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Resumo 

A Extração de Informação (EI) é o ramo da área de recuperação de informação 

que utiliza técnicas e algoritmos para identificar e coletar informações 

desejadas a partir de documentos, sejam estes estruturados ou não, 

armazenando-as em um formato apropriado para consultas futuras. Dentre 

estas tecnologias, o uso de Processamento de Linguagem Natural (PLN) 

revela-se benéfico ao processo de extração, principalmente quando se 

processam documentos sem nenhuma estrutura e/ou padrão definido. Existe 

uma suíte que reúne dezenas de plugins que podem ajudar na tarefa de EI 

baseada em PLN, conhecida como GATE (General Architecture for Text 

Engineering). Neste trabalho propõe-se o módulo RELPIE, contendo alguns 

destes plugins para a extração a partir de texto livre. O módulo RELPIE é 

original, e emprega plugins GATE baseados em padrões de expressões 

regulares (ER) e regras de produção. Estas regras ficam totalmente separadas 

do sistema, visando modularidade na extração de informação a partir de 

documentos estruturados ou não. Os resultados obtidos nos experimentos 

demonstram que o módulo RELPIE apresenta bons níveis de extração com 

corpus compreendido por documentos textuais sem qualquer estrutura, 

alcançando um reconhecimento acima de 80% em média. Efetuando uma 

comparação com o sistema ANNIE (A Nearly-New Information Extraction 

System), resultados mostram que esse sistema é mais preciso em relação ao 

nosso, entretanto o sistema RELPIE mostra-se melhor na cobertura e no f-

measure. Um dos experimentos revelou outra descoberta interessante: corpora 

já processados denotam melhores resultados nas execuções posteriores, em 

média 6% na precisão, o que sugere que corpora não anotados devem ser 

processados duas vezes em seqüência para a obtenção de melhor 

performance na tarefa de extração, especialmente quando envolve entidades 

nomeadas e quando se usam ontologias para extraí-las. 

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Extração de Informação, Processamento 

de Linguagem Natural, Ontologias. 
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Abstract 

The Information Extraction (IE) is the branch of the information recovery area 

that using techniques and algorithms to identify and collect the desired 

information from documents, be structured or not, storing them in an 

appropriate format for future queries. Among these technologies, the Natural 

Language Processing (NLP) use it’s beneficial to the extraction process, 

especially when processing documents without any structure and / or pattern 

defined. There’s a suite that brings together dozens of plugins that can help in 

the PLN-based IE task, known as General Architecture for Text Engineering 

(GATE). This work it’s RELPIE module a pipeline of some these plugins for the 

extraction from plain text. The RELPIE module is original, and employs GATE 

plugins based on regular expressions (RE) patterns and production rules. 

These rules are completely separate system, aiming at modularity and 

independence of the domain of information extraction from structured/non-

structured documents. The experiments results shows that the RELPIE module 

presents extraction good levels with corpus composed by textual documents 

without any structure, achieving a recognition above 80% on average. Making a 

comparison with the ANNIE (A Nearly-New Information Extraction System), 

results show that this is more precise, compared to ours, however the proposed 

system shows better in coverage and f-measure. Another experiment revealed 

an interesting discovery: already processed corpora show better results in 

subsequent executions, on average 6% in precision, suggesting that non-

annotated corpora should be processed twice in sequence to obtain better 

performance in the information extraction task, especially when it involves 

named entities and when using ontologies to extract them. 

Keywords: Artificial Intelligence, Information Extraction, Natural Language 

Processing, Ontologies. 
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1 Introdução 
 

 

 

Só sei que nada sei. 
Sócrates 

 
Uma vida não questionada não merece ser vivida. 

Platão 
 

 

Observando a evolução do cenário tecnológico mundial, houve uma 

grande difusão da tecnologia da informação no mundo. Neste notório 

crescimento, constataram-se tanto os interesses científicos e tecnológicos das 

instituições, quanto a necessidade do uso intensivo dos recursos 

informatizados para acelerar e organizar documentos e serviços tratados 

anteriormente de forma rústica [Freitas et al., 08a]. 

De fato, isto é percebido tanto em ambientes restritos (corporativos) 

quanto em ambientes abertos (Internet). Direcionando o foco para grandes 

empresas, quase não existem instituições realizando atividades que, antes, 

eram realizadas manualmente, e hoje, após a informatização dos processos, o 

acúmulo de informação em equipamentos é inevitável e cada vez maior, seja 

em computadores pessoais, bases de dados centralizadas ou servidores. 

A área de telecomunicações, por sua vez, acompanhou os grandes 

avanços tecnológicos, e, em um curto espaço de tempo, grandes porções dos 

recursos digitais, outrora apenas persistidos nos equipamentos de maneira 

restrita (off-line), estar-se-iam cada vez mais disponibilizados em ambientes 

abertos (on-line), num crescimento exponencial e contínuo, de acordo com a 

expansão da Web. Assim, neste momento, tem-se na internet quase que toda e 

qualquer informação sobre os mais diversos assuntos, nos formatos eletrônicos 

mais variados. No contexto dos eventos científicos, sejam nacionais ou 

internacionais, as informações sobre estes encontram-se, de fato, publicadas 

em sites abertos e disponíveis ao público científico, ou seja, on-line. 
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Deste modo, a evolução continua, o volume de informações cresce, a 

cada dia maior e mais acessível, principalmente em contextos abertos 

(Internet), sem qualquer limite que possa controlar o crescimento, culminando 

em uma “sobrecarga de informação”, (do inglês “Information overload”): uma 

enorme quantidade de documentos disponíveis coloca ao usuário a difícil tarefa 

de buscar informação útil [Freitas et al., 08a]. Para minimizar este problema, os 

mecanismos de busca - entre eles o Google [Google, 08], que praticamente 

dominou este mercado - foram então projetados, com base em técnicas 

desenvolvidas pela área de Recuperação de Informação (RI) [Ribeiro-Neto & 

Baeza-Yates, 99]. 

Apesar de dominar o mercado, os mecanismos de busca - citados no 

parágrafo anterior - apresentam várias deficiências, essencialmente ligadas à 

forma como foram concebidos. Normalmente são projetados utilizando 

conceitos de Recuperação de Informação (RI), onde buscam uma similaridade 

no espaço vetorial com determinada consulta, que, por sua vez, é chamada de 

palavra-chave. De fato, quando um usuário solicita ao mecanismo uma busca 

por determinada palavra é comum que no conjunto de páginas de retorno 

exista uma grande quantidade de links inúteis ou irrelevantes, o que 

popularmente chama-se de lixo. A utilização de algoritmos estatísticos para 

atribuição de relevância aos links encontrados pode oferecer aos mecanismos 

de busca uma melhoria significativa. Porém não se consegue dotar de 

semântica a busca, porque esses algoritmos possuem capacidade de 

representar as páginas baseando-se apenas no nível léxico [Freitas, 02] 

[Freitas et al., 08a].  

Numa comparação simples entre os serviços dos mecanismos de 

buscas com os dos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD’s), 

as limitações dos primeiros tornam-se evidentes: Bancos de Dados têm uma 

organização mínima em termos de entidades e relacionamentos entre elas. 

Diferentemente das páginas em hipertexto (sejam na Web ou em bibliotecas 

digitais), Banco de Dados podem ser facilmente consultados por armazenarem 

dados sobre um contexto restrito, de forma estruturada e sem ambigüidade. 

Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados podem, portanto, prover ao 

usuário queries (consultas) semanticamente claras e precisas sobre entidades 

e relacionamentos entre elas, inclusive combinando e totalizando dados com a 
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utilização da linguagem de consulta estruturada SQL (do inglês: Structured 

Query Language), tarefas que os mecanismos de busca não conseguem 

realizar [Freitas et al., 08a]. Por exemplo, suponhamos que deseja-se efetuar 

uma consulta tentando buscar eventos científicos, na América Latina na área 

de Inteligência Artificial (IA), subárea Ontologias que estejam aceitando 

submissão de artigos até o último dia do mês de março do ano de 2008. 

Usando mecanismos de busca pode-se conseguir efetuar a consulta, 

entretanto não será obtida a informação que se deseja. 

Neste contexto, a utilização de Extração de Informação (EI) é, de fato, 

extremamente útil e benéfica. Para Kushmerick [Kushmerick, 99], EI “é a tarefa 

de identificar os fragmentos específicos de um documento que constituem o 

núcleo de seu conteúdo semântico”. Em uma definição mais usual, EI é 

compreendida de técnicas e algoritmos que realizam duas importantes tarefas: 

identificação de fragmentos úteis de informação a partir de documentos 

estruturados ou não; e o armazenamento destas informações em uma forma 

apropriada visando uma utilização futura. 

A adição de Processamento de Linguagem Natural (PLN1) ao processo 

citado pode fornecer um diferencial exclusivo, deixando-o mais robusto e 

comercialmente viável. 

1.1 Contexto da pesquisa: Sistemas MASTER-Web e AGA THE 

Diante do cenário apresentado, pesquisou-se o projeto MASTER-Web 

(Multi-Agent System for Text Extraction, Classification and Retrieval over the 

Web) [Freitas, 02], projeto este que foi idealizado e desenvolvido em uma 

universidade brasileira, como resultado de uma tese de doutorado do ano de 

2002. Em síntese, o sistema utiliza uma abordagem Multiagente, com 

ontologias e métodos de Recuperação e Classificação de Informação, obtendo 

bons resultados e reconhecido sucesso.  

Uma cooperação internacional resultou no sistema AGATHE (an Agent 

and Ontology based System for Restricted-Domain Information Gathering on 

the Web) [Espinasse et al., 07], onde em suma, o sistema MASTER-Web foi 

                                                 
1 “PLN ou Processamento de Linguagem Natural é uma subárea da inteligência artificial e da 
lingüística que estuda os problemas da geração e compreensão automática de línguas 
humanas naturais.”   Fonte: Wikipédia – A enciclopédia livre. [http://www.wikipedia.org] 
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estendido e sofreu uma reengenharia de sistema. Recebendo uma melhor 

arquitetura e uma divisão do trabalho dos agentes inteligentes. 

Entretanto, ao longo das pesquisas em torno do processo de extração 

de informações, observa-se que em ambos os sistemas nenhuma técnica de 

PLN é utilizada. Como o corpus analisado é composto de páginas web, a 

utilização destas técnicas pode aumentar o grau de precisão do sistema, além 

de adicionar potenciais funções de extração a algumas classes de informação, 

tais como Nome, Título, e-mail, entre outras, substancialmente interessantes 

para – por exemplo – formação de malas-diretas e formação de contatos 

científicos em geral. 

Foi desenvolvido nesta dissertação um módulo de extração de 

informação baseado em PLN e para isso, lançou-se mão de um poderoso 

framework de auxílio ao desenvolvimento de sistemas baseados em PLN, o 

GATE (General Architecture for Text Engineering) descrito logo abaixo. 

1.2 GATE 

O framework GATE (General Architecture for Text Engineering) 

[Maynard et al., 00], é uma arquitetura geral para engenharia textual (termo que 

denota criação de sistemas que envolvem processamento textual) bastante rica 

e complexa, oferecendo além do ambiente integrado de desenvolvimento, 

recursos como plugins e extensões para aplicações de recuperação, extração 

ou manipulação textual, alguns recursos utilizam Ontologias e PLN. 

O suporte às linguagens naturais (e.g. inglês, espanhol), pode ser 

acoplado também através de plugins, deste modo caracterizando a arquitetura 

totalmente modular e ajudando no desenvolvimento ágil de sistemas da área 

estudada nesta dissertação. O framework em questão vem sendo utilizado por 

grupos de pesquisas da área em todo o mundo.  

Elaborado e desenvolvido pela Universidade de Sheffield, mais 

especificamente pelo grupo SheffieldNLP (grupo de pesquisa para estudos de 

PLN da Sheffield University) [http://nlp.shef.ac.uk] inicialmente em 95, 

amadureceu e hoje, é conhecido como o Eclipse2 [http://www.eclipse.org] do 

Processamento de Linguagem Natural.  

                                                 
2 Eclipse: Ambiente de desenvolvimento Java/C++ com alto poder de criação/adição de plugins. 
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1.3 Solução proposta 

 Para solucionar o problema de extração de informação baseada no 

processamento de linguagem natural gerando um módulo similar e acoplável 

aos sistemas MASTER-Web/AGATHE propõe-se aqui a criação de um módulo 

de EI, com aplicação das técnicas (PLN), usando uma arquitetura aberta 

(GATE). Este módulo de extração poderá ser integrado aos sistemas 

supracitados, proporcionando diferenciais exclusivos aos sistemas, deixando-

os mais robustos e precisos além de viáveis comercialmente. 

Por outro lado, como o GATE fornece uma gama muito variada de 

recursos e plugins, que, de certo modo, exige como premissa um 

conhecimento sobre PLN para iniciar os trabalhos no framework. Este requisito 

dificultou o desenvolvimento do pipeline de recursos de processamento, uma 

vez que foi necessária uma investigação profunda para verificar as 

particularidades de cada recurso e solucionar problemas de integração através 

de adaptações necessárias conforme cada caso. 

Assim, desenvolveu-se uma aplicação usando o framework GATE que 

reuniu 12 recursos de processamento, formando um pipeline para realização 

de extração de informação baseado em PLN. 

1.4 Contribuições 

Dentre as contribuições alcançadas neste trabalho, pode-se enumerar: 

1. Definição de uma arquitetura a partir de componentes do GATE para 

realização de extração de informação usando PLN; 

2. Integração de componentes que: 

o Extraem informação a partir de documentos em formatos diversos 

(htm, html, doc, txt, pdf, etc.); 

o Identificam grupos verbais e nominais; 

3. Facilitar a interação e o mapeamento dos tokens (partes do texto) 

com uma Ontologia OWL [Herman, 07]. 

4. A extração propriamente dita a partir de documentos em formatos 

diversos (htm, html, doc, txt, pdf, etc.) gerando como saída um 

arquivo em XML; 
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5. Análise baseada em métricas de extração (recall, precision e f-

measure); 

6. Em particular, os experimentos do módulo de extração nos levaram a 

relevantes fatos: 

o Com os resultados de 87,35% (cobertura), 81,46% (precisão) e 

83,60% (F-measure) a extração denotou acertos médios acima de 

80% para as métricas de cobertura, precisão e f-measure 

processando um Plain Text corpus (texto livre sem qualquer 

estrutura ou tratamento); 

o Em uma comparação com um sistema concorrente, conhecido e 

similar (ANNIE), observou-se que o sistema RELPIE abrange uma 

maior parte do corpus em detrimento da cobertura, em face de sua 

implementação baseada em Expressões Regulares que independe 

de linguagem para aplicação, em detrimento à precisão, em que o 

ANNIE foi melhor, pelo motivo das regras construídas 

especificamente para a Língua Inglesa, no qual o corpus é 

constituído em sua maior parte.  

o Com os resultados de 87,65% (cobertura), 87,65% (precisão) e 

87,65% (F-measure) obtidos no processamento do mesmo corpus, 

apenas pré-processado e salvo em formato XML com o mínimo de 

estruturação possível, denotou melhorias na precisão em cerca de 

6% em um segundo processamento; 

o Embora necessite-se de testes e experimentos maiores, pode-se 

afirmar que os sistemas de extração dependem diretamente do 

estado do corpus analisado, sendo fator de melhoria (ou piora) nos 

resultados da extração; 

o Um pré-processamento dos corpora pode ser uma área a ser 

pesquisada, uma vez que melhorando a qualidade do corpus a 

priori, pode-se obter melhores resultados em sistemas de extração 

de informação. 
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1.5 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação de mestrado adota a utilização de conceitos e 

tecnologias de PLN para criação de um módulo para o processo de extração de 

informações em uma arquitetura aberta de Engenharia Textual (GATE), usando 

o corpus utilizado nos projetos MASTER-Web / AGATHE.  

