EI, dada a sua recente inclusão como uma 
tarefa específica em avaliações conjuntas patrocinadas pelo 
NIST (e.g., a tarefa do ACE-2008 em resolução de co-
referências entre documentos, ou a tarefa de  desambiguação  
de  entidades  no  TAC-KBP).  Considere, por exemplo, as 
seguintes frases, cada uma pertencente a um documento 
diferente. Considere ainda que a palavra Armstrong está a ser 
reconhecida como uma entidade mencionada: 

1)   Armstrong entrou para  a NASA em 1962. 
2)   Armstrong é um dos nomes marcantes do jazz. 

Nos exemplos anteriores, a referência Armstrong refere-se a  
duas entidades diferentes, nomeadamente Neil Armstrong na 
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primeira frase, o famoso ex-astronauta americano, e Louis 
Armstrong na segunda frase, um dos maiores nomes da música 
Jazz. Através da análise do contexto textual em que cada 
entidade surge, um sistema de desambiguação de entidades 
deve atribuir dois identificadores diferentes, correspondentes a 
duas entradas numa determinada base de conhecimento (ou 
seja, a entrada para Neil Armstrong na primeira frase, e a 
entrada  para  Louis  Armstrong  na  segunda  frase).  Embora 
este exemplo considere entidades que compartilham o mesmo 
nome, entidades que contêm erros ortográficos, ou que podem 
ser referenciadas por vários nomes equivalentes (por exemplo, 
New York City, NYC e Big Apple) também devem ser 
atribuídas à mesma entrada na base de conhecimento. 

Possíveis  aplicações  para  a  desambiguação de  entidades 
mencionas incluem (a) o enriquecimento de documentos com 
links para páginas Web sobre as entidades referenciadas, (b) 
o agrupamento de resultados de buscas na Web para 
consultas correspondentes a entidades ambíguas, com base 
nos possíveis referentes, e (c) o suporte para aplicações 
avançadas de recuperação de informação, tais como a 
resposta a perguntas e a procura a por entidades relevantes. 

Este  trabalho  apresenta  um  estudo  aprofundado  sobre  o 
tema da desambiguação de entidades, avaliando a aplicação de 
uma abordagem de aprendizagem automática sobre textos 
escritos em Português ou em Espanhol, e considerando bases 
de conhecimento que consistem em artigos das versões 
Portuguesa e Espanhola da Wikipédia. O artigo descreve as 
principais questões envolvidas na desambiguação de 
entidades, e apresenta uma análise empírica da efetividade de 
diferentes modelos de aprendizagem e diferentes conjuntos de 
características. Métodos de aprendizagem automática para 
lidar com tarefas de ordenação de resultados são geralmente 
conhecidos como abordagens de Learning to Rank (L2R) [13], 
e têm sido aplicados com sucesso em sistemas de recuperação 
de documentos. No entanto, a sua aplicação na desambiguação 
de entidades mencionadas tem recebido menos atenção, 
particularmente se considerarmos o caso de abordagens de 
L2R do atual estado da arte [7]. Além disso, e apesar do 
recente interesse na tarefa da desambiguação de entidades em 
textos, este é, ao melhor de nosso conhecimento, o primeiro 
estudo que aborda especificamente a desambiguação sobre 
textos em Português e Espanhol. 

II. DESAMBIGUAÇÃO DE ENTIDADES 
Trabalhos anteriores sobre desambiguação de entidades 

têm distinguido entre dois tipos de abordagens, 
nomeadamente as baseadas num corpus (isto é, sem 
conhecimento a priori sobre as entidades, usando clustering 
para desambiguar as referências) e as baseadas em 
conhecimento (ou seja, utilizando uma base de conhecimento 
com informações sobre cada entidade, geralmente a 
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Wikipédia, e atribuindo cada referência à entrada da base de 
conhecimento que lhe seja mais similar). No entanto, os 
concursos destinados a avaliar sistemas de desambiguação de 
entidades mencionadas (por exemplo, o evento TAC-KBP 
[11]) estão agora a exigir que as referências não só sejam 
atribuídas a uma entrada pré-definida na base de 
conhecimento, mas também que as referências a entidades 
que não estejam na base de conhecimento sejam agrupadas, 
se elas se referem a um mesmo conceito, combinando assim 
os dois tipos de abordagens anteriormente referidos. 