Neste capítulo aborda-se a motivação para o desenvolvimento da 

solução / dissertação; no capítulo 2 apresenta-se uma abordagem do estado da 

arte, focando em Processamento de Linguagem Natural e Ontologias; no 

capítulo 3 continua-se a explanação do estado da arte envolvido, com foco em 

Extração de Informação; no capítulo 4, expõe-se a arquitetura GATE em 

detalhes; no capítulo 5, discute-se a solução RELPIE; no 6º capítulo tem-se 

uma visão dos experimentos, resultados e a discussão necessária; expõem-se 

as considerações finais, conclusões e trabalhos futuros no 7º capítulo; citam-se 

as referências utilizadas no capítulo 8 e por fim, documentam-se nos anexos 

algumas informações relevantes em torno da produção científica realizada no 

período do curso de mestrado. 
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2 Tecnologias úteis em Extração de 
Informação 

 

 

 

Buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. 
Platão 

 
Já que você tem que pensar de qualquer forma, pense grande. 

Donald Trump 
 

 

Como o uso de PLN em Extração de Informação depende de um modelo 

de domínio, o conhecimento armazenado sobre variáveis que definem o 

domínio, persistidos em algum formalismo de IA, armazenado em ontologias. 

Neste capítulo, aborda-se o embasamento teórico necessário para o capítulo 

da solução RELPIE. 

A seguir, explana-se detalhadamente o Processamento de Linguagem 

Natural, em seguida trata-se em detalhes dos conceitos, componentes e 

benefícios do uso de Ontologias. Logo após, expõe-se o estado da arte sobre 

sistemas de EI baseados em PLN, embasamento necessário para leitura do 

próximo capítulo, o qual terá uma descrição detalhada sobre o GATE (Generic 

Architecture to Text Engineering) [Maynard et al., 00], uma arquitetura genérica 

para engenharia textual, que agrega funções diversas estudadas ao longo 

deste e do próximo capítulo.  

2.1  Processamento de Linguagem Natural 

2.1.1 Histórico 

Na década de 50, começaram a surgir os primeiros trabalhos de pesquisa 

envolvendo o tratamento informatizado da língua natural [Weizenbaum, 66]. 

Uma década após, computadores eram capazes de aceitar e responder 

questões em linguagem inglesa, deste modo poderia conduzir uma entrevista 
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psiquiátrica de nível rudimentar, como o ‘ELIZA’ [Weizenbaum, 66]. O referido 

programa caracterizava-se por assumir o papel de um psiquiatra que 

conversava sobre os problemas de um paciente humano – o usuário. Deve-se 

mencionar, no entanto, que o programa supracitado trabalhava apenas através 

de casamento de padrões simples, não existindo qualquer compreensão do 

tema sobre o qual a conversa se desenvolvia. 

Como sistemas PLN tratam de conceitos de lingüística, na próxima 

seção abordar-se-ão conceitos básicos de lingüística, os quais, são 

indispensáveis à compreensão do restante da seção PLN. 

2.1.2 Noções básicas de Lingüística 

2.1.2.1 Termos 

Os termos aqui descritos são baseados em [Crystal, 87], [Crystal, 91] e 

[Barros & Robin, 96]. 

a) Constituinte: tudo que constitui uma frase, seja palavra ou sintagma. 

Por exemplo:  O  jogador  ganhou  hoje. 

            Det  Substantivo    Verbo    Advérbio 

                 SN  � O jogador    SV  � ganhou hoje 

b) Categorias  

a. Sintática: denota uma classe que seus membros fazem parte 

do mesmo “ambiente sintático”. 

Por exemplo: Categorias sintáticas podem ser substantivos, 

adjetivos, verbos, preposições, determinantes, advérbios, 

entre outros, e.g. - As palavras chuteira, caneleira e meia 

podem figurar no ambiente sintático da frase: Eu preciso 

colocar a __________.  

b. Fechadas: denota uma classe que seus membros fazem parte 

de um grupo pequeno e fixo de palavras. Por exemplo: artigos, 

preposições, conjunções e interjeições. 

c. Abertas: denota uma classe que seus membros fazem parte 

de um grupo grande e estocástico de palavras. Por exemplo: 

substantivos, verbos, adjetivos e advérbios. 
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c) Determinante: parte que constitui um sintagma nominal que 

determinam o gênero e número do substantivo. Por exemplo: artigos, 

adjetivos, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e 

indefinidos, e numerais. Também pode ser formado por mais de um 

constituinte, e.g., “O habilidoso jogador”. 

d) Sintagmas: elementos lingüísticos classificados de acordo com a 

categoria sintática do elemento núcleo. 

a. Nominais (SN): contém como elemento núcleo pelo menos um 

substantivo; Por exemplo: SN � Luciano, O jogador, A bola. 

b. Verbais (SV): contém como elemento núcleo pelo menos um 

verbo ou uma locução verbal; Por exemplo: SV � jogou, 

começou cedo, tem jogado futebol. 

c. Preposicionais (SP): contém uma preposição em seu início; 

Por exemplo: De Luciano para Laís, para banca. 

d. Adverbiais (SAdv): contém como elemento núcleo pelo menos 

um advérbio ou uma locução adverbial. Por exemplo: SAdv � 

logo, cedo, tarde, muito rapidamente. 

e) Frase: unidade de comunicação que contenha um sentido completo, 

podendo conter qualquer número verbos. Pode conter uma ou mais 

orações. Por exemplo: Gol!; Excelente, este jogador.; O jogador 

ganhou hoje. 

f) Oração: unidade de comunicação que contenha os termos 

fundamentais: sujeito e predicado. 

g) Período:  é uma frase que possui uma ou mais orações, pode-se ser: 

a. Simples: Quando constituído de uma só oração. Ex.: João 

ofereceu um livro a Joana. 

b. Composto: Quando é constituído de duas ou mais orações. 

Ex.: O povo anseia que haja uma eleição justa, pois a última 

obviamente não o foi. 

h) Papéis  

a. Sintáticos: em suma, são as funções representadas pelas 

palavras ou sintagmas na estrutura gramatical da frase. Por 

exemplo: sujeito, predicado, objeto direto e indireto, adjuntos 

adnominais e adverbiais, entre outros. 
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Ex.: Luciano marcou um gol no jogo. 

Sujeito  � Luciano 

Predicado  � marcou um gol no jogo 

Objeto direto  � um gol 

Objeto indireto  � no jogo 

b. Temáticos:  em suma, são funções representadas 

semanticamente pelos constituintes de uma frase. Devem ser 

independentes dos papéis sintáticos dos componentes da 

frase. Por exemplo: Agente, instrumento e locação. 

Ex.:  (1) Fred  lançou-me a bola. 

  (2) A bola me foi lançada por Fred . 

Em ambas as frases, a palavra “Fred” tem o papel de agente, 

mesmo que a 1ª esteja na voz ativa e a segunda esteja na voz 

passiva. 

2.1.2.2 Áreas de estudos lingüísticos 

Nesta seção serão apresentadas questões relativas aos diferentes níveis 

de estudo da linguagem: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e 

pragmática. Seção baseada em [Barros & Robin, 96] e [Crystal, 91]. 

Fonética e Fonologia 

Fonética e fonologia como o próprio nome denota, são as áreas 

relacionadas ao sistema de sons de uma determinada linguagem.  

A fonética relaciona-se mais especificamente ao estudo da produção da 

fala humana, ou seja, os sons da fala humana propriamente dita, i.e., as muitas 

realizações dos fonemas, sua descrição, classificação e transcrição.  

A fonologia, por sua vez, estuda as regras abstratas e princípios 

envolvidos na organização, estrutura e distribuição dos sistemas de sons de 

uma determinada língua, ou seja, como os fonemas se comportarão. 

Ambas são indispensáveis nos estudos de compreensão da fala em 

PLN, já que para se estudar os sons da língua é preciso um conjunto de 

símbolos que os representem, já que a ortografia convencional pode 

apresentar problemas do tipo: sons diferentes em uma mesma grafia, e/ou, 

diferentes grafias representando o mesmo som. 



 2 Tecnologias úteis em Extração de Informação 12 

 

Morfologia e Sintaxe 

Morfologia e sintaxe estudam como as palavras e os grupos de palavras 

que formam elementos de expressão de uma língua são constituídos. 

A morfologia trata da estrutura ou forma das palavras através dos 

morfemas, que são as unidades básicas de significado na composição das 

palavras, suas leis de formação e inflexão. Neste contexto, os estudos se 

estendem aos morfemas e suas classificações, tais como:  

Morfemas lexicais detêm um significado próprio. Por exemplo: árvore, 

gol, sol, sabor, ou seja, denotam o próprio radical da palavra, desta forma, 

podem-se descobrir palavras e mesma família ou formação, e.g. 

inconstitucional, constitucional, constituição;  

Morfemas gramaticais possuem significado que deriva das relações e 

categorias da língua, ou seja, prefixos e sufixos por exemplo. Por exemplo: ‘re’ 

(prefixo) em reescrever, ‘zinha’ (sufixo) em arvorezinhas. Principais 

responsáveis pela variação dos radicais (estes morfemas) são os que podem 

ser uma desinência (gênero e número de substantivos, adjetivos e pronomes, 

número e pessoa de verbos), um afixo (modificam o sentido do radical 

agregado, e.g. inconstitucional), ou uma vogal temática (caracteriza a 

conjugação dos verbos). 

Além de estudar a estrutura das palavras, a morfologia também se 

concentra na classificação destas em categorias, ou, conforme popularmente 

conhecido na área, são classificadas como parte do discurso (part-of-speech, 

ou POS), podendo fazer parte de tais categorias substantivos, verbos, 

adjetivos, preposições e advérbios. Palavras classificadas na mesma categoria 

compartilham propriedades em comum, e.g., o tipo de plural (+s ou +es), tipo 

de diminutivo (+inho), entre outras. 

A sintaxe estuda as regras que regem a formação de frases de uma 

determinada língua, regras estas que podem ser usadas para determinar a 

estrutura sintática de frases geradas. As frases são formadas pelos 

constituintes superiores (e.g. SN, SV), já definidos anteriormente, que, por sua 

vez, são compostos por constituintes de ordem inferior (e.g. SP, SAdv), que 

contém categorias mais básicas (e.g. substantivo, verbo, preposição, advérbio), 

caracterizando uma estrutura de árvore composta pelos níveis apresentados. 



 2 Tecnologias úteis em Extração de Informação 13 

 

As regras sintáticas determinam a ordem linear dos constituintes na 

frase, com base nas categorias sintáticas supracitadas. A hierarquia mantida 

entre os constituintes revelam a árvore sintática de uma determinada frase. 

Conforme exemplo mostrado na Figura 1, tem-se a estrutura sintática da frase 

“o goleiro agarrou a bola branca” em termos de seus constituintes. 

 

Figura 1: Exemplo de estrutura sintática.  

Semântica e Pragmática 

A semântica estuda o significado das palavras e como elas se combinam 

na formação do significado da frase, ou seja, uma intersecção entre a 

lingüística e o texto e seu contexto. 

As propriedades semânticas das palavras auxiliam na fixação de seu 

significado. Por exemplo, o traço feminino é também uma propriedade 

semântica das palavras ‘mesa’, ‘saudade’ e ‘menina’. A propriedade ‘humano’ 

qualifica apenas ‘menina’ nas palavras supracitadas. Por exemplo, podem-se 

construir Ontologias e classes de palavras observando as características mais 

gerais das entidades existentes no mundo, porém, ao tratar mais 

especificamente um domínio, esta tarefa fica quase impossível pela notória 

quantidade de informação a ser tratada pela ontologia. Isto é apenas um 

exemplo, contudo, não há um sistema formal amplamente utilizado na 

representação semântica, como se encontra para a sintaxe. 

A pragmática, por sua vez, estuda a língua na forma de sua interação 

social, i.e., como os falantes a utilizam e suas motivações psicológicas, as 

restrições encontradas por eles nas conversas, e o efeito do uso da língua tem 

sobre os participantes da comunicação. Deste modo, não é vista como um 

nível de representação estrutural da língua. 

                             F 
 
                  SN                   SV 
 
       Det       Subs            V                S N 
 
                                            Det  Su bs     Adj 

 
           O        goleiro         agarrou          a    bola    branca. 



 2 Tecnologias úteis em Extração de Informação 14 

 

2.1.3 Sistemas de PLN 

O Processamento de Linguagem Natural ou PLN consiste em uma das 

áreas de pesquisa da Inteligência Artificial, no qual, pode ser dividido em duas 

subáreas de trabalho: interpretação e geração de linguagem natural. A primeira 

delas baseia-se em mecanismos que buscam “compreender” frases em alguma 

Linguagem Natural ou LN, e tem por objetivo traduzi-las para uma 

representação que possa ser compreendida e utilizada pelo computador. Na 

segunda, por sua vez, tem-se o oposto: o computador traduz uma 

representação computacional de um “conteúdo semântico” para texto em 

alguma LN [Allen, 95].  

Conforme ilustrado na Figura 2, são brevemente descritas as fases 

consecutivas do processamento de linguagem natural. Vale ressaltar que, de 

acordo com Freitas [Freitas, 02], como em um exemplo visto do sistema FAQ-

Finder [Hammond et al., 95], nem todas essas fases são obrigatórias, e que, 

estas fases podem também ser separadas em dois grandes grupos [Grishman, 

97]: a análise do texto, que compreende desde a separação das palavras até a 

análise semântica, e a análise do discurso, que envolve as fases de análise de 

discurso propriamente dita e análise pragmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Arquitetura de Sistema para Interpretação de LN [Barros & Robin, 96]. 

 
A seguir, apresenta-se uma breve descrição de cada recurso de PLN: 

• Separação : Efetua-se a separação das palavras ou tokens. 

PROCESSAMENTO PRAGMÁTICO 

PROCESSAMENTO SEMÂNTICO 

PROCESSAMENTO SEMÂNTICO PROCESSAMENTO SINTÁTICO 

PROCESSAMENTO MORFOLÓGICO 

Modelo do 
Discurso 

PROCESSAMENTO DO DISCURSO 

Modelo do 
Usuário 

Léxico 

Modelo do 
Domínio 

Geração 

Gramática 

Interpretação 
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Ex.: Na frase - Luciano escreve sua dissertação de mestrado. - após a 

separação, obtém-se: 

<word id=”word_1”> Luciano </word> 

<word id=”word_2”> escreve </word> 

<word id=”word_3”> sua </word> 

<word id=”word_4”> dissertação </word> 

<word id=”word_5”> de</word> 

<word id=”word_6”> mestrado </word> 

<word id=”word_7”> . </word> 

• Léxico : consiste em um dicionário com os termos utilizados pelo sistema 

no processamento do texto, onde estes podem estar associados às suas 

características morfológicas, sintáticas e semânticas. Devem conter as 

palavras mais comumente usadas, e, principalmente, as palavras relativas 

ao domínio a que se destina o sistema [Freitas, 02]. 

Ex.: Dicionário pertinente as palavras de uma determinada linguagem 

natural, e.g. Português, ou restrito ao conjunto das palavras portuguesas 

mais citadas no domínio utilizado. Exemplificando com um domínio 

simplório LAR, onde citam-se palavras de uso comum de uma dona de 

casa, tem-se as palavras ‘mesa’ e ‘comprou’. Usando a representação 

PATR-II [Shieber, 84], um formalismo gramatical muito utilizado em 

sistemas para PLN que o seu poder será apresentado mais adiante. 

mesa 

<categoria> = substantivo 

<gênero> = feminino 

<número> = singular 

comprou 

<cat> = verbo 

<tempo> = pretérito-perfeito 

<número> = singular 

<pessoa> = 3 

<arg1> = SN (por exemplo: A senhora ) 

<arg2> = SN (por exemplo: uma  mesa ) 

 Na segunda entrada do léxico, tem-se o verbo comprar na 3ª pessoa do 

singular do pretérito perfeito. As características (traços sintáticos), <arg1> = 

SN e <arg2> = SN  indicam que este verbo tem como argumentos (sujeito e 

objeto direto) um SN, ou sintagma nominal, que tem como elemento núcleo 

um ou mais substantivos. O dicionário léxico apenas faz uma identificação 
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das funções de cada palavra. Aqui nada é feito em nível de concordância 

de gênero e número, ou de construção/reconhecimento de sentenças, por 

exemplo, a frase ‘O senhora comprou um  mesa’ abaixo poderia ser 

reconhecida pelo analisador léxico, este identificaria a função de cada 

token conforme contido em seu dicionário, sem apontar os erros de 

concordância e/ou regência. 

• Gramática:  Define-se, através de regras, quais são as cadeias de palavras 

válidas em uma linguagem natural [Barros & Robin, 96], que são usadas no 

processamento sintático e morfológico a serem descritos a posteriori. 

Ex.: Conjunto de regras (gramática) que rege o encadeamento lógico da 

utilização das palavras do dicionário (léxico) de determinada linguagem 

natural. Por exemplo:  

SN � Subst Adj (regra) 

 <Subst gênero> = <Adj gênero> (restrição1) 

 <Subst número> = <Adj número> (restrição2) 

A regra supracitada determina que um sintagma nominal (SN) pode ser 

constituído de um substantivo seguido de um adjetivo (e.g. mesa branca), 

as restrições determinam o gênero e número do adjetivo/substantivo 

devem concordar. 

• Modelo do Domínio : armazena conhecimento a respeito das entidades, 

relações, eventos, lugares e datas do domínio em algum formalismo de IA 

[Barros & Robin, 96]. Nesta área (PLN), o conhecimento do domínio é 

muito importante para uma compreensão coerente do texto. Tal 

conhecimento pode ser disponibilizado por meio de uma ontologia que 

revela informações sobre determinado domínio relacionado ao discurso do 

texto. O uso de ontologias é de vital importância neste caso por dois 

motivos: 

• Auxilia a elucidação de ambigüidades de compreensão existentes 

no texto; e  

• A ontologia funciona como um dicionário de conceitos dentro do 

domínio do texto. 

Ex.: Pode-se aproveitar o exemplo da Figura 5, onde, encontram-se 

relações entre classes, e.g. a relação Coordenador (HeadOf) que liga as 

classes Membro do Corpo Acadêmico (Academic-Staff) e Projeto (Project), 
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sinalizando que um Projeto é Coordenado por um Membro do Corpo 

Acadêmico. Um exemplo de restrição seria a restrição de cardinalidade 

imposta nesta relação: apenas um Membro do Corpo Acadêmico 

(Academic-Staff) participa desta relação. 

• Modelo do Usuário : armazena conhecimento a respeito do usuário do 

sistema (e.g., seus objetivos, planos, intenções, conhecimento do domínio, 

etc.). 

• Modelo do Discurso : armazena informações sobre as frases 

previamente processadas para, por exemplo, auxiliar na interpretação de 

referências pronominais a entidades já introduzidas no discurso [Barros 

& Robin, 96]. 

Ex.: Reconhecimento de nomes próprios relativos a pessoas, entidades, 

lugares, entre outros. Em PLN, conhecido como NER (Name Entity 

Recognition). 

 

A arquitetura padrão para PLN possui os seguintes módulos de 

processamento: 

• Processamento Morfológico : Designa-se uma classe morfológica para 

cada uma das palavras (substantivo, adjetivo, etc.), bem como seu 

gênero, número e tempo, para o caso dos verbos [Barros & Robin, 96]. 

Consultas ao dicionário léxico fazem parte do processo de identificação 

morfológica, reconhecendo o sentido em que ela é empregada, de 

acordo com sua posição no texto [Freitas, 02]. 

Um analisador morfológico identifica palavras ou expressões 

isoladas em uma sentença, sendo este processo auxiliado por 

delimitadores (pontuação e espaços em branco). As palavras 

identificadas são classificadas de acordo com seu tipo de uso ou, em 

linguagem natural, categoria gramatical. 

Neste contexto, uma instância de uma palavra em uma sentença 

gramaticalmente válida pode ser substituída por outra do mesmo tipo, 

configurando uma sentença ainda válida (exemplo: substantivos, 

pronomes, verbos, etc.). Dentro de um mesmo tipo de palavra, existem 

grupos de regras que caracterizam o comportamento de um subconjunto 

de vocábulos da linguagem, por exemplo, Formação do plural de 
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substantivos terminados em "ão"; Flexões dos verbos regulares 

terminados em "ar", etc. Assim, a morfologia trata as palavras quanto à 

sua estrutura, forma, flexão e classificação, no que se refere a cada um 

dos tipos de palavras. 

Uma técnica de reconhecimento bastante utilizada para a análise 

morfológica é o autômato finito. O emprego de um analisador 

morfológico é fundamental para a compreensão de uma frase, pois para 

formar uma estrutura coerente de uma sentença, é necessário 

compreender o significado de cada uma das palavras componentes 

[Rich & Knight, 93]. 

• Processamento Sintático : As palavras são vistas como constituintes de 

frases, e o papel de cada uma delas é determinado através de bases de 

conhecimentos portáveis, independentes de domínio, as gramáticas. À 

medida que o processamento vai ocorrendo nesta fase e na seguinte, 

etiquetas (tags) são colocadas em palavras e partes do texto, denotando 

os papéis delas e também das orações e das partes das orações 

[Freitas, 02]. 

 Através da gramática da linguagem a ser analisada e das 

informações do analisador morfológico, um analisador sintático procura 

construir árvores de derivação para cada sentença, mostrando como as 

palavras estão relacionadas entre si. 

 Durante a construção da árvore de derivação, é verificada a 

adequação das seqüências de palavras às regras de construção 

impostas pela linguagem, na composição de frases, períodos ou 

orações. Dentre estas regras, pode-se citar a concordância e a regência 

nominal e/ou verbal, bem como o posicionamento de termos na frase. 

Um termo corresponde a um elemento de informação (palavra ou 

expressão), e é tratado como unidade funcional da oração, participando 

da estrutura como um de seus constituintes, denominados sintagmas. 

 Na análise sintática de uma oração em português devem-se levar 

em conta os seguintes sintagmas: termos essenciais (sujeito e 

predicado), termos integrantes (complementos verbal e nominal) e 

termos acessórios (adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto). A 

análise do período (vide seção   2.1.2.1), por sua vez, deve considerar o 
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tipo de período (simples ou composto), sua composição (por 

subordinação, por coordenação) e a classificação das orações (absoluta, 

principal, coordenada ou subordinada). 

 Nos sistemas de processamento de linguagem natural, o maior 

problema é a transformação de uma frase potencialmente ambígua em 

uma não ambígua, a qual será utilizada pelo sistema. Esta 

transformação é conhecida como parsing. O parsing é o processo de 

analisar sintaticamente, ou seja, verifica se uma entrada de dados está 

escrita corretamente, atribuindo classes sintáticas aos termos de uma 

frase de entrada, onde para isso, é empregada alguma gramática. 

 Dentre os formalismos que regem a gramática em PLN, podem-se 

destacar as redes de transição, gramáticas de constituintes imediatos 

(PSG - phrase-structure grammar) [Gazdar et al., 85], gramaticais de 

constituintes imediatos generalizadas, gramáticas de unificação 

funcional, HPSG (head-driven phrase-structure grammar) [Pollard & Sag, 

94] e PATR-II [Shieber, 84], que por sua vez é um dos mais utilizados e 

referenciados nas pesquisas da área de PLN. Este último permite 

verificar a concordância de gênero e número entre os constituintes da 

frase. As regras gramaticais informam alguns traços sintáticos, 

diferentemente dos formalismos gramaticais, e.g. constituintes 

imediatos, outro grande feixe de pesquisa em PLN, oferece bom poder 

gerativo e capacidade computacional, porém, nas questões de 

concordância de gênero e número, este formalismo não pode verificar. 
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Tabela 1: Comparação entre o trabalho dos formalismos PSG e PATR-II. 
 

PSG PATR-II 
O menino usa chapéu. 
 
F � SN, SV 
SN � Det, Subst 
SV � Verbo, SN. 
 
Det � O 
Subst � menino, chapéu 
Verbo � usa 

O menino usa chapéu. 
 
F � SN, SV 
  <SN numero> = <SV numero> 
  <SN pessoa> = <SV pessoa> 
SN � Det, Subst 
  <Det numero> = <Subst numero> 
  <Det genero> = <Subst genero> 
SV � Verbo, SN. 
 
O 
  <categoria> = Det 
  <genero> = masc 
  <numero> = sing 
menino 
  <categoria> = Subst 
  <genero> = masc 
  <numero> = sing 
chapéu 
  <categoria> = Subst 
  <genero> = masc 
  <numero> = sing 
usa 
  <categoria> = Verbo 
  <tempo> = pres 
  <numero> = sing 
  <pessoa> = 3 
  <arg_1> = SN 
  <arg_2> = SN 

 

• Processamento Semântico : Analisa o significado de cada palavra, e 

como este significado influi na interpretação de outras palavras da frase. 

Para obter uma representação semântica de palavras, podem ser 

utilizados diferentes formalismos como apoio, como modelo do domínio - 

local de armazenamento do contexto enciclopédico (para alguns 

formalismos são conhecimentos a respeito das entidades, relações, 

eventos, etc.) - ou enumeração de papéis temáticos [Barros & Robin, 96] 

termo que designa o tipo de relação semântica que se encontra 

associada aos argumentos de um predicador, ou seja, ao sujeito e aos 

complementos de um verbo ou simplesmente aos complementos de um 

substantivo ou adjetivo. 

Pode-se dizer que a semântica se desdobra em semântica léxica 

e em semântica gramatical. A semântica léxica busca uma 

representação conceitual para descrever o sentido, sendo que, para 

construir esta representação, pode ser feita a decomposição semântica 
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das unidades léxicas (em primitivas ou em traços semânticos), ou 

podem ser utilizadas redes semânticas. Esta última forma de 

representação foi originada da psicologia e leva em conta a forma como 

os seres humanos categorizam e memorizam conceitos. 

A compreensão da relação entre as palavras é tão importante 

quanto à compreensão das próprias palavras. Enfoques formais para a 

semântica gramatical tentam descrever o sentido de uma frase mediante 

a tradução de sua estrutura sintática para uma fórmula lógico-semântica. 

Como não existe uma correspondência imediata e biunívoca entre 

sintaxe e semântica, uma mesma estrutura sintática pode dar origem a 

diferentes representações semânticas. Por exemplo, uma professora de 

capoeira pernambucana pode referir-se a uma pessoa nascida em 

Pernambuco, a qual ensina capoeira, ou a uma pessoa que ensina 

capoeira no estilo em que esta é praticada em Pernambuco. 

Pode-se citar outro exemplo como no qual o papel temático é o 

Agente, como descrito na seção de embasamento lingüístico, é o papel 

temático do argumento que designa a entidade controladora, tipicamente 

humana, de uma dada situação. Por exemplo: Laís cortou o bolo. (Na 

frase, Laís tem o papel temático Agente).  

• Processamento do Discurso : este módulo, ao contrário dos anteriores, 

não analisa as frases isoladamente, e sim o texto como um todo. Tenta 

identificar qual a influência de uma ou mais frases na interpretação de 

frases subseqüentes. Fatores de coesão e coerência também são 

abordados nesta etapa [Barros & Robin, 96]. Uma problemática comum 

neste módulo é o tratamento das co-referências, que são elementos de 

referência aos itens da língua que não podem ser interpretados 

semanticamente por si mesmos, mas remetem para outros itens do 

discurso necessários à sua interpretação, podendo estar presente no 

texto ou não. Por exemplo, na frase Jorge criticou severamente a prima 

da sua amiga que freqüentava o mesmo clube. (o pronome que refere-se 

à prima da amiga ou a amiga?).  

• Processamento Pragmático : refere-se à obtenção do significado “não-

literal” de uma sentença. As relações entre as frases e o contexto das 

mesmas são pontos importantes nesta etapa. A interpretação de 
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pronomes (e.g., eu, você, aquela, este) e dêiticos (e.g., hoje, agora, 

aqui) são abordadas [Barros & Robin, 96]. 

À medida que se avança nas frases de PLN é necessário fazer 

uma interpretação do todo e não mais analisar o significado de suas 

partes, do ponto de vista léxico e gramatical. 

Certa estrutura pode não acrescentar nenhum dado de interesse 

na interpretação de uma sentença, ao passo que um comentário 

sarcástico, como Bela camisa Fernandinho, pode ter significado distinto 

do que aparenta textualmente representar, inclusive até contrariando seu 

sentido literal. Crenças e contextos intencionais também são fatores que 

interferem em uma resolução semântica. 

Segundo [Rich & Knight, 93], outro problema pertinente ao 

processamento da língua natural é o tratamento da ambigüidade de 

estruturas complexas como anáforas, elipses, metáfora, etc. (fenômenos 

pragmáticos textuais). Estes fenômenos são tratados através do cálculo 

dos significados implícitos, cálculo das relações interfrásicas, dentre 

outros. 

Em suma, técnicas PLN têm sido utilizadas no tratamento de 

documentos heterogêneos, com pequeno ou nenhum grau de estruturação. O 

objetivo do uso dessas técnicas de PLN na Extração de Informação é tentar 

compreender textos em alguma linguagem natural, a fim de encontrar os dados 

relevantes a serem extraídos, desta forma, explica-se sua utilização nesta 

dissertação. 

2.1.4 Principais Tarefas em PLN 

2.1.4.1 Interpretação de Linguagem Natural 

A interpretação da linguagem natural é baseada em mecanismos que 

tentam compreender as frases em uma determinada língua e representá-las 

para então serem utilizadas pelo computador. Um exemplo de aplicação nesta 

área são as interfaces para banco de dados onde o usuário faz uma pergunta, 

a qual é interpretada e então gerada uma consulta a ser utilizada pelo banco de 

dados em questão. 
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Neste contexto a entrada de um sistema para interpretação de LN é um 

texto, e a saída é, geralmente, sua representação em alguma linguagem formal 

ou de representação do conhecimento. A escolha da linguagem interna para 

representar o texto depende da aplicação – e.g. conforme descrito no parágrafo 

anterior, um sistema de interface em LN para Banco de Dados, a saída para 

uma pergunta do usuário é uma consulta em alguma linguagem de consulta 

estruturada (do inglês: structured query language ou simplesmente SQL). 

Sistemas para interpretação podem utilizar Bases de Conhecimento 

(BCs), que são arquivos externos onde informações necessárias à 

interpretação dos textos são codificadas de forma declarativa. Na 

representação da Figura 2, uma BC caracteriza-se como o modelo do domínio. 

Para que um sistema computacional interprete uma sentença em 

linguagem natural, é necessário manter informações morfológicas (i.e. 

substantivos), sintáticas (i.e. sujeito) e semânticas (i.e. agente), armazenadas 

em um dicionário, juntamente com as palavras que o sistema compreende, de 

acordo com a Figura 2 (pag. 14) e explanações da subseção anterior, onde 

foram discriminadas todas as etapas do processamento da linguagem natural.  

Sistemas de EI baseados em técnicas de PLN são indicados nesta 

modalidade, visto que para execução da tarefa de extração de informação, é 

importante uma compreensão/interpretação do texto de entrada, no qual terão 

componentes a serem identificados e extraídos. 

2.1.4.2 Geração de Linguagem Natural 

O processo de Geração de Linguagem Natural (GLN) é essencialmente 

o inverso do processo da interpretação [Barros & Robin, 96]. O gerador recebe 

como entrada elementos de conteúdo e objetivos de comunicação, para 

produzir um texto linguisticamente correto. Neste, deve-se determinar o que 

será dito e de que forma, organizando o discurso e as frases. Um dos desafios 

da área é o processo de planejamento envolvido na geração do discurso. Entre 

os requisitos necessários para produzir uma saída correta, a frase ou texto 

terão que: 

• Satisfazer os objetivos de comunicação; 

• Expressar os elementos de conteúdo relevantes; 
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• Ser linguisticamente correto; 

• Ser composto dinamicamente, usando um léxico e uma gramática 

de determinada linguagem. 

Alguns exemplos de aplicações que utilizam GLN: 

• Produção automática de resumos textuais de dados on-line 

quantitativos ou tabulados (Por exemplo: financeiro do dia na 

bolsa de valores); 

• Produção automática de resumos textos (e.g. resumo de páginas 

recuperadas por engenhos de busca.) 

• Respostas em LN a consultas em banco de dados; 

• Tutores interativos; 

• Tradução automática, entre outros. 