Os sistemas modernos de desambiguação de entidades, com 
base numa análise da literatura relacionada, usam normalmente 
os seguintes cinco módulos principais: 
 
1) Expansão da Referência: As entradas da base de 

conhecimento podem ser referenciadas por vários nomes  
alternativos, alguns dos  quais menos ambíguos. Dada  
uma  referência, a  maioria dos  sistemas aplica técnicas de 
expansão que tentam identificar outros nomes usados no 
documento de suporte, para a mesma entidade. No sistema 
desenvolvido, considerámos dois mecanismos simples, 
nomeadamente um que encontra acrónimos para as 
referências de entidades mencionadas, procurando por um 
padrão textual que corresponde a ter um conjunto de 
palavras com a primeira letra em maiúsculas seguida pelo 
acrónimo entre parênteses (e.g., encontrar expressões 
como General  Electric  (GE)), ou vice-versa, e outro que  
procura  por  menções  de  entidades  mais  longas no 
documento de suporte (e.g., Smart Communications seria 
uma expansão para a referência SMART). 

2) Geração  de Candidatos: Este módulo filtra as entradas 
da base de conhecimento que podem corresponder à 
referência a  desambiguar, com base em similaridade de 
strings. Uma vez que a Wikipédia é a base de 
conhecimento mais usada, a sua estrutura de hiperligações 
também é amplamente usada para obter nomes 
alternativos (e.g., usando páginas de desambiguação, 
páginas de redirecionamento, ou âncoras de hipertexto). 
Nós considerámos uma abordagem que  retorna as  top-50 
entradas mais prováveis na base de conhecimento, de 
acordo com uma versão da tradicional medida de 
similaridade do cosseno calculada entre a referência e 
todas as entradas da  base  de  conhecimento. A  versão  
considerada  da medida de similaridade usa n-gramas de 
caracteres no nome da entidade, em vez de palavras, com 
n entre 2 e 4. Isto significa que quantos mais n-gramas a 
string da referência tem em comum com um nome na base 
de conhecimento, mais provável é que a respetiva entrada 
seja escolhida como candidata. Com o objetivo de tentar 
reduzir a não seleção de bons candidatos, explorámos 
também a ideia de adicionar possíveis candidatos  cujo  
conteúdo  textual  tem  uma  similaridade de Jaccard 
elevada para com o documento de suporte. Esta 
abordagem usa uma técnica de locality sensitive hashing 
(LSH), com o apoio do procedimento min-hash 
introduzido por Broder [6]. Além disso, também tentámos 
filtrar o conjunto de candidatos utilizando esta 
aproximação da  similaridade  de  Jaccard,  removendo os 
candidatos cujo texto é totalmente dissimilar do 
documento de suporte. Finalmente, um último recurso 
utilizado no módulo de geração de candidatos foi um 
conjunto de dados fornecido pela Google que contém os 

links de todas as âncoras de hipertexto apontando para 
uma página específica da Wikipédia [17]. 