 

A representação das partes da entrada de um gerador são duas: 

1. Elementos de conteúdo a ser utilizados no texto a ser gerado; 

2. Objetivos, os quais, o texto a ser gerado, precisa atingir. 

 

Neste contexto, em alguns sistemas, os objetivos de comunicação não 

são explicitamente dados como entrada, assim os objetivos são incluídos na 

arquitetura do gerador, que recebe como entrada apenas algum conteúdo a 

expressar. Este é o caso do ANA [Kukich, 88], que gera resumos sobre a 

atividade do dia da bolsa de valores, a partir de valores numéricos em um 

conjunto de indicadores financeiros restritos a cada hora do dia. Resultando um 

resumo com estilo jornalístico. O objetivo de comunicação do ANA é único e 

implícito: resumir, em um parágrafo conciso, as flutuações de indicadores em 

destaque no dia. Um exemplo do trabalho do sistema é mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 : Exemplo de Entrada/Saída de um gerador de texto [Barros & Robin, 96]. 

 
Em outros sistemas, os objetivos de comunicação constituem a única 

entrada do gerador. Nestes casos, o gerador fica responsável pela busca, em 

uma base de dados ou de conhecimento, dos elementos de conteúdo 

relevantes para satisfazer os objetivos de entrada. Este é o caso do ADVISOR-

II [Elhadad et al., 97], que gera conselhos para um aluno sobre a organização 

da programação de cursos.  Um exemplo de objetivo de comunicação que o 

ADVISOR-II recebe como entrada é o de convencer o aluno a cursar ou não 

cursar determinada disciplina em um dado semestre. Para tal, o sistema busca 

fatos em uma base de conhecimento que especifica as características de cada 

disciplina (obrigatoriedade, pré-requisitos, etc.).  

Volume Advances Declines Unchanged 
55,860K 772 660 417 

 

Time Indicator Size Value 
10am Industrial 30 814,22 
10am Transportation 20 318,05 
10am Utilities 15 106,39 
10am Stocks 65 315,79 
11am Industrial 30 813,55 
11am Transportation 20 317,60 
11am Utilities 15 106,22 
11am Stocks 65 315,46 
12am Industrial 30 814,12 
12am Transportation 20 317,82 
12am Utilities 15 106,57 
12am Stocks 65 315,81 
2pm Industrial 30 814,12 
2pm Transportation 20 317,60 
2pm Utilities 15 106,78 
2pm Stocks 65 315,85 
3pm Industrial 30 810,12 
3pm Transportation 20 316,47 
3pm Utilities 15 106,70 
3pm Stocks 65 314,63 
4pm Industrial 30 814,14 
4pm Transportation 20 317,00 
4pm Utilities 15 106,83 
4pm Stocks 65 314,90 

 

Thursday, June 24 1982 – Wall Street`s securities markets meandered upward through most of 
the morning, before pushed downhill late in the day yesterday the stock market closed out the 
day with a small loss and turned to mixed showing in moderate trading. 
The Dow Jones average of 30 industrials declined slightly, finish the day at 810.41, off 2.76 
points. The transportation and utility indicators edged higher. Volume on the Big Board was 
55.860K shares compared with 62,710K shares on Wednesday. Advances were ahead by 
about 8 to 7 at the final bell. 
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A Figura 4 exibe duas respostas para a mesma pergunta: “Should I take 

AI?” (“Eu devo cursar IA?”), de um aluno que gosta de programação e não 

gosta de matemática. O sistema gera as respostas a partir da mesma base de 

conhecimento, porém com objetivos de comunicação opostos. [Barros & Robin, 

96]. 

Objetivo de comunicação = take(reader, AI): 

Texto de saída  = “AI covers many interesting topics such as NLP, 

Vision and Expert Systems. And it involves a good a mount of 

programming. So it should be interesting.” 

Objetivo de comunicação = not(take(reader, AI)): 

Texto de saída  = “AI covers logic, a very theoretical topic, and 

it requires many assignments. So it could be diffic ult.” 

Figura 4 : Exemplo da influência de objetivos de comunicação na saída [Barros & Robin, 96]. 

 

Nesta seção, estudaram-se as particularidades do processamento de 

linguagem natural (PLN). A seguir, continua-se o estudo tratando das 

ontologias, seus conceitos e definições. 

2.2 Ontologias 

Há alguns anos, a palavra ontologia tem sido utilizada em Ciência da 

Computação e em Ciência da Informação com um sentido diferente daquele 

tradicional adotado pela filosofia. São diversas as definições apresentadas na 

literatura. Algumas delas são apresentadas a seguir, com o objetivo de 

esclarecer o moderno uso do termo.  

Para Sowa [Sowa, 99], ontologia é um “catálogo de tipos de coisas”, que 

se supõem existir em um domínio, na perspectiva de uma pessoa que usa uma 

determinada linguagem. Já Corazzon [Corazzon, 02] por sua vez afirma que o 

termo trata-se de “uma teoria que diz respeito a tipos de entidades e, 

especificamente, a tipos de entidades abstratas que são aceitas em um 

sistema que utiliza uma linguagem”.  

Uma definição mais completa é apresentada por Gruber [Gruber, 96]: 
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“Uma ontologia é uma especificação explícita de uma 
conceitualização. Em tal ontologia, definições associam nomes de 
entidades no universo do discurso (por ex. classes, relações, 
funções, etc) com textos que descrevem o que os nomes significam 
e os axiomas formais que restringem a interpretação e o uso desses 
termos [...].” 

A palavra conceitualização corresponde a uma coleção de objetos, 

conceitos e outras entidades que se assume existirem em um domínio e os 

relacionamentos entre eles. A definição proposta por Gruber é criticada por 

Guarino em [Guarino & Giaretta, 95]: 

“[...] um ponto inicial nesse esforço de tornar claro o termo, será 
uma analise da interpretação adotada por Gruber. O principal 
problema com tal interpretação é que ela é baseada na noção 
conceitualização, a qual não corresponde a nossa intuição. [...] Uma 
conceitualização é um grupo de relações extencionais descrevendo 
um ‘estado das coisas’ particular, enquanto a noção que temos em 
mente é uma relação intencional, nomeando algo como uma rede 
conceitual a qual se superpõe a vários possíveis ‘estados das 
coisas’.” 

Uma definição intencional consiste de uma lista de características do 

conceito. Já uma definição extencional é uma enumeração de aspectos de 

todas as espécies que são do mesmo nível de abstração. Alguns anos depois, 

Guarino [Guarino, 98] revê a definição de conceitualização fazendo uso do 

aspecto intencional, para obter uma interpretação mais satisfatória, conforme 

descrito a seguir:  

“[...] ontologia se refere a um artefato constituído por um vocabulário 
usado para descrever certa realidade, mais um conjunto de fatos 
explícitos e aceitos que dizem respeito ao sentido pretendido para 
as palavras do vocabulário. Este conjunto de fatos tem a forma da 
teoria da lógica de primeira ordem, onde as palavras do vocabulário 
aparecem como predicados unários ou binários.” 

O vocabulário formado por predicados lógicos forma a rede conceitual 

que confere o caráter intencional às ontologias. A ontologia define as regras 

que regulam a combinação entre os termos e as relações. As relações entre os 

termos são criadas por especialistas e os usuários formulam consultas usando 

os conceitos especificados. Uma ontologia define assim uma “linguagem” 

(conjunto de termos) que será utilizada para formular consultas.  
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Numa definição mais atual palpável e relacionada com os dias atuais 

Guarino [Guarino et al., 99] afirma que, ontologias como um ramo da Filosofia 

se refere a um sistema de categorização dos objetos do mundo para a 

organização da realidade. Desta forma, ontologias especificam conceitos sobre 

um dado campo de conhecimento e as relações, restrições e axiomas válidos 

entre esses conceitos e suas instâncias, provendo uma boa taxonomia tanto de 

entidades como de instâncias deste universo de discurso [Palmeira & Freitas, 

06]. 

Atualmente, o uso de ontologias vem se difundindo em diversas áreas, 

como na Web Semântica, Direito, Comércio Eletrônico entre outras áreas que 

buscam desenvolver um vocabulário contendo os conceitos relativos ao 

domínio de aplicação [Palmeira & Freitas, 06]. 

2.2.1 Componentes de uma ontologia 

Atualmente, as ontologias compartilham diversas semelhanças 

estruturais, independente da linguagem nas quais são expressas. Contudo, a 

maioria das ontologias descrevem: indivíduos (exemplares), classes 

(conceitos), atributos e relacionamentos. Esta seção descreve cada um destes 

componentes e está baseada em [Freitas,02] e [Guarino, 98]. 

2.2.1.1 Classes  

Classes que funcionam como os conceitos das ontologias, normalmente 

organizados em hierarquias. As classes ligadas com classes mais altas são 

subclasses destas classes mais altas, que, por sua vez, são superclasses 

destas classes mais baixas. A seguir observam-se alguns exemplos de 

classes: 

• Pessoa, a classe de todas as pessoas; 

• Veículo, a classe de todos os veículos, superclasse de carro; 

• Carro, a classe de todos os carros, subclasse de Veículo; 

• Coisa, representando a classe de todas as coisas, superclasse de todas 

as classes. 

Uma classe pode incluir ou estar incluída em outras classes. Por 

exemplo, Veículo inclui Carro, já que (necessariamente) qualquer coisa que é 
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membro de Carro é também membro de Veículo. A relação de inclusão é 

utilizada para criar uma taxonomia, geralmente com uma classe geral como 

Coisa no topo, e indivíduos específicos como Fiat Siena 2005 Fire na base. 

2.2.1.2 Atributos 

Objetos em uma ontologia podem ser descritos através de atributos. 

Cada atributo tem pelo menos um nome e um valor, e é utilizado para 

armazenar informação que é específica para o objeto ligado a ele. Por 

exemplo, o objeto " Fiat Siena 2005 Fire " tem atributos como: 

• Nome: Fiat Siena 

• Número_de_portas: 4 

• Motor: {1.0, 1.3} 

• Câmbio: 5-marchas 

O valor de um atributo pode ser um tipo de dados completo; neste 

exemplo, o valor do atributo chamado Motor é uma lista de valores, não um 

valor simples. 

2.2.1.3 Instâncias 

Definem as características de membros de uma classe, preenchidos 

com valores do tipo especificado para o atributo. Este tipo pode ser um dos 

tipos básicos (inteiro, string, booleano, float, símbolo, etc) ou o tipo especial 

instância de classe, que é responsável por definir relações entre classes. Por 

exemplo, a classe ‘Professor’ teria um atributo ‘Orientados’, que seria 

subclasse da classe ‘Estudantes’. 

2.2.1.4 Relações 

Um uso importante dos atributos é a descrição de relações entre objetos 

na ontologia. Geralmente, uma relação é um atributo cujo valor é outro objeto 

na ontologia. Muito do poder das ontologias vem da habilidade de descrever 

estas relações. O conjunto de todas as relações descreve a semântica do 

domínio. 
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O tipo mais importante de relação é a relação de inclusão ou hierárquica 

(é-superclasse-de, é-um, é-subtipo-de ou é-subclasse-de), que define quais 

objetos são membros de quais classes de objetos. Por exemplo, pode-se notar 

que o "Fiat Siena 2005 Fire" é-um "Carro de 4 portas", que, por sua vez, é-um 

"Carro". 

Outro tipo comum de relação é a do tipo parte-de que representa como 

objetos se combinam para formar objetos compostos. Por exemplo, se se 

estender o exemplo de ontologia para incluir objetos como Rodas, dir-se-ia que 

"Roda” é-parte-de “Fiat Siena 2005 Fire" já que uma roda é um dos 

componentes de um Fiat Siena. 

Além das relações comuns como é-um e parte-de, as ontologias 

geralmente incluem outros tipos de relações que refinam ainda mais a 

semântica do modelo. Estas relações geralmente são específicas do domínio e 

são utilizadas para responder tipos particulares de questões. 

2.2.1.5 Funções 

Um conjunto de funções. Uma função é um caso especial de 

relacionamento em que um conjunto de elementos tem uma relação única com 

outro elemento. Um exemplo de função é ser_pais_biológicos, onde um 

conceito homem e um conceito mulher estão relacionados a um conceito 

pessoa. 

2.2.1.6 Axiomas 

Um conjunto de axiomas, ou seja, regras que são sempre verdade. Um 

exemplo de axioma é afirmar que toda pessoa tem uma mãe. 

2.2.1.7 Taxonomia 

Ajudam a perceber o domínio como um todo, focando nas classes de 

objetos presentes no domínio, buscando relações entre eles, principalmente 

especialização ou herança, que são relações do tipo é-um entre as classes, 

bem semelhantes ao conceito de subclasse dos objetos. É a herança que 

define a hierarquia, em ontologias pode-se existir herança múltipla. 



 2 Tecnologias úteis em Extração de Informação 31 

 

2.2.2 Portabilidade entre domínios através de ontol ogias  

A problemática envolvendo a portabilidade de domínios muitas vezes 

provoca alterações drásticas em sistemas computacionais. Por outro lado, o 

uso de soluções computacionais declarativas, - i.e., aquelas em que o 

conhecimento necessário localiza-se fora do sistema e em não em seu código 

executável - facilita a implementação da portabilidade.  

Uma solução declarativa muito em voga atualmente é o termo ontologia, 

uma vez que elas estão presentes em muitos sistemas, ferramentas e produtos 

de manipulação de informação e comércio eletrônico, representadas como 

hierarquias de palavras-chave, conceitos, e muitas outras formas.  

Apesar da palavra “ontologia” denotar uma teoria sobre a natureza do ser 

ou existência, em Informática ela pode ser interpretada como o conjunto de 

entidades com suas relações, restrições, axiomas e vocabulário. Uma ontologia 

define um domínio, ou, mais formalmente, especifica uma conceitualização 

acerca dele [Gruber, 95]. Normalmente, uma ontologia é organizada em 

hierarquias de conceitos (ou taxonomias).  

Por exemplo, a Figura 5 mostra algumas classes da ontologia Ciência 

publicada por Freitas em [Freitas, 01] e algumas de suas relações, ontologia 

esta utilizada na 1ª versão do MASTER-Web. A classe Membro do Corpo 

Acadêmico (Academic-Staff) é um subconjunto mais específico da classe 

Pesquisador (Researcher), o que caracteriza a relação conhecida como 

herança. Esta classe herda, portanto, todo o conhecimento associado à classe 

Pesquisador, como os relacionamentos, restrições e outros itens de 

conhecimento desta última classe. Na Figura 5 encontram-se ainda outras 

relações entre classes, e.g. a relação Coordenador (HeadOf) que liga as 

classes Membro do Corpo Acadêmico (Academic-Staff) e Projeto (Project), 

sinalizando que um Projeto é Coordenado por um Membro do Corpo 

Acadêmico. Um exemplo de restrição seria a restrição de cardinalidade imposta 

nesta relação: apenas um Membro do Corpo Acadêmico (Academic-Staff) 

participa desta relação.  
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Figura 5: Relacionamentos entre algumas das principais classes da ontologia Ciência [Freitas 
et al., 08a]. 

 

Nesta seção estudaram-se as ontologias e suas particularidades, a seguir, 

continua-se o estudo do estado da arte envolvendo Extração de Informação. 

2.3 Considerações Finais 

Neste capítulo, abordou-se o embasamento necessário envolvendo os 

conceitos das tecnologias de PLN e Ontologias focando o emprego das 

tecnologias supracitadas em Extração de Informação. A seguir, continuar-se-á 

expondo detalhes sobre o estado da arte envolvido, no entanto com foco em 

extração de informação. 
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3 Extração de Informação 
 

 

 

O erro acontece de vários modos, enquanto ser correto  
é possível apenas de um modo. 

Aristóteles 
 

Tente de novo, fracasse novamente, porém, fracasse melhor. 
Samuel Beckett 

 

 

3.1 Introdução 

A Extração de Informação encarrega-se de analisar e transformar o 

formato de apresentação da informação contida em documentos relevantes, 

exibindo a informação em um formato desejável. Por exemplo, pode-se analisar 

páginas web relevantes e como saída, fornecer uma mala direta com nome, e-

mail e telefone de dados encontrados no corpus de entrada, persistidos em um 

banco de dados. O tópico será explanado em maiores detalhes nas seções a 

seguir. 

3.2 Definição, Tipos e Técnicas 

Para Kushmerick [Kushmerick, 99], extração de informação “é a tarefa 

de identificar os fragmentos específicos de um documento que constituem o 

núcleo de seu conteúdo semântico”. A restrição de domínios torna-se um 

requisito para sistemas de PLN, assim como para qualquer aplicação de 

Inteligência Artificial.  

A literatura aponta que os sistemas de extração de informação mais 

comuns são baseados em duas técnicas: wrappers [Allen, 95] [Appelt & Israel, 

99] (vide seção 3.2.1) e processamento de linguagem natural (vide seção 

3.2.2).  
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Ambos os tipos podem beneficiar-se de aprendizado automático para 

garantir escalabilidade e portabilidade, proporcionando um desenvolvimento 

rápido de novos extratores pela automatização parcial ou total do processo de 

aquisição de conhecimento [Freitas, 02]. 

Por outro lado, a comunidade científica tem utilizado largamente outras 

técnicas de Inteligência Artificial (PLN, Aprendizagem de Máquina, etc.) para EI 

em textos, sejam estruturados ou não, visando, por exemplo, minimização de 

dificuldades na construção do sistema [Freitas et al., 08a], uma vez que em se 

tratando de IA, a dificuldade de construção é quase uma tautologia.  

Tais dificuldades encontradas na construção de sistemas de EI têm 

intensidades diferentes dependendo da fonte dos documentos em que formam 

o corpus. Para textos estruturados os problemas se concentram apenas na 

maneira de construção do sistema, uma vez que tendo um corpus estruturado, 

o mapeamento dos campos a serem analisados é facilitado, diferentemente 

dos sistemas de EI para textos não estruturados (livres), neste caso além dos 

problemas de construção do sistema, tem-se que elaborar uma maneira de 

identificar fragmentos de texto, classificá-los e combiná-los para compor 

campos, antes de começar a analisá-los, o que denota uma dificuldade maior e 

mais apurada. 

Entre as diversas técnicas utilizadas, têm-se os sistemas com regras de 

extração criadas manualmente, obviamente necessita de um especialista e 

grande esforço no desenvolvimento, com pouca facilidade para portabilidade 

entre domínios. Já os sistemas com regras de extração criadas 

automaticamente, geralmente usando alguma técnica de aprendizagem de 

máquina, a partir de um corpus etiquetado, possibilitando uma portabilidade 

maior entre domínios [Appelt & Israel, 99] [Freitas, 02]. 

São bastante comuns sistemas baseados em autômatos finitos (AF) 

[Kushmerick et al., 97] e casamento de padrões, o primeiro aprende regras no 

formato de autômatos finitos e o segundo aprende a partir de expressões 

regulares (ER). Pode-se descrever um AF a partir de uma ER e vice versa, 

estes tipos detêm uma relação estreita e a vantagem de representar regras em 

linguagens simbólicas baseadas na teoria dos conjuntos, relações e funções da 

matemática, tendo-se uma interpretação facilitada. 
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Em [Kushmerick et al., 01] destacam-se os algoritmos de classificação 

de textos com aprendizagem, o texto livre dado como entrada é tratado e 

dividido em diversos conjuntos de tokens chamados de “fragmentos 

candidatos”, que por sua vez podem servir como resposta a determinado 

campo de saída, e.g. no texto “Luciano mora na rua A, 11, apto 15, Arruda, 

Recife, PE” a porção em itálico poderia ser um fragmento candidato para um 

campo endereço na saída. 

Um pouco mais recente em [Kushmerick & Thomas, 03], ilustra-se a 

técnica Hidden Markov Models (HMM), Modelos Ocultos de Markov, onde se 

tem estados ocultos relacionados aos campos de saída e tokens do corpus de 

entrada, estes por sua vez serão classificados pelo HMM realizando uma 

associação entre o campo de saída mais provável a ser preenchido pelo(s) 

token(s) classificados. O modelo é bem visto pela comunidade acadêmica 

pelos bons resultados conhecidos, porém é limitado quanto às características 

dos tokens. 

A seguir abordar-se-ão detalhes envolvendo Extração de Informação 

usando wrapper e Processamento de Linguagem Natural. 

3.2.1 Extração de Informação usando wrappers  

Os Wrappers exploram a regularidade apresentada por arquivos 

estruturados ou semi-estruturados a fim de localizar os dados relevantes. 

Em geral, um wrapper tem os objetivos principais de extrair a informação 

contida em documentos e exportar essa informação como parte de uma 

estrutura de dados (e.g. um Banco de Dados). 

Normalmente, esses wrappers são construídos sem uma arquitetura 

consensual para esse tipo de sistema. Cada um possui modularidade, 

facilidade de manutenção e reuso do código de acordo com as suas 

necessidades individuais. Quanto à técnica de implementação, esses sistemas 

podem ser construídos de forma automática, semi-automática ou totalmente 

manual [Azavant & Sahuguet, 98]. 

A abordagem automática para construção de wrappers utiliza técnicas 

de aprendizagem de máquina [Mitchell, 97]. As mais utilizadas são as indutivas 

de classificação supervisionadas ou não. Algoritmos que implementam tais 



 3 Extração de Informação 36 

 

técnicas, tem o objetivo de aprender regras de extração a partir de um corpus 

de treinamento (documentos anotados). Esta abordagem não requer 

praticamente nenhum esforço humano para escrever o código de um novo 

wrapper. No entanto, o comportamento das regras de extração geradas 

depende da seleção manual dos exemplos de treinamento.  

O WIEN (Wrapper Induction Environment) [Kushmerick et al., 97] foi um 

sistema pioneiro em introduzir técnicas de indução em wrappers, que utiliza a 

abordagem automática. A partir de exemplos devidamente selecionados, o 

sistema aprende regras que descrevem o comportamento dos dados a serem 

extraídos. Tais regras baseiam-se em delimitadores, que limitam o texto a ser 

extraído. Experimentos denotam uma precisão média de 98% para corpora 

anotados e estruturados. 

A construção semi-automática de wrappers se faz com o auxílio de 

ferramentas que permitem que o usuário especifique a estrutura dos dados a 

serem extraídos e o contexto em que tais dados ocorrem no documento 

[Azavant & Sahuguet, 98]. 

O W4F (WysiWyg Web Wrapper Factory) [Azavant & Sahuguet, 98] é 

uma ferramenta semi-automática em Java, desenvolvida pela Universidade da 

Pensilvânia, cujo objetivo é gerar wrappers para documentos disponíveis na 

Web. A ferramenta oferece uma interface gráfica (Wizards), através da qual o 

usuário informa ao sistema os dados a serem extraídos. Obtendo uma precisão 

média em torno de 84%. 

Construir manualmente um wrapper significa escrever todo o código do 

programa. É a técnica mais demorada e trabalhosa, porém é a que apresenta 

maior precisão nos dados extraídos. Trata-se de uma técnica simples, mas o 

nível de detalhes pode ser grande. Neste caso, normalmente as regras de 

extração são regras de produção tradicionais, podendo-se utilizar uma máquina 

de inferência a fim de melhorar a eficácia do sistema [Nunes, 00]. 

O projeto COIN (Context Interchange) [Bressan et al., 97] desenvolvido 

no MIT, utiliza wrappers manuais para permitir o acesso integrado a fontes 

heterogêneas de informação. A idéia central é construir wrappers com 

interfaces genéricas que possam ser reusados para uma variedade de tipos de 

documentos (bancos de dados on-line, páginas Web, etc.). Os wrappers 

baseiam-se em um arquivo de especificação que determina quais os dados a 
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serem extraídos, como eles podem ser extraídos e como devem ser 

estruturados e apresentados. Os resultados não são mencionados na 

publicação referenciada. 

3.2.2 Extração de Informação usando PLN 

Sistemas de Extração baseados em PLN têm sido definidos para 

diferentes domínios, contando com etapas de processamento comuns aos 

sistemas de PLN em geral, e mais alguns módulos específicos para EI. Com 

base no tutorial apresentado por Appelt e Israel [Appelt & Israel, 99], foram 

identificados seis módulos principais presentes em sistemas para EI baseados 

em PLN: tokenizador, processador léxico e/ou morfológico, analisador 

sintático/semântico, um módulo no qual são definidos os padrões de extração, 

analisador do discurso e o último módulo de preenchimento de templates, que 

tratam-se de modelos de saída gerada pelo sistema. As descrições das fases 

contidas neste processo foram abordadas na seção 2.1 do capítulo anterior. 

As etapas que são agregadas às da abordagem de PLN em um sistema 

de EI (que estão detalhadas na Figura 2) são: 

• A construção/geração de regras ou padrões de extração, que consiste 

na criação de um dicionário de regras de extração específico para o 

domínio sendo tratado. Isto permite aos sistemas extrair os dados a 

que se propõe. Em geral, esses padrões se baseiam em restrições 

sintáticas e semânticas, aplicadas aos constituintes das sentenças, 

segundo [Muslea, 99]. Por exemplo, para extrair o alvo do ataque 

terroristas a partir da frase ‘The Parliament was bombed by the 

guerrillas’, pode-se usar um conceito que consiste em classificar a 

palavras bombed em conjunto com o padrão lingüístico <subject>  

verbo na voz passiva. Aplicando este padrão, tem-se uma extração 

simples. Primeiro o conceito é ativado porque a frase contém a 

palavra classificada bombed; então o padrão lingüístico <subject> é 

comparado à frase e o assunto/subject é extraído como o alvo do 

ataque terrorista, tratando-se de um verbo na voz passiva, o alvo 

retornado seria The Parliament. 
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• A etapa do preenchimento de templates de extração, onde são 

recebidos os dados dos estágios anteriores, e estes são preenchidos 

nos templates de extração definidos pela aplicação em um arquivo de 

saída, i.e. nome, profissão, endereço, telefone, e-mail, etc. 

3.2.2.1 Exemplos de Sistemas EI usando PLN 

Sistemas de EI são construídos, em grande número, a partir de textos 

em Linguagem Natural. Como resultado, é possível observar hoje uma 

tendência maior nesses sistemas de compartilhar praticamente as mesmas 

técnicas e arquiteturas [Muslea, 99]. A seguir, é mostrado um exemplo que 

utiliza técnicas de PLN para tratar de textos livres. 

O sistema LaSIE [Gaizauskas et al., 95], desenvolvido pela mesma 

equipe que criaria posteriormente o GATE [Maynard et al., 00] abordado no 4º 

capítulo. O sistema em questão (LaSIE) foi desenvolvido para ser um sistema 

de propósito geral, ou seja, sem restrição de domínio, destinado inicialmente a 

realizar tarefas especificadas na competição internacional MUC-6ª edição. 

A estrutura de alto nível do sistema LaSIE contém três estágios 

principais: pré-processamento léxico, parsing/análise semântica e interpretação 

do discurso. 

Durante a última década, as avaliações foram realizadas com objetivo de 

avançar o estado da arte em extração de informações e definir metas para os 

investigadores nesta área em evolução. No final de cada avaliação formal, foi 

organizada uma conferência para os participantes efetuarem o intercâmbio de 

resultados das pesquisas sobre a eficácia das técnicas utilizadas para extrair 

uma variedade de níveis de informação a partir do material de teste formal.  

Por razões históricas, estas conferências ocorreram nas décadas de 90 

até o ano de 2005, onde neste ano, tem-se registro da última conferência 

realizada (MUC7), a sigla MUC significa Message Understanding Conferences 

[http://www.itl.nist.gov/iad/894.02/related_projects/muc/]. Desde esta edição (7), 

não houve outras edições desta competição. 

Dentre as tarefas especificadas na MUC-6, tem-se: reconhecimento de 

entidades nomeadas (nomes próprios, datas, etc.), resolução de co-referência, 

preenchimento dos atributos das entidades no Template de Elementos e 
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preenchimento dos Templates de Cenário. Os Templates de Cenário 

descrevem eventos ou relações entre as entidades. No caso da MUC-6, a 

tarefa era reconhecer relações específicas entre pessoas que 

deixavam/assumiam cargos de gerência em empresas.  

Os sistemas que utilizam PLN embutem em seu código algum 

conhecimento específico do domínio e da tarefa em questão, apesar de utilizar 

técnicas genéricas de PLN. Isso se torna importante caso haja necessidade de 

alteração do domínio da aplicação, dependendo de como o sistema é 

desenvolvido, pode-se alterar um domínio por completo com poucas alterações 

nas linhas de código do sistema, apenas alterações relevantes em nível 

estrutural, que focam a base de conhecimento e regras que interagem com a 

mesma. 

3.2.3 Problemas e desafios em EI 

Diante do exposto, visualiza-se que as pesquisas na área de EI evoluem 

a cada década, novos experimentos com bons resultados são apresentados, 

entretanto, isentando os problemas específicos de cada técnica, os problemas 

de EI em geral são a dificuldade de tratamento de textos livres, uma vez que 

quando o texto é estruturado ou semi-estruturado as dificuldades diminuem 

satisfatoriamente. 

Tendo uma versão do corpus anotada, é altamente indicado a 

construção de sistemas de EI baseados em aprendizado, uma vez que os 

mesmos criam regras de extração que denotam a classe da etiquetagem dos 

slots e seu conteúdo, aprendendo de fato o comportamento do corpus e 

podendo identificar trechos que detenham um corportamento de mesma 

similaridade. 

Tratando-se de textos livres, o desafio é identificar os fragmentos de 

texto de forma correta, sem a ajuda da anotação ou da estruturação do corpus, 

tendo como fator de piora caso os documentos do corpus não tratem de um 

domínio comum, de fato o problema é difícil e custoso. 

Uma solução viável para a construção de sistemas de EI que tratam de 

corpura sem estruturação e contendo documentos em texto livre, seria a 

adoção do processamento de linguagem natural, com estado da arte forte e 
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definido, ajudaria a identificar fragmentos de texto dando uma classificação 

baseada nas regras de linguagem (idioma). Baseado na classificação 

gramatical, sintática e semântica, pode-se etiquetar fragmentos candidatos 

identificados de acordo com o objetivo a ser cumprido, ou, relacionando-os a 

alguma base de conhecimento (Ontologias) agregando poder semântico maior. 

Com a ajuda do PLN, tem-se um texto com uma estruturação / 

etiquetagem o que denota uma maior facilidade na extração a partir deste 

ponto. Levando a pesquisa a fatos relevantes, no que tange as pesquisas de EI 

na Web, já que tem-se nesta, um grande montante de textos desestruturados e 

não anotados, formando o maior corpus que existe, consequentemente o maior 

desafio de EI, uma vez que seria impossível atingir uma cobertura de 100% 

daquele, uma vez que o conteúdo muda a cada dia e são adicionados novos 

documentos (sites) a todo minuto. 

3.2.4 Métricas para avaliação e desempenho de siste mas de EI 

Sistemas de extração de informação são avaliados e comparados há 

muito tempo, com registros da década de 60, onde [Cleverdon, 62] enumerou 

alguns critérios, que segundo ele, poderiam ser utilizados na avaliação de 

sistemas: cobertura, tempo de resposta, precisão, relevância, forma de 

apresentação dos resultados e esforço do usuário. Com o passar dos anos, 

alguns destes critérios foram sendo utilizados até em competições 

internacionais, e.g., Pascal Challenge [http://nlp.shef.ac.uk/pascal/], competição 

que premia os melhores sistemas de extração de informação, avaliando-os por 

cobertura (recall), precisão (precision) e média harmônica (f-measure). Esses 

critérios são apresentados ao longo da seção baseando-se em [Ribeiro-Neto & 

Baeza-Yates, 99].  

Na cobertura (recall) tem-se a quantidade total de documentos 

relevantes identificados/extraídos corretamente (nij) sobre o número total dos 

documentos relevantes existentes no corpus (ni), conforme ilustrado na 

Equação 1 [Ribeiro, Cabral, et al., 08]. 

i

ij

n

n
jiC =),(obertura  ou 

relevantes documentos de  totalNúmero

srecuperado relevantes documentos de Número
  Cobertura=  

Equação 1:  Cobertura (Recall). 
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Na cobertura (recall) tem-se a quantidade total de documentos 

relevantes identificados/extraídos corretamente (nij) sobre o número total dos 

documentos recuperados do corpus (nj), conforme ilustrado na Equação 2 

[Ribeiro, Cabral, et al., 08]. 