3) Ordenação  de  Candidatos: Este módulo ordena os 
candidatos  recuperados  de  acordo  com  a  confiança em 
serem a desambiguação correta. A maioria das abordagens 
usa um algoritmo de Learning to Rank [13], ou  um  
método  heurístico  para  medir  a  similaridade entre as  
referências e  os  candidatos, como o  Vector Space Model 
da área de Recuperação de Informação. Este trabalho usa 
um algoritmo de Learning to Rank denominado 
LambdaMART [7], tal como implementado numa  
biblioteca de  software open-source denominada RankLib 
– ver www.lemurproject.org/ranklib.php.  O  modelo de  
ordenação  foi  treinado  para  otimizar  a  exatidão (ou 
seja, a precisão na primeira posição da lista ordenada de 
candidatos) sobre conjuntos de exemplos de 
desambiguação. Este modelo de ordenação usa ainda um  
conjunto  rico  de  características  para  representar cada 
um dos candidatos, incluindo (i)  características de 
popularidade, como o PageRank do candidato num grafo 
de hiperligações da Wikipédia, (ii) características de 
similaridade textual, como a similaridade do cosseno entre 
representações baseadas em sacos de palavras do texto de 
suporte, e da descrição textual do candidato, (iii) 
características de similaridade de tópicos com base em 
modelos probabilísticos LDA [4], que calculam a 
semelhança entre o documento de suporte e a descrição do 
candidato, (iv) características de similaridade de nomes, 
como o coeficiente de similaridade de Jaccard computado 
entre n-gramas  do  nome do  candidato e a referência a 
ser desambiguada, (v) características baseadas em 
entidades mencionadas, como o número de entidades em 
comum entre o texto do candidato e o documento de 
suporte, (vi) características ao nível da totalidade do 
documento de suporte, como o número de vezes que um 
candidato está ligado aos possíveis candidatos vencedores 
das outras entidades no mesmo documento, e (vii) 
características geográficas, como o número de habitantes 
de um determinado candidato que corresponda a um local. 
No total, consideraram-se 58 características de ordenação. 

4) Validação  de  Candidatos: Este módulo decide se o 
referente de topo, retornado pelo módulo anterior, é ou 
não um erro resultante do facto do referente correto não 
estar presente na base de conhecimento. Abordagens 
tipicamente utilizadas incluem a criação de um limite na 
pontuação da ordenação, ou a formação de um modelo de 
classificação. No nosso sistema isto é feito através de um 
classificador Random Forest [5] que reutiliza as 
características do modelo de ordenação, e que também  
considera  algumas  características  adicionais para 
representar o candidato de topo (e.g., a pontuação de 
ordenação, ou resultados de testes de detecção de outliers 
bem conhecidos, que tentam ver se o candidato vencedor é 
significativamente diferente dos outros). O modelo de 
validação usa um total de 64 características (ou  seja, as  
58  características de  ordenação, mais 6 características 
específicas para a validação). 

5) Resolução  de  Entidades  NIL:  Se o sistema decide 
que  uma  determinada entidade mencionada não  tem 
uma entrada correspondente na base de conhecimento (ou  
seja,  para  o  caso  de  entidades  NIL), o  módulo de  
resolução de  NILs deve atribuir um identificador 
comum a todas as referências para com a mesma 
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entidade do mundo real. A resolução de NILs é um 
problema menos estudado e, no contexto da avaliação 
conjunta do TAC-KBP, a resolução de NILs apenas foi 
introduzida na edição de 2011 [11]. 

Com o objetivo de estudar os principais aspectos que 
influenciam o desempenho de sistemas de desambiguação de 
entidades em textos Portugueses e Espanhóis, um sistema 
protótipo foi montado. Este sistema inclui os quatro primeiros 
módulos  da  arquitetura  geral  explicitada  anteriormente (ou 
seja, todos os  módulos, exceto o  de  resolução de  NILs) e 
usa artigos dos dumps mais recentes das versões Portuguesa 
e Espanhola da Wikipédia, como as bases de conhecimento.  

Importa referir que as bases de conhecimento foram 
filtradas de modo a incluir apenas as entradas que 
correspondem a entidades. Isto foi conseguido através da 
utilização da informação estruturada disponibilizada pelo 
projeto DBPédia [2]. O sistema completo foi já utilizado para 
participar na tarefa de  desambiguação de  entidades do 
TAC-KBP, sendo que os artigos que descrevem a participação 
nesta avaliação apresentam descrições mais detalhadas para as 
características usadas nos modelos de aprendizagem [1,16]. 

III. VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL 
No contexto deste trabalho, comparámos diferentes 

configurações da abordagem proposta, utilizando documentos 
de dumps recentes para as versões Portuguesa e Espanhola 
da Wikipédia, tanto como fontes de informação (ou seja, 
através da geração automática de dados de treino e de teste), 
como também por forma a construir a base de conhecimento 
que suporta a desambiguação de entidades (ou seja, como 
fonte para as bases de conhecimento filtradas através da 
DBPédia). Na nossa avaliação usámos também os 
documentos Portugueses e Espanhóis disponíveis no dataset  
XLEL-21 – ver http://hltcoe.jhu.edu/datasets/. Além disso, 
por forma a comparar os resultados obtidos para estas duas 
línguas com os obtidos para o Inglês, e também por forma a 
comparar o desempenho do sistema proposto com outras 
abordagens na área que foram avaliadas anteriormente, 
relatamos algumas experiências feitas com dados da Wikipédia 
Inglesa e com as coleções das tarefas Inglesa e Espanhola de 
desambiguação de entidades da Text Analysis Conference (ou 
seja, com os dados do TAC-KBP 2013). 

A coleção de dados XLEL-21 foi originalmente 
desenvolvida para o treino e avaliação de sistemas de 
desambiguação de entidades (i.e.,  desambiguação de nomes 
de  pessoas), operando sob textos de idiomas diferentes, para 
com uma base de conhecimento Inglesa construída a partir da 
Wikipédia e equivalente à utilizada no evento TAC-KBP. No 
entanto, com recurso à DBPédia, conseguimos converter este 
dataset em dois conjuntos de referência para a 
desambiguação de entidades sobre textos em Português e 
Espanhol, e para com bases de conhecimento específicas a 
estas duas línguas, através do mapeamento das 
desambiguações corretas para com as páginas 
correspondentes das versões em Espanhol e Português da 
Wikipédia, usando as ligações entre as páginas da Wikipédia 
em diferentes línguas. Este método também foi utilizado para 
o dataset fornecido pelo TAC-KBP 2013 para a língua 
Espanhola, pois neste contexto o TAC-KBP propôs também 
uma tarefa de desambiguação de entidades cross-language. 

TABELA I. NÚMERO DE ENTRADAS EM CADA BASE DE 
CONHECIMENTO CONSIDERADA NAS EXPERIÊNCIAS.  

 
IDIOMA KB DA DBPÉDIA KB DO TAC-KBP 

PORTUGUÊS 218.697 121.624 
ESPANHOL 310.500 204.150 

INGLÊS 1.265.307 783.054 
 
Notando que as características de desambiguação 

consideradas consistem em valores de importância ou de 
similaridade não diretamente associados à linguagem do 
documento de suporte, também fizemos experiências com 
modelos treinados a partir do dataset  Inglês disponibilizado 
na edição de 2013 do evento TAC-KBP  [11], usando-os no 
processamento de documentos em outros idiomas. 

A  Tabela  II  apresenta  estatísticas de  caracterização 
para os datasets considerados, contendo as referências a 
serem desambiguadas (e.g., os dados do XLEL-21, bem 
como datasets para a desambiguação de entidades 
construídos a partir da própria Wikipédia, usando âncoras 
de hipertexto para links em documentos da Wikipédia como 
as referências a serem desambiguadas). As referências 
consideradas correspondem a entidades mencionadas 
pertencentes a um de três grupos, i.e., pessoas, organizações 
e entidades geopolíticas (e.g., locais). 

Quanto às bases de conhecimento para apoiar a 
desambiguação, foram utilizados dois tipos. O primeiro tipo 
diz respeito às entidades da Wikipédia filtradas utilizando 
a DBPédia, a fim de manter apenas as entradas do tipo 
pessoa, organização ou  localização. Estas  bases de  
conhecimento foram usadas nos testes relacionados com os 
conjuntos de referências da Wikipédia. Em relação ao 
segundo tipo, o mesmo aborda os restantes datasets  
considerados para estas experiências, utilizando a totalidade 
da base de conhecimento do TAC-KBP para os testes com 
documentos em Inglês, ou um subconjunto desta base de 
conhecimento apenas com as entradas presentes no dump da 
Wikipédia do respectivo idioma. Uma caracterização destas 
bases de conhecimento é apresentada na Tabela I. 