 

j

ij

n

n
jiP =),(recisão  ou 

srecuperado documentos de  totalNúmero

srecuperado relevantes documentos de Número
  Precisão=  

Equação 2:  Precisão (Precision). 

 

Há na comunidade uma controvérsia entre estas medidas, uma vez que 

quando se maximiza a precisão, a cobertura entra em detrimento e vice-versa. 

Diante da assimetria dos corpora existentes, as métricas tornam-se relativas, 

por exemplo, para um corpus caracterizado pela web, a cobertura será relativa, 

uma vez que o número de documentos relevantes nem sempre está disponível.  

Além das métricas relacionadas, podem-se obter combinações utilizando 

as medidas citadas nas Equações 1 e 2 como entradas, tratam-se das 

métricas: F-Measure, E-Measure e Fallout. 

Na média harmônica (f-measure) tem-se uma combinação que considera 

a precisão e a cobertura obtendo-se como resultado a medida de desempenho 

que cresce à medida que as entradas também crescem, dado pela Equação 3 

[Ribeiro, Cabral, et al., 08]. 
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oberturarecisao2

+
××=   

 Equação 3:  Média Harmônica (F-measure). 

A literatura aponta ainda uma métrica baseada no F-measure no qual se 

pode enfatizar a precisão sobre a cobertura, caracterizado por F-measure 

parametrizado ou E-measure, dado pela Equação 4 exibida abaixo: 
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 Equação 4:  Média Harmônica Parametrizada (E-measure). 
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onde o valor de β controla o peso das métricas utilizadas (precisão e 

cobertura), de forma que: β = 1 se tem peso igual para ambas; β > 1 peso 

tende para precisão; β < 1 peso tende para cobertura. 

Por fim, tem-se o Fallout utilizado para analisar a porção do corpus que 

a precisão e cobertura ignoram, ou seja, o número de documentos irrelevantes 

da base, que ficara fora do cálculo da métrica citada, dado por:  

 

corpus
Fallout  do relevantes não documentos de Número

srecuperado relevantes não documentos de Número=   

Equação 5:  Fallout. 

 
Das métricas abordadas nesta seção, a proposta em questão fará uso 

da precisão, cobertura e média harmônica, pelos motivos de facilitar a 

comparação com os demais sistemas da área, que utilizam tais medidas em 

suas publicações.  

3.2.5 Motivação global 

Conforme explanado neste capítulo e no anterior, há diversas maneiras 

de se construir um sistema de EI. Cada solução depende do problema a ser 

tratado, em geral, a utilização de EI baseada em PLN fora escolhida pela 

caracterização do problema a ser resolvido neste trabalho, que trata-se de 

páginas web (texto livre, sem estrutura ou padronização). Diante disso, a 

motivação em geral é conseguir classificar as porções de texto do corpus 

quando a norma lingüística (PLN), etiquetar tais porções e por fim, persistir de 

forma organizada em arquivos XML para utilização futura, denotando uma 

extração de informação de fato. 

3.3 Considerações Finais 

Neste capítulo, abordou-se a extração de informação, um dos 

componentes do estado da arte envolvido no projeto. A seguir, apresenta-se o 

framework GATE e detalhes, importante arquitetura para engenharia textual. 
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4 O Framework GATE 
 

 

 

A imaginação é mais importante que o conhecimento. 
Albert Einstein 

 
As paixões ensinaram a razão aos homens. 

William Shakespeare 
 

 

A arquitetura GATE (General Architecture for Text Engineering) 

[Maynard et al., 09], para engenharia textual, permite o processamento textos 

para um conjunto de linguagens restrito (e.g. inglês, espanhol), e vem sendo 

utilizado por grupos de pesquisa na área em todo o mundo.  

Elaborado e desenvolvido pela Universidade de Sheffield, mais 

especificamente pelo grupo SheffieldNLP (grupo de pesquisa para estudos de 

PLN da Sheffield University) inicialmente em 95, e hoje, é o Ambiente de 

Desenvolvimento de aplicações em Processamento de Linguagem Natural 

mais popular em uso.  

Como a utilização do PLN na proposta está diretamente relacionada ao 

GATE, neste capítulo embasa-se o leitor sobre detalhes dos conceitos da 

arquitetura supracitada, embasamento necessário para o detalhamento da 

solução RELPIE no capítulo a seguir. 

4.1 Visão geral do GATE 

O framework GATE (General Architecture for Text Engineering) é uma 

infra-estrutura de código aberto (open-source) baseada em Java que serve 

para desenvolver e reutilizar componentes de software para resolver diversos 

problemas relacionados com o Processamento de Linguagem Natural. O 

software permite ainda a construção e anotação ou etiquetagem de corpus, 

além de avaliar as aplicações geradas, conectando-se a um banco de dados de 

textos.  
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O projeto segue em constante atualização [Maynard et al., 00], e no 

momento é patrocinado pela instituição britânica EPSRC (Engineering and 

Physical Sciences Resarch Council). 

O GATE é uma arquitetura, um framework, e um ambiente de 

desenvolvimento. Como arquitetura, define a organização de um sistema de 

engenharia textual e a divisão de responsabilidades entre diferentes 

componentes, e assegura que as interações entre os componentes satisfaçam 

os requisitos de um sistema que envolva engenharia textual. 

Como framework, o GATE proporciona uma ferramenta para projetos e 

um conjunto de módulos que podem ser reusados, estendidos ou adaptados 

para construção de sistemas que processem linguagem natural. Como 

ambiente de desenvolvimento gráfico, ajuda ao usuário a diminuir o tempo de 

desenvolvimento. 

Entre os principais módulos reusáveis estão um separador (english 

tokeniser), um delimitador de orações (sentence splitter) e um analisador 

morfossintático de trechos do discurso, ou Part-Of-Speech (POS Tagger). 

Estes módulos permitem que o desenvolvedor não tenha que desenvolvê-los 

todas as vezes que os necessite, uma vez que estão prontos e disponíveis na 

API do framework. Neste contexto, GATE nos dá um ponto de partida para 

construção de aplicações mais complexas envolvendo PLN. Vale salientar que 

quase todos os componentes GATE são dependentes do idioma Inglês, em 

particular os módulos de Extração de Informação. 

Os módulos da arquitetura GATE classificam-se em Recursos de 

Linguagem, Recursos de processamento e Recursos Visuais. Os recursos de 

linguagem são entidades tais como um analisador léxico e corpus; os de 

processamento são entidades primordialmente algorítmicas, e.g. parsers e 

tokenisers; os recursos visuais são os componentes usados na GUI (Graphic 

User Interface), interface gráfica do usuário. A arquitetura GATE, portanto, 

separa os dados, os algoritmos e as formas de visualização. 

4.2 O modelo de componentes do GATE 

A arquitetura GATE está baseada em componentes (módulos) de 

software com interfaces bem definidas que permitem o acoplamento necessário 
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de recursos formando um pipeline com características modulares, reusáveis 

em distintos contextos. Os componentes podem ser implementados em várias 

linguagens de programação, porém devem ser chamados e reconhecidos pelo 

sistema como uma classe Java. Tal classe pode ser um componente em si ou 

um elo que sirva como ligação para acoplar o componente ao GATE. 

4.2.1 GATE = GDM + GGI + CREOLE 

A arquitetura possui um modelo de componentes baseado no modelo 

Java Beans, que por sua vez é uma API independente de plataforma e de 

arquitetura que permite criar e utilizar componentes de software. Uma 

arquitetura definida por um modelo de componentes de software se encarrega 

de determinar como irão interagir os componentes do ambiente dinâmico.  

A arquitetura define os elementos fundamentais: componentes e 

repositórios. A parte de componentes encarrega-se de definir as formas de 

criação e utilização dos mesmos, além de proporcionar um modelo (template) a 

partir do qual podem ser criados novos componentes. A parte dos containers 

(de componentes de software) por sua vez define um método para combinar 

componentes, e formar com eles estruturas reusáveis. Os containers 

proporcionam um contexto para a organização e interação dos componentes. A 

seguir explica-se brevemente o modelo utilizado na arquitetura através da 

Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Arquitetura GATE. 

 

Como mostrado na Figura 6, GATE consiste em três partes: 

administrador de documentos GATE (GATE Document Manager ou GDM), 

interface gráfica GATE (GATE Graphical Interface ou GGI), e uma coleção de 

objetos (componentes ou módulos) reusáveis para engenharia de linguagem 

 
GDM 

 
 

 
 

CREOLE 

GGI 
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(Collection of Reusable Objects for Language Engineering ou CREOLE). Na 

terminologia bean, o CREOLE seria constituído por beans (componentes ou 

módulos) e o GGI seria a ferramenta builder (construtora). É importante 

salientar que a ferramenta builder GGI é opcional no GATE, podendo o usuário 

utilizar a API através de um IDE (ambiente de desenvolvimento integrado, e.g. 

eclipse, netbeans, etc.). Neste caso, a ferramenta builder funcionaria como um 

construtor de nível inferior para desenvolver aplicações, usando os módulos 

GATE através da API. Assim os módulos podem ser usados tanto dentro 

quanto fora do GATE. 

4.2.1.1 GDM 

O GDM serve como um centro de comunicações para os componentes 

GATE. Segundo Maynard e parceiros [Maynard et al., 00], com o GDM reduz-

se o número de interfaces entre n componentes em série a apenas uma 

(GDM), em contraste com n-1 se os componentes necessitam de uma 

intercomunicação. O GDM também serve para armazenar os textos para as 

aplicações de PLN (feitas no GATE), assim como a informação que é gerada 

ao processá-los. Ele também é o encarregado de estabelecer (impor) as 

restrições do formato de entrada/saída dos componentes CREOLE, descrito a 

seguir. Um módulo CREOLE tem que ser capaz de obter informação do GDM e 

escrever neste seu resultado, uma vez que seja executado. 

Um fator de melhoria na versão mais recente do GATE (5.0) [Maynard et 

al., 09] é a utilização ativa do Lucene [http://lucene.apache.org], módulo de 

indexação da Apache que agiliza o processamento e as buscas de fragmentos 

de texto no corpus, denotando respostas mais rápidas, em média de 200%, em 

relação as nas versões anteriores do mesmo framework.  

4.2.1.2 CREOLE 

O CREOLE é constituído por módulos (beans) a partir dos quais o 

usuário pode criar aplicações ou usar as disponíveis para processamento de 

linguagem natural.  
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Seguindo o modelo Java Beans, os componentes CREOLE devem ter a 

propriedade de introspecção, ou seja, os componentes CREOLE devem poder 

mostrar suas propriedades diante do GGI.  

Para isto, a arquitetura GATE utiliza a linguagem de marcação XML para 

a configuração dos recursos CREOLE (e para configurar o próprio GATE). Ou 

seja, todos os recursos CREOLE têm meta-informação associada em um 

documento XML chamado creole.xml. Neste arquivo, especifica-se o conjunto 

de parâmetros que um componente CREOLE entende, quais são obrigatórios e 

quais são opcionais; também se incluem os parâmetros default de cada 

componente. 

A seguir é mostrado um exemplo de arquivo creole.xml do componente 

CREOLE Tokeniser. 

 
<?xml version="1.0"?> 
<!-- creole.xml for the internal tokeniser --> 
<CREOLE-DIRECTORY> 
  <RESOURCE> 
    <NAME> 
      GATE Unicode Tokeniser 
    </NAME> 
    <CLASS> 
      gate.creole.tokeniser.SimpleTokeniser 
    </CLASS> 
    <COMMENT> 
      A customisable Unicode tokeniser. 
    </COMMENT> 
    <PARAMETER NAME="document" 
      COMMENT="The document to be tokenised" 
      RUNTIME="true">gate.Document 
    </PARAMETER> 
    <PARAMETER NAME="annotationSetName" 
      RUNTIME="true"  
      COMMENT="The annotation set to be used for th e generated  
        annotations" 
      OPTIONAL="true">java.lang.String 
    </PARAMETER> 
    <PARAMETER 
      DEFAULT="gate:/creole/tokeniser/DefaultTokeni ser.rules" 
      COMMENT="The URL for the rules file" SUFFIXES ="rules" 
      NAME="rulesURL">java.net.URL 
    </PARAMETER> 
    <PARAMETER 
      DEFAULT="UTF-8" 
      COMMENT="The encoding used for reading the de finitions" 
      NAME="encoding">java.lang.String 
    </PARAMETER> 
    <ICON>shefTokeniser.gif</ICON> 
  </RESOURCE> 
</CREOLE> 
</CREOLE-DIRECTORY> 
 



 4 O Framework GATE 48 

 

Para criar um novo recurso CREOLE tem-se que seguir os seguintes 

passos: 

• Escrever uma classe Java que implemente o modelo de 

componentes GATE (explicado em 4.2.1). 

• Compilar a classe, com todas as classes utilizadas, em um 

arquivo JAR (Java ARchive) 

• Escrever os dados de configuração em um arquivo xml para este 

novo componente. 

• Informar ao GATE o local (URL) dos novos arquivos JAR e XML 

que acabaram de ser criados. 

4.2.1.3 CREOLE Plugins  

Há uma grande quantidade de módulos compatíveis com a arquitetura 

GATE, denominados de CREOLE Plugins. Poder-se-ia citar todos nesta seção, 

contudo, isso se tornaria inviável por questões de tempo. Entretanto, abordar-

se-ão brevemente os mais importantes e utilizados na solução RELPIE. 

Definições desta seção estão baseadas em [Maynard et al., 09]. 

Módulos de Linguagem 

Inicialmente existem os plugins de linguagem, com implementações 

gramaticais em JAPE prontas para uma utilização inicial, além dos outros 

recursos GATE/ANNIE, com implementações diferenciadas para cada uma das 

linguagens. As disponíveis são, além do inglês (padrão da arquitetura): French 

Plugin (francês), German Plugin (alemão), Romanian Plugin (romeno), Arabic 

Plugin (árabe), Chinese Plugin (chinês) e Hindi Plugin (indiano). 

Importação, Exportação e Transferência 

Citam-se ainda os módulos que ajudam na migração, importação ou 

compartilhamento de corpora ou anotações, tais como Annotation Set Transfer 

(módulo de transferência do conjunto de anotações de um corpus para outro), 

Flexible Exporter (módulo exportador, no qual podem ser exportados corpora, 

anotações, configurações, regras JAPE entre outros recursos). 
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Módulos de aprendizado 

Existem vários módulos no GATE para Aprendizagem de Máquina 

(Machine Learning). De fato, esta é uma técnica importante na Extração de 

Informação usando PLN, podendo-se utilizá-la para gerar regras através do 

aprendizado, evitando construí-las manualmente, conforme é conhecido. 

Exemplos de utilização da respectiva técnica são a sumarização automática de 

textos e o aprendizado de regras de Extração a partir de corpora anotados. No 

GATE pode-se integrar alguns módulos disponíveis que implementam a 

respectiva técnica (Aprendizagem) (e.g. Machine Learning (ML) PR, Weka 

Wrapper, MAXENT Wrapper, entre outros). Contudo estes não são open-

source, porém, apresentam a liberdade de poder-se configurar os parâmetros 

de configuração através de arquivos de configuração, escritos em linguagem 

XML (eXtensible Markup Language). 

Limpeza dos Documentos 

O recurso de limpeza de documento (Document Reset) permite que o 

documento seja limpo, caso se tenha algum conjunto de anotação e outros 

conteúdos que prejudicam a extração de uma maneira geral (i.e. JavaScrips, 

que são scripts que permitem execução de funções dentro de um bloco HTML, 

etc.), retornando ao seu estado original (Original Markups). Um parâmetro 

opcional pode ser utilizado, keepOriginalMarkupsAS, que permite ao 

desenvolvedor decidir quando as marcações originais (Original Markups) serão 

ignoradas enquanto o documento é limpo. 

Normalmente este recurso é adicionado no início da aplicação, ou antes 

da execução da aplicação no documento. 

Stemmer 

O stemmer plugin consiste no conjunto de stemmers PRs (Processing 

Resource ou Recurso de Processamento) para onze linguagens européias: 

Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, 

Norueguês, Português (europeu), Russo, Espanhol e Sueco. Cada token é 
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anotado com uma nova característica "stem", na qual o radical da palavra é o 

valor. Por exemplo: engineer � engine � enginearing. 

 O recurso deve ser executado como os outros recursos de 

processamento já descritos nesta dissertação, contudo o documento de 

entrada deve ter sido separado em tokens.  

Existe uma infinidade de outros plugins disponíveis para a arquitetura. 

Para uma visão mais completa, vide [Maynard et al., 09].  

Outros plugins serão mencionados no capítulo 5, os quais farão parte da 

solução RELPIE nesta dissertação. 

4.2.1.4 GGI 

A GGI, Interface Gráfica GATE (GATE Graphic Interface), é uma 

ferramenta gráfica que possibilita ao usuário construir e executar componentes 

e sistemas PLN (ver Figura 7). Na GGI é permitido criar, visualizar e editar a 

coleção de documentos que são administradas pelo GDM, que formam o 

corpus que os sistemas PLN desenvolvidos no GATE usam como entrada. A 

GGI também permite visualizar os resultados gerados ao executar 

componentes CREOLE, ou seja, permite ver as mudanças das etiquetas (tags) 

associadas às palavras do corpus (ilustrado mais adiante pela Figura 9).  

Além disso, dentro da interface gráfica GATE, é possível realizar tarefas 

distintas, como integrar novos componentes, inicializar componentes, modificar 

os parâmetros de componentes (por exemplo, informar a um etiquetador 

morfossintático - POS Tagger - que utilize um analisador léxico distinto ao 

predeterminado para etiquetar). 

É possível combinar componentes mediante um pipeline (execução em 

seqüência de vários componentes de software onde a saída de um é a entrada 

do seguinte, em outras palavras, acoplamento encadeado dos componentes 

que formam a aplicação) para formar componentes mais complexos, avaliar 

resultados, etc. 
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Figura 7: A interface gráfica GATE (GGI). 

4.3 Aplicações e Bases de Dados 

Além dos recursos de linguagem e de processamento, GATE tem outras 

opções disponíveis: Applications e Data Store. As aplicações do GATE são 

conjuntos de recursos de processamento agrupados e executados em 

seqüência sobre algum recurso de linguagem.  

Na versão atual do GATE (5.0) têm-se as opções: corpus pipeline e 

pipeline. Para cada uma destas, há uma forma condicionada (conditional 

corpus pipeline e conditional pipeline) que dependeráde um ou mais valores de 

algum atributo do documento com objetivo de definir um PR (Processing 

Resource ou Recurso de Processamento) pipeline (no caso, pipeline e 

conditional pipeline) ou executá-lo sobre um corpus (no caso, corpus pipeline e 

conditional corpus pipeline) que é um recurso. Por último, tem-se a opção real-

time corpus pipeline, que exerce um controle serializado para o PR pipeline 

sobre os corpora, com limite de tempo na execução de cada PR. 

Uma vez que todos os recursos estão carregados, uma aplicação pode 

ser criada e executada. Após a criação, para executá-la é necessário eleger 

entre “corpus pipeline” ou “pipeline”, ou uma das condicionais, atentando ao 

requisito de que uma aplicação pipeline pode ser executada em apenas um 

documento, enquanto uma do tipo corpus pipeline pode ser executada sobre 

um corpus inteiro.  
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No recurso Data Stores, tem-se a funcionalidade de persistência da 

arquitetura, tendo como opções de armazenamento um RDBMS (Sistema de 

Banco de Dados Relacional, do inglês: Relational Database Management 

System) (e.g. Oracle ou PostGreSQL) via JDBC (Java Database Connectivity), 

que é um conjunto de classes e interfaces (API) escritas em Java que faz envio 

de instruções SQL ao Driver JDBC (incluso no RDBMS), que tem uma função 

de interface entre o JDBC e o banco de dados propriamente dito. 

Além das opções de armazenamento em banco de dados, tem-se a 

opção de utilizar o armazenamento do Lucene [http://lucene.apache.org], um 

indexador para sistemas de buscas, desenvolvido pela Apache Software 

Foundation. Por último, tem-se a opção do armazenamento em arquivo 

simples, usando a serialização da Linguagem Java para ajudar na tarefa de 

persistência em arquivos de estrutura de dados seqüencial em disco. 

4.4 Anotações 

Durante o processamento de um texto, os recursos de PLN (e.g., 

Tokeniser, Sentence Splitter, etc.) produzem informações que podem ir sendo 

adicionadas ao texto. Estas informações são chamadas de anotação. Por 

exemplo, quando se executa uma separação (tokenização), para cada palavra 

processada é atribuído um tipo (token-type): palavra, número, pontuação, etc.; 

quando se executa um POS Tagger (etiquetador morfossintático), para cada 

palavra processada é atribuída uma categoria gramatical (substantivo, verbo, 

etc.). Esta informação que é produzida a partir do texto representa-se dentro do 

GATE como um conjunto de anotações. 
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Figura 8: PR Pipeline GATE.  

 
Pode-se visualizar, no lado esquerdo do painel central (conforme 

ilustrado na Figura 8), que se têm os recursos de processamento que estão 

carregados na listbox (Loaded Processing Resources). Já do lado direito, têm-

se os recursos de processamento selecionados entre os recursos carregados 

(listbox: Selected Processing resources), os quais estão em processamento no 

momento pela aplicação ANNIE [Maynard et al., 09], a qual será detalhada na 

seção 4.6. O ANNIE é um sistema modular de extração de informação baseado 

em etiquetagem, que está disponível no site do GATE para fins de melhoria 

didática no aprendizado do framework. 

Estas anotações podem ser persistidas em conjunto com o corpus 

automaticamente usando a opção Data Store, assim como é permitido salvar 

as anotações em formato XML, separado do corpus. Nas anotações abaixo 

deste parágrafo ilustra-se uma pequena amostra de extração de um texto que 

foi anotado por três recursos de processamento em seqüência: o separador 

ANNIE English Tokeniser, o delimitador de frases ANNIE Sentence Splitter e o 

etiquetador morfossintático ANNIE POS Tagger. Observa-se que a anotação é 

do tipo token, as características do elemento também são produzidas pelo 

tokenizador, tais como kind, length, Orth.  
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A categoria (category) do elemento é dada pelo etiquetador 

morfossintático, onde este por sua vez segue a convenção utilizada pela 

maioria dos POS Taggers do mercado, conforme exemplo abaixo.  

 
<Annotation Id="540" Type="Token" StartNode="119" E ndNode="126"> 
  <Feature> 
    <Name className="java.lang.String">length</Name > 
    <Value className="java.lang.String">7</Value> 
  </Feature> 
  <Feature> 
    <Name className="java.lang.String">category</Na me> 
    <Value className="java.lang.String"> NNP</Value> 
  </Feature> 
  <Feature> 
    <Name className="java.lang.String">orth</Name> 
    <Value className="java.lang.String">upperInitia l</Value> 
  </Feature> 
  <Feature> 
    <Name className="java.lang.String">kind</Name> 
    <Value className="java.lang.String">word</Value > 
  </Feature> 
  <Feature> 
    <Name className="java.lang.String">string</Name > 
    <Value className="java.lang.String">Bennett</Va lue> 
  </Feature> 
</Annotation> 

… 
NN - noun - singular or mass 
NNP - proper noun - singular: All words in names usual ly are 
capitalized but titles might not be. 
NNPS - proper noun - plural: All words in names usu ally are 
capitalized but titles might not be. 
NNS - noun – plural 
NP - proper noun – singular 
NPS - proper noun – plural 
POS - possesive ending: Nouns ending in ”’s” or ”’” . 
PP - personal pronoun 

… 
 

Na interface gráfica GATE as anotações de um texto processado podem 

ser visualizadas normalmente exibindo-se o documento armazenado na guia 

Language Resources. Como resultado, no painel principal é exibido o texto, e 

na parte superior são exibidos botões que indicam as visualizações, tais como, 

text, annotations e annotation sets. O botão text permite visualizar o texto sem 

qualquer alteração, o annotations permite visualizar um novo painel na parte 

inferior com os detalhes das anotações, e o último, annotation sets, exibe na 

parte direita do painel, a lista de nomes das anotações realizadas sobre o texto. 

Logo após o exemplo, é ilustrada na Figura 9 a visualização das 

anotações após o processamento dos recursos. 
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Figura 9: GATE GGI Documento processado.  

 
No exemplo acima, as palavras sombreadas estariam predispostas à 

extração, classificada pela regra Title, regras estas escritas na linguagem JAPE 

(Java Annotation Patterns Engine) [Maynard et al., 09], uma linguagem de 

escrita de regras baseada em Expressões Regulares. Esta linguagem é 

utilizada na arquitetura GATE tanto na classificação sintática quanto na 

semântica. Uma apresentação sobre o recurso supracitado é vista na seção a 

seguir. 

4.5 JAPE: Expressões Regulares 

JAPE (Java Annotation Patterns Engine) [Maynard et al., 09] é um 

módulo GATE que permite reconhecer expressões regulares nas anotações de 

um documento. JAPE utiliza como entrada uma gramática JAPE (JAPE 

grammar). Tal gramática consiste em um conjunto de fases, cada uma com 

regras padrão/ação que são executadas em forma seqüencial sobre o texto 

anotado. As regras padrão/ação são especificadas no lado esquerdo (LE) um 

padrão de anotação e do lado direito (LD) é especificada a ação a ser 

executada caso LE seja satisfeita. 
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Uma ER - expressão regular - (ou, um padrão) descreve um conjunto de 

cadeias de caracteres, de forma concisa, sem precisar listar todos os 

elementos do conjunto [Jargas, 08]. Por exemplo, um conjunto contendo as 

cadeias "Luciano ", "Luciana " e "Luciane " pode ser descrito pelo padrão 

Lucian(a|e|o) . A maioria dos formalismos provêm, pelo menos, três operações 

para construir expressões regulares. 

A primeira delas é o operador ou (or), que consiste em uma barra 

vertical (|)  separa alternativas. Por exemplo, Lucy|Luciano pode casar "Lucy"  

ou "Luciano ". A segunda operação é o agrupamento, em que parênteses ((, 

))  são usados para definir o escopo e a precedência de operadores, entre 

outros usos. Por exemplo, Lucy|Luciano  e Luc(y|iano)  são equivalentes e 

ambos descrevem "Lucy"  e "Luciano" .  

Por fim, a terceira operação é a quantificação (ou repetição). Um 

quantificador após um token (como um caractere) ou um agrupamento 

especifica a quantidade de vezes que o elemento precedente pode ocorrer. Os 

quantificadores mais comuns são ?, *  e +. O ponto de interrogação indica que 

há zero ou uma ocorrência do elemento precedente. Por exemplo, ontologias?  

casa tanto "ontologia"  quanto "ontologias" . O asterisco indica que há zero 

ou mais ocorrências do elemento precedente. Por exemplo, ab*c  casa "ac" , 

"abc" , "abbc" , "abbbc" , e assim por diante. Por fim, o sinal de adição indica 

que há uma ou mais ocorrências do elemento precedente. Por exemplo, ab+c  

casa "abc" , "abbc" , "abbbc" , e assim por diante, mas não "ac"  [Jargas, 08]. 

Toda regra é expressa na forma LE � LD, significando que se as 

condições expressas na LE são satisfeitas, então o LD é executado. 

Baseado nisso, como o LE da regra consiste em uma ER e, como tal, 

pode conter os operadores (“*”, ”?”, “|”, “+”), que, resumindo o que fora 

abordado nos parágrafos anteriores, denotam: 

• * - zero ou mais ocorrências, 

• ? - zero ou uma ocorrência, 

• | - ou, 

• + - uma ou mais ocorrências, 

O lado esquerdo (LE) da regra é o bloco entre parêntesis que está antes 

do símbolo “-->” e consiste em um padrão de anotação, que pode conter 
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expressões regulares e seus operadores, que serão comparados às anotações 

de entrada buscando correspondência. 

O lado direito (LD) da regra contém a manipulação das declarações de 

anotação. Anotações que correspondam/satisfaçam o lado direito (LD) da 

regra, podem agregar uma classificação ao conjunto de anotações do texto por 

meio de etiquetas (tags) que serão anexadas ao mesmo, focando os elementos 

onde houve o casamento com o padrão (LE). Nesta nova anotação pode-se 

ainda especificar os atributos que a mesma levará ao elemento do texto que a 

anexará. É possível ainda que a LD contenha um bloco válido de código Java e 

é esta propriedade que faz da JAPE uma ferramenta muito potente e flexível. 

A seguir apresenta-se um exemplo de utilização da linguagem JAPE, 

i.e., uma regra JAPE. 

 
Phase: Name 
Input: Token 
Options: control = appelt 
Rule: OrgUni 
Priority: 25 
// University of Sheffield 
// University of New Mexico 
( 
  {Token.string == "University"} {Token.string == " of"} 
  ({Token.category == "NNP"}) + 
) 
--> 

   :orgName.Organization.OrgUni 

 

No exemplo acima consta apenas um sintagma (phase) denominado 

Name, um sintagma é parte de uma gramática e pode conter diversas regras 

padrão/ação. Tais sintagmas são executados seqüencialmente e constituem  

uma cascata de transições possíveis entre estados finitos (termo equivalente 

às ER) sobre anotações, logo após são especificados quais tipos de anotações 

a regra receberá como entrada válida nesta fase. Neste caso, apenas as 

anotações Token (uma vez que é o tipo de anotação mínimo, dado na saída do 

tokeniser), serão comparadas diante das regras buscando uma 

correspondência, e todas as outras anotações já geradas no sistema, caso 

existam, serão ignoradas.  

Em suma a regra nos diz que a seqüência de tokens “University”, “of” e 

um ou mais tokens caracterizados por nome próprio singular (NNP) deveria ser 

reconhecida como um padrão nas anotações de entrada do texto. A seqüência 
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de anotações de entrada que satisfaçam a regra (casamento de padrão) se 

chamará daí por diante de “orgName”. Finalmente as regras do LD (bloco após 

o símbolo --> ) serão executadas sempre que o lado esquerdo seja cumprido 

(satisfeito) pela entrada. 

O lado direito criará uma nova anotação do tipo (type) “Organization” 

para o fragmento que satisfez a regra “orgName”. A anotação “Organization” 

terá apenas um atributo “rule” no qual será receberá atribuição “OrgUni”, 

indicando o nome da regra. Se aplicar-se a regra na seqüência, uma entrada 

“University”, “of” “Sheffield”, terá uma nova anotação do tipo “Organization” será 

criada para o fragmento de texto “University of Sheffield”. 

Para uma apresentação mais completa acerca da linguagem JAPE 

recomenda-se a leitura do capítulo 7 da referência [Maynard et al., 09], também 

disponível em http://gate.ac.uk/userguide. 

Para um melhor entendimento da solução RELPIE, apresentar-se a 

seguir um sistema que faz uso do pipeline de recursos GATE para Extração de 

Informação. 

4.6 ANNIE: a Nearly-New Information Extraction Syst em 

GATE permite a adição do sistema ANNIE [Maynard et al., 09] que é um 

sistema voltado para extração de informação totalmente modularizado e que 

contém um conjunto de módulos CREOLE para fazer extração de informação. 

Encadeando as entradas e saídas, implementando os arquivos de configuração 

para cada um dos módulos rapidamente tem-se uma aplicação com função de 

extração. Dentre os diversos módulos disponíveis, enumeram-se os padrões a 

seguir: 

• ANNIE English Tokeniser 

• ANNIE Sentence Splitter 

• ANNIE Gazetteer 

• ANNIE POS Tagger 

• ANNIE Named Entity Transducer 

• ANNIE OrthoMatcher 

A seguir são descritas brevemente as funções desempenhadas pelos 

módulos mais comuns disponíveis para o sistema ANNIE. 
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Figura 10: ANNIE (selecionado). 

 

Na Figura 10 tem-se selecionado o ANNIE, o qual será detalhado, 

recurso a recurso, nas seções a seguir. 

4.6.1 Tokeniser  

ANNIE contém o ANNIE English Tokeniser. Este tem a função de 

separar o texto em tokens simples, como números, caracteres de pontuação e 

palavras. A partir desta tarefa, há a possibilidade de construir, mediante o uso 

da linguagem JAPE, reconhecedores de entidades mais complexas. 