Para medir o desempenho do sistema na desambiguação de 
entidades, usámos a exatidão (ou seja, a precisão na primeira 
posição da lista ordenada de candidatos, após a etapa de 
validação). Formalmente, esta métrica corresponde ao rácio 
entre o número de referencias corretamente desambiguadas (ou 
seja, aquelas referências onde o primeiro candidato na 
ordenação é o correto), dividido pelo número total de 
referências. Em algumas experiências também reportamos a 
qualidade dos resultados de ordenação em termos da métrica 
Mean Reciprocal Rank (MRR), que corresponde à média dos 
inversos multiplicativos das posições na ordenação para a 
desambiguação correta. 

Num primeiro grupo de  experiências, considerámos todo 
o conjunto de características idealizado para o sistema, e 
medimos o impacto que diferentes algoritmos de ordenação 
(ou seja, os algoritmos de L2R Ranking SVM [12] ou 
LambdaMART [7]) poderiam ter nos resultados. 

É de notar que algoritmos como o LambdaMART suportam 
a optimização direta de uma métrica de avaliação como a 
exatidão ou o MRR. Como algumas métricas de avaliação 
podem ser mais informativas para o algoritmo de ordenação 
que outras [19], foram feitas experiências em separado com 
modelos treinados para otimizar o Mean Reciprocal Rank 
(MRR) ou a exatidão. Contudo, como os testes que 
envolveram otimizar a exatidão consistentemente levaram a 
melhores resultados, apenas os valores obtidos com modelos 
LambdaMART a otimizar esta métrica são aqui reportados. 
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TABELA II. NÚMERO DE REFERÊNCIAS NOS DIFERENTES 
DATASETS USADOS NOS TESTES.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na Tabela III podemos ver que a exatidão para diferentes 

idiomas e datasets permanece aproximadamente semelhante e 
razoavelmente alta. Note-se que o MRR tem apenas em conta 
as referências não-NIL, pois não faria sentido medir a posição 
no ranking do candidato correto, no caso de entradas NIL. 

Os resultados na Tabela III mostram ainda que não há 
nenhum modelo de ordenação que claramente seja melhor que 
o outro em todas as situações, embora usando modelos 
LambdaMART se obtenha a melhor performance para os 
datasets da Wikipédia. Contudo, como ponto negativo, este é 
o algoritmo que mais tempo consome dos dois considerados. 
Como  a  maioria dos  testes  realizados foram  feitos  usando 
os datasets da Wikipédia, o resto das experiências reportadas 
neste trabalho foram feitas usando modelos LambdaMART na 
fase de ordenação dos candidatos. 

Uma apresentação mais detalhada dos  resultados com o 
melhor algoritmo de ordenação, para o Português e 
Espanhol, é dada na Tabela IV. Os resultados mostram 
que a desambiguação de entidades geopolíticas é 
particularmente desafiante, com o sistema a obter piores 
resultados neste tipo de entidades, apesar de também se 
observar uma exatidão razoavelmente elevada em todos os 
datasets.  Importa referir que a exatidão reportada para o 
módulo de ordenação apenas tem em consideração 
referências não-NIL, enquanto que a exatidão de validação 
ignora referências que foram incorretamente classificadas 
(ou seja, apenas considera erros ao classificar os NILs). 

Numa experiência em separado, tentámos ver se os 
modelos treinados com o dataset Inglês do KBP-13 também 
funcionariam bem para a desambiguação de entidades em 
Português e Espanhol (e, consequentemente, se os sistemas 
semelhantes que têm sido desenvolvidos na competição 
TAC-KBP também dariam bons resultados no caso destas 
duas línguas). Para isso, experimentámos com o uso de 
modelos LambdaMART treinados com o dataset 
disponibilizado na tarefa Inglesa de desambiguação de 
entidades do TAC-KBP, para a desambiguação de entidades 
em textos em Português ou Espanhol. 

A Tabela V apresenta os resultados obtidos, mostrando 
que estes modelos de facto oferecem um bom desempenho 
quando aplicados a diferentes idiomas. A razão para isto 
pode estar relacionada com o facto de as características de 
desambiguação consideradas consistirem de pontuações  de  
importância  ou  similaridade  que  não  estão diretamente  
relacionadas  com  a  língua  do  documento  de suporte, 
sendo portanto transferíveis para outros idiomas. 

No  que  diz  respeito  a  comparações com  o  atual  
estado da arte para a tarefa Inglesa de desambiguação de 
entidades, temos que na edição de 2011 do evento TAC-
KBP, o sistema vencedor, desenvolvido por  Cucerzan [8] e  

TABELA III. RESULTADOS PARA DIFERENTES ALGORITMOS L2R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frequentemente apontado como uma baseline na área, 
obteve uma exatidão global de 86,8%. Zheng et al. [21] e 
Zhang et al. [20] ambos descreveram abordagens para a 
desambiguação de entidades baseadas em learning to rank 
que são semelhantes à descrita neste artigo, embora 
variando nos conjuntos de características que foram 
considerados, tendo reportado exatidões de aproximadamente 
85% e de 86%, respectivamente, sobre dados de edições 
anteriores do evento TAC-KBP. 

Nas edições de 2012, 2013 e 2014 do evento TAC-KBP, 
foi dada uma maior importância à etapa da resolução de 
entidades NIL, e a principal medida de avaliação usada na 
comparação entre os  sistemas já  não  foi  a  exatidão, mas  
sim  a  métrica B-Cubed F1 [3], que se baseia na 
sobreposição entre os grupos de entidades apontadas como 
tendo a mesma desambiguação, seja ela para com uma 
entrada na base de conhecimento ou para um mesmo 
identificador atribuído aquando da resolução dos NILs, e os 
verdadeiros grupos de entidades co-referentes. Aquando da 
elaboração deste trabalho ainda não se encontravam 
disponíveis descrições detalhadas dos vários sistemas 
participantes na edição de 2014 do evento TAC-KBP, nem  
os  resultados produzidos pelos  vários  sistemas. Desta 
forma, não é ainda possível estabelecer uma comparação 
direta entre os resultados reportados neste artigo e os dos 
outros participantes na edição mais recente do evento TAC-
KBP. Importa no entanto salientar que o sistema aqui 
descrito utiliza aprendizagem automática como forma de 
combinar um conjunto rico de características, muitas delas 
semelhantes às utilizadas em outros trabalhos na área. Os 
nossos resultados apontam para o facto de o sistema ter uma 
performance semelhante à dos melhores sistemas 
participantes em edições anteriores do evento TAC-KBP. 

Depois de  inspecionar manualmente alguns dos erros 
de desambiguação produzidos, escolhidos ao acaso, notámos 
que o  sistema  frequentemente  sobrestima a importância das  

 
TABELA IV. RESULTADOS PARA A MELHOR CONFIGURAÇÃO. 
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TABELA V. RESULTADOS PARA MODELOS TREINADOS COM 
DADOS EM INGLÊS DO EVENTO TAC-KBP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
características de popularidade, mesmo quando a  
semelhança do contexto é elevada para com a referência 
correta. Num grupo de testes em separado, tentámos 
quantificar o impacto dos diferentes tipos de características. 
Além deste aspecto das características, erros ortográficos e 
siglas também tendem a produzir muitos erros no sistema, 
sejam estes erros de falha de candidatos ou erros de 
atribuições NIL erradas. 

Um aspecto fundamental na desambiguação de 
entidades é o número de candidatos que são passados para 
o módulo de ordenação. Selecionar um elevado número de 
candidatos melhoraria a cobertura, reduzindo o número de 
casos em que o referente correto existe na base de 
conhecimento, mas não é selecionado para o ranking.  No 
entanto, mais candidatos também significa mais cálculos de 
características, bem como mais ruído, já que os candidatos 
com menores similaridades serão  considerados. As  nossas  
experiências  mostraram  que a  configuração do sistema 
que seleciona até 50 candidatos para cada referência 
resulta numa taxa de falha de candidatos consideravelmente 
baixa, conforme demonstrado na Tabela VI.  

A  Tabela VII  apresenta a  exatidão do  sistema para  
diferentes configurações do módulo de seleção de 
candidatos, nomeadamente considerando-se (i)  um  número  
máximo  de candidatos diferente, (ii) usando um método 
de geração de candidatos que usa a técnica de Locality 
Sensitive Hashing (LSH), com o suporte do algoritmo de min-
hash, e também (iii) adicionado os 10 melhores candidatos 
associados à referência num dataset  fornecido pela 
Google. Os resultados mostram que usando os datasets  da 
Wikipédia, e considerando os 50 melhores  candidatos,  já  
resulta  num  número  relativamente baixo  de  falhas  de  
candidatos.  Contudo,  a  introdução  das duas restantes 
abordagens conseguiu obter um número ainda menor de 
falhas de candidatos, sendo o dataset da Google a 
ferramenta mais útil neste processo. Note-se que, por vezes, 
as pontuações de exatidão e MRR diminuem quando o 
número de falhas de candidatos baixa. Isto pode parecer 
estranho, mas uma vez que o sistema considera 
características ao nível do documento que estão 
diretamente relacionadas com todos os candidatos 
associados a todas as referências no documento de suporte, 
temos que a exatidão e o MRR podem variar quando se 
altera o número de candidatos atribuídos a cada referência. 

Em relação ao processo de seleção de candidatos, 
importa referir que as técnicas de expansão mencionadas 
na Secção II são muito importantes para reduzir a falha de 
candidatos e, consequentemente, para melhorar o 
desempenho do sistema. Na maioria dos testes que foram 
realizados, o  processo de seleção de candidatos adoptado já 
retorna a maioria dos candidatos corretamente, e o impacto 
do  método de expansão de  referências não é assim  evidente. 

TABELA VI. NÚMERO DE FALHAS DE CANDIDATOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No entanto, no dataset  em Inglês do evento TAC-KBP, o 
módulo de expansão de referências diminui 
significativamente a falha de candidatos de 70 para 59 
casos, melhorando assim a exatidão global do sistema. 

Uma questão importante e especialmente interessante é a 
contribuição de diferentes tipos de características nos 
resultados. Gostaríamos especificamente de saber quão 
importante é um tipo particular de informação para a tarefa 
de desambiguação de entidades mencionadas. Este problema 
foi estudado removendo características de um tipo especifico, 
para ver qual a sua contribuição nos resultados finais de 
exatidão. Os resultados de exatidão, no caso específico deste 
teste e para os datasets da Wikipédia Portuguesa e 
Espanhola, são apresentados na Tabela VIII. Estes resultados 
mostram que as características de similaridade de nomes e 
texto, bem como as características baseadas em entidades 
mencionadas, são as mais úteis, pois apresentam quebras 
mais significativas no desempenho depois da sua remoção. Já 
o impacto das outras características na qualidade global dos 
resultados não é tão claro. Dado que apenas medimos 
diferenças pequenas no desempenho depois da sua remoção, 
é possível que muitas destas características sejam 
complementares ou redundantes. Para confirmá-lo, foram 
feitas experiências  adicionais,  onde  em  vez  de  remover  
um  tipo de características de um sistema completo, 
adicionámos características destes tipos a um sistema base. 
Considerámos como base um sistema apenas com 
características do grupo de similaridade de nomes, que 
superou significativamente todas as outras opções de acordo 
com uma experiência separada. 

A Tabela IX apresenta os resultados obtidos, mostrando 
que cada grupo de características tem a sua contribuição no 
sistema, pois o desempenho sobe quando se introduz cada 
grupo ao  sistema base. As  características de similaridade de 
texto parecem ser o grupo que mais melhora os resultados 
nos dois idiomas, seguidas pelas características ao nível do 
documento, e pelas características de popularidade. Além 
disso, observa-se que o conjunto específico das 
características geográficas tiveram um forte impacto na 
desambiguação de referências do tipo local, tendo um 
impacto quase inexistente nos restantes tipos de entidades. 

IV. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 
Apesar dos recentes avanços na tarefa de desambiguação de 

entidades mencionadas, tem-se que poucos trabalhos anteriores 
avaliaram o desempenho destes sistemas em idiomas que não 
o  Inglês, deixando várias questões em  aberto. Neste 
trabalho, focámos especificamente na aplicação às línguas 
Espanhola e Portuguesa. Nós apresentámos e avaliámos uma 
abordagem relativamente simples para a desambiguação de 
entidades mencionadas em textos, que usa um conjunto de 
características  bastante exaustivo e  métodos de  aprendizagem  
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TABELA VIII. EXACTIDÃO DEPOIS DE REMOVER ALGUNS GRUPOS 

DE CARACTERÍSTICAS AO SISTEMA COMPLETO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
supervisionada, para alcançar um desempenho em linha com 
as atuais abordagens do estado da arte, tal como reportado em 
experiências recentes com o seu foco na língua Inglesa. 

Para trabalho futuro, seria interessante experimentar com o 
uso de características adicionais. É possível que características 
derivadas de informação estruturada associada às entradas da 
base de conhecimento (ou seja, características derivadas de 
métodos de slot-filling [14]) possam fornecer informação rica 
para o propósito da desambiguação de entidades. 

A área da recuperação de informação também tem começado 
a olhar para o problema de learning to rank relacional, 
explicitamente considerando casos em que existem relações 
entre os objetos a serem ordenados [15]. Para trabalho futuro, e  
notando  que  entidades referenciadas no  mesmo  contexto 
(por exemplo, no mesmo documento ou em documentos da 
mesma coleção) devem ser similares entre si, seria interessante 
experimentar com métodos de aprendizagem relacional, com o 
objetivo de explorar a desambiguação ao nível do documento. 
ou ao nível da coleção inteira de documentos, diretamente  no  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
algoritmo de aprendizagem, indo além das características ao 
nível do documento que já foram consideradas neste trabalho. 

Finalmente, temos que as experiências reportadas neste 
trabalho  apenas  consideram  a  desambiguação de  entidades 
mencionadas, assumindo a existência de um sistema de 
reconhecimento de entidades mencionadas. No caso destas 
experiências, as entidades a serem desambiguadas foram 
explicitamente fornecidas como queries, e treinámos 
separadamente modelos  de  reconhecimento de  entidades  
para  o  Espanhol e para o Português, que foram usados na 
computação de características que dependem das entidades 
mencionadas, através de um pacote de software open-source 
bem conhecido na comunidade, denominado Stanford NER. 
Para trabalho futuro, seria interessante avaliar uma abordagem 
completa para reconhecer e desambiguar entidades 
mencionadas em textos escritos em línguas como o Português 
ou o Espanhol, particularmente experimentando com a 
abordagem de reconhecimento de entidades não-
supervisionada denominada LEX++ [9]. 

 
TABELA IX. EXACTIDÃO DEPOIS DE ADICIONAR ALGUNS GRUPOS 

DE CARACTERÍSTICAS A UM SISTEMA DE BASE PARA A 
DESAMBIGUAÇÃO DE ENTIDADES MENCIONADAS EM TEXTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TABELA VII. RESULTADOS PARA DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DO MÓDULO DE GERAÇÃO DE CANDIDATOS. 
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