Exemplifica-se a seguir: 

Um tokeniser só reconheceria o texto “R$40,00” como cinco tokens: 

• R token do tipo Alfa 

• $ token do tipo Symbol 

• 40 token do tipo Number 

• , token do tipo Punctuation 

• 00 token do tipo Number 

Utilizando regras JAPE, pode-se chegar a reconhecer o texto “R$40,00” 

como apenas uma entidade (e.g., do tipo Money). 
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4.6.2 Delimitador de orações 

ANNIE também conta com um módulo para delimitar orações de um 

texto, chamado ANNIE Sentence Splitter. Como a delimitação de orações é 

caracterizada pela pontuação, este módulo pode ser utilizado na maioria das 

linguagens existentes no planeta sem qualquer modificação. Por exemplo, no 

texto “Luciano Cabral ensina na Faculdade Maurício de Nassau. Diana 

Maynard works at Sheffield University.”, orações seriam separadas pelo ponto 

final; a parte sublinhada indicaria a primeira oração, e a parte em itálico, a 

segunda.  

4.6.3 Analisador morfossintático 

ANNIE conta ainda com o módulo de análise morfossintática chamado 

ANNIE POS Tagger (baseado no modelo Hepple Part-Of-Speech Tagger, que 

trata do rápido treinamento e execução de POS Taggers baseados em regras 

[Hepple, 00]). 

4.6.4 Categorização de Substantivos 

A categorização de substantivos é feita por módulos Gazetteer no 

sistema ANNIE. Gazetteers são listas com palavras agrupadas por definições 

lineares, que são hierarquias mínimas que denotam a categoria e a 

subcategoria a que as palavras pertencem, e.g. categoria:subcategoria . Esta 

função é desempenhada por arquivos que são lidos pelo módulo, recebendo 

deste modo arquivos com listas de palavras e suas classificações, 

caracterizando um tipo de dicionário, porém não há significados explícitos das 

palavras no arquivo. Pode-se visualizar um exemplo na Figura 11,  onde tem-se 

a lista de palavras para a classificação Location:City. 

Dentre os módulos com função de categorizar substantivos, tem-se o 

ANNIE Gazetteer, implícito ao ANNIE, além de outros obtidos através de 

CREOLE plugins externos, tais como Hash Gazeteer, implementado pelo 

OntoText Lab [http://www.ontotext.com], KIM-Onto Gazetteer [Maynard et al., 

09], responsável por efetuar o mapeamento entre classes de uma Ontologia 

(vide seção 2.2), e arquivo com a lista de palavras.  
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Os registros da lista gazetteer estão descritos seqüencialmente, uma 

palavra por linha. Para exemplificar, a seguir ilustra-se uma pequena amostra 

da lista contida do arquivo de definição linear, selecionando o registro city , 

que aparece selecionado no centro da Figura 11. Em seu lado direito, está a 

lista gazetteer contida no arquivo supracitado. 

 

 

Figura 11: ANNIE Gazetteer. 

4.6.5 Analisador Sintático de Superfície 

Lembramos que o objetivo do Analisador Sintático, é o reconhecimento 

dos sintagmas nominais e verbais da oração. A arquitetura GATE conta com 

um módulo para reconhecer os sintagmas verbais: ANNIE VP Chunker, 

baseado em gramáticas JAPE. Para adaptá-lo para outra linguagem, basta 

reescrever as regras da gramática JAPE de acordo com a língua desejada. 

Com exceção dos já mencionados nominais e verbais, demais 

sintagmas e constituintes não são tratados por estes ou qualquer outro módulo 

contido ou disponível para o framework GATE. 

Na Figura 12 observa-se o trabalho do reconhecedor de sintagmas 

verbais (VP Chunker). 
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Figura 12: “ live” e “was born” reconhecidos como VG (Verb Group) pelo ANNIE VP Chunker. 

4.6.6 Reconhecimento de Entidades e Eventos 

O módulo ANNIE Named Entity Transducer tem como função o 

reconhecimento de entidades, recebendo uma lista de gramáticas JAPE. 

Entitades por sua vez seriam nomes próprios ou substantivos que 

correspondem a uma entidade no domínio de aplicação. Estas seriam 

processadas (na ordem em que foram descritas) por este módulo. Como as 

regras estão localizadas externamente ao módulo, estas podem ser atualizadas 

e modificadas de acordo com a necessidade do desenvolvedor. Nas ilustrações 

abaixo têm-se amostras do módulo. 
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Figura 13: Visualização da lista de gramáticas no ANNIE NE Transducer. 

 

 

Figura 14: Trabalho do ANNIE NE Transducer reconhecendo entidade Organization. 
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Figura 15: Trabalho do ANNIE NE Transducer reconhecendo nomes Person. 

4.6.7 Resolução de co-referência 

A tarefa de resolução de co-referência trata da identificação de 

equivalências entre entidades que foram reconhecidas na fase de 

reconhecimento de entidades. Este módulo ajuda ainda na determinação 

apropriada de atributos e relações entre entidades.  

Existem diferentes tipos de co-referência, porém nem todos são 

igualmente importantes, em termos de sua ocorrência. Na lingüística, a co-

referência é mais conhecida como anáfora, e denota o fenômeno de referência 

a uma entidade já mencionada no texto, de uma maneira diferente da 

mencionada anteriormente. O mais comum é utilizar um pronome ou um nome 

diferente. Desta maneira a anáfora é uma referência a uma entidade 

anteriormente mencionada. Por exemplo: “Coca-cola” e “Coke”. 

No processamento de linguagem natural, denomina-se anáfora a 

ocorrência de uma entidade com outros nomes. O processo para encontrar o 

nome da entidade anterior para cada anáfora em um texto denomina-se 

resolução anafórica (de anáfora).  
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O GATE contém um módulo de resolução anafórica chamado 

OrthoMatcher, que executa a resolução de anáfora utilizando expressões 

regulares, definidas usando-se a gramática JAPE. Outros tipos de co-referência 

podem ser adicionados à estrutura da arquitetura GATE, por sua modularidade. 

O módulo de co-referência depende das anotações criadas por outros 

módulos da arquitetura GATE, portanto é necessário que o pipeline de recursos 

de processamento esteja na ordem a seguir: 

• Tokeniser 

• Sentence Splitter 

• POS Tagger 

• NE Transducer 

4.7 Ferramentas Relacionadas 

Com o objetivo de justificar a utilização do framework GATE, nesta 

seção abordar-se-ão algumas outras ferramentas que estão relacionadas ao 

trabalho desempenhado pelo GATE. 

4.7.1 Open NLP 

A única ferramenta que nos permite uma comparação justa com a 

arquitetura GATE é a Open NLP3. Trata-se de uma API para projetos open-

source que façam uso de NLP. Com o objetivo de facilitar a colaboração de 

pesquisadores e desenvolvedores em seus projetos, a Open NLP, assim como 

o GATE, reúne uma variedade de ferramentas baseadas em Java que 

executam detecção de sentenças, tokenisers, analisador morfossintático, 

analisador sintático de superfície, reconhecimento de entidades nominais e co-

referência, entretanto não é modular e todas as ferramentas são 

implementadas pelo código fonte da suite. 

Como o GATE, o Open NLP oferece módulos (chamados de modelos) 

para download. Estes são agregados ao ambiente e depois compilados para 

que possam ser utilizados, uma desvantagem substancial em relação ao 

GATE, que oferece a opção de trabalhar com a API ou com a GGI. Um detalhe 

                                                 
3 http://opennlp.sourceforge.net/ 
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importante é que os modelos foram treinados para trabalhar exclusivamente 

com corpora anotados, o que é outra desvantagem clara em relação ao GATE, 

que é preparado para trabalhar com corpora anotados ou não.  

4.7.2 Antelope 

Outra ferramenta que pode ser comparada com a arquitetura GATE 

seria o Antelope (Advanced Natural Language Object-oriented Processing 

Environment)4. Trata-se de um framework que facilita o desenvolvimento de 

softwares de PLN. Atualmente ainda encontra-se em uma versão de testes 

(beta), e foi concebido para a arquitetura Microsoft .NET framework (versão 2.0 

ou superior), o que dá ao desenvolvedor o recurso de utilizá-lo nas linguagens 

C#, Visual Basic.NET, Delphi.NET, entre outras linguagens suportadas pelo 

framework .Net da Microsoft. 

Com uma versão estável prevista para 2010, os desenvolvedores 

prometem oferecer um verdadeiro, parser semântico  de fácil utilização, o que 

o tornaria uma referência neste tipo de aplicação, permitindo consultas 

complexas de nível semântico, já outrora exemplificadas na seção inicial do 

capítulo introdutório desta dissertação. 

No momento, apenas a linguagem inglês é suportada pelo framework, 

com previsão de suporte a linguagens européias no final de 2009. Como o 

sistema não encontra-se em uma versão estável, impossibilita a comparação 

com a ferramenta GATE. Além disso, ele é proprietário e não modular, e 

implementado para utilização do Framework .NET, de propriedade da 

Microsoft, inviabilizando a utilização nesta proposta. 

Uma característica importante do Antelope é a compatibilidade nativa 

com Ontologias, onde desde seu Lexicon até sua árvore sintática é mapeada 

com ontologias incluídas na aplicação, explicando o seu poder semântico. 

A seguir, tem-se uma lista dos componentes disponíveis no framework 

supracitado, assim como uma ilustração exemplificando a atuação do 

componente Lexicon e da árvore sintática. 

• Interface gráfica de usuário; 

• Acesso a diversos POS taggers, incluindo o SS Tagger,  

                                                 
4 http://www.proxem.com 
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• Um reconhecedor de sintagmas (analisador sintático);  

• Aceso ao parser de dependência gramatical;  

• Um analisador léxico com relações ricas baseadas nos dados do 

WordNet 3.0;  

• Uma camada sintática / semântica baseada no VerbNet 1.5 

(experimental); 

• Resolução de co-referência (experimental); 

• Detector de espaço e tempo (experimental);  

• Um detector de sentenças para texto livre ou HTML; 

• Um interpretador PROLOG para .NET;  

• Um módulo de extração de contexto.  

Como o projeto é inovador e não há publicações sobre seu conteúdo, 

não existem informações sobre como funcionam os processos listados. 

 

Figura 16: Exemplo do Proxem Antilope - Analisador léxico e Árvore sintática. 
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4.8 Considerações finais 

Nesta seção, apresentaram-se detalhes sobre a ferramenta mais 

importante utilizada na solução RELPIE. A seguir, apresentar-se-á a solução 

RELPIE e uma apresentação esclarecedora entre outros detalhes dos sistemas 

envolvidos além do próprio projeto. 
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5 O Módulo RELPIE 
 

Regular Expressions and Natural Language 
Processing for Information Extraction 

 

Investir em conhecimentos rende sempre os melhores juros. 
Benjamin Franklin 

 
O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. 

Aristóteles 
 

 

A presente proposta resultou em sistema de extração de informação 

usando técnicas de PLN para posterior integração aos projetos MASTER-Web 

e AGATHE [Freitas,02] [Espinasse et al., 2007], uma vez que em ambos os 

projetos carecem desta integração.  Recuperação, extração e classificação de 

informação devem envolver o uso de tecnologias capazes de reconhecer 

padrões de informação de forma a recuperar acuradamente os itens de 

informação necessários. Empregaram-se neste sistema estas técnicas (PLN + 

EI) basicamente por duas razões: elas aceleram o processo de aquisição de 

conhecimento necessário para as tarefas de recuperação e extração (e.g., a 

extração nomes de pessoas, e-mails, telefones, em que os padrões de 

reconhecimento e extração são comparados aos das páginas web contidas nos 

corpora), e também porque melhoram o desempenho das tarefas de RI e EI. 

Partiu-se da premissa de que sistemas baseados em conhecimento, 

particularmente em regras de reescrita (JAPE) sobre padrões lingüísticos, 

consistem numa alternativa de solução mais flexível e promissora do que as 

abordagens procedimentais tradicionais. Procurou-se, ao elaborar os sistemas 

apresentados, melhorar progressivamente a escalabilidade da solução, e 

realizaram-se experimentos mostrando a viabilidade de explorar domínios 

novos com a mesma solução.  

A habilidade para reconhecer padrões lingüísticos, presentes ou próximos 

a itens de dados a serem extraídos, permite um bom desempenho na tarefa de 

extração de informação mesmo diante de textos desestruturados, como ocorre 
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na Web. A integração de ferramentas lingüísticas, bases de conhecimento e 

ontologias de topo e/ou de domínios específicos aponta para uma melhora 

expressiva de desempenho nas tarefas de manipulação de informação, 

particularmente extração e classificação. Para a língua inglesa, existe uma 

enorme gama de recursos disponíveis para auxiliar estas tarefas. Entre os 

recursos mais populares para o inglês, pode-se citar a ontologia lingüística 

Wordnet [Miller, 95] e as ferramentas e recursos da arquitetura GATE (General 

Architecture for Text Engineering). 

Neste trabalho, propôs-se um módulo que pode ser integrado ao aos 

sistemas MASTER-Web e AGATHE com função de extração de informação 

usando componentes PLN através do framework GATE, buscando como 

objetivos, além da tarefa de extração, a liberdade de atuação com uma grande 

gama de formatos de arquivos, tendo como o resultado o sistema RELPIE - 

Regular Expressions and Natural Language Processing for Information 

Extraction no qual foi desenvolvido um módulo de extração de informação 

baseada em PLN, Regras de reescrita baseadas em Expressões Regulares e 

uma Ontologia. 

O sistema RELPIE obtém itens de informação pré-determinados, e.g. 

Nome, Título, e-mail, links, entre outros, a partir de um corpus de entrada. Vale 

salientar que a maioria dos sistemas de extração trabalha com um corpus 

estruturado, semi-estruturado, ou texto anotado. No caso do sistema em 

questão, os formatos aceitos não seguem um padrão específico ou uma 

estrutura formal, dando assim respaldo ao uso de PLN, além de estar sem 

qualquer tipo de tratamento ou anotação que facilite a extração.  

Um requisito para a integração do módulo é a utilização do framework 

GATE, uma vez que o sistema RELPIE utiliza sua API (classes e métodos) no 

desenvolvimento, além das regras de reescrita JAPE criadas e modificadas no 

desenvolvimento do módulo, onde o framework torna-se essencial para o 

entendimento das regras e conseqüentemente o funcionamento correto do 

sistema como um todo. 
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5.1 Sistemas MASTER-Web e AGATHE 

Nesta seção, apresenta-se os sistemas de apresentam parte do contexto 

e da motivação da pesquisa descrita neste trabalho, os sistemas MASTER-

Web [Freitas, 02] e AGATHE [Espinasse et al., 07]. 

5.1.1 O MASTER-Web 

O sistema MASTER-Web (Multi-Agent System for Text Extraction, 

Classification and Retrieval over the Web) [Freitas, 02] consiste de uma 

arquitetura de Sistemas Multiagentes Cognitivos para solucionar o problema da 

extração integrada de entidades pertencentes às classes que integram um 

grupo de páginas (ou, em inglês, cluster). Este sistema apresentou bons 

resultados nas tarefas de recuperação, classificação e extração de informação, 

e permite a cooperação entre agentes para a realização destas tarefas. Utiliza-

se uma abordagem baseada em conhecimento e apresentam-se vários tipos de 

reuso, já que os agentes compartilham a mesma estrutura em termos de 

código, serviços dos mecanismos de busca, e boa parte do conhecimento de 

que dispõem (ontologias e regras de produção), o que facilita e acelera a 

construção de novos agentes [Palmeira & Freitas, 06]. 

Este sistema multiagente manipula a informação referente a um conjunto 

de classes sobre um mesmo grupo, como, por exemplo, o grupo científico, com 

classes como artigos científicos, eventos, pesquisadores, etc. A arquitetura em 

si, visa recuperar, classificar e extrair dados de páginas pertencentes às 

classes de um grupo, e a motivação principal para o emprego de sistemas 

multiagentes é beneficiar-se dos relacionamentos entre as classes. A visão 

geral da arquitetura está ilustrada na Figura 17.  
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Figura 17:  Arquitetura de sistemas multiagentes para manipulação integrada de informação de 

grupos de classes de páginas [Palmeira & Freitas, 06]. 

 
Os agentes, representados como círculos nesta figura, são habilitados a 

reconhecer, filtrar e classificar páginas que pertençam (ou não) à classe de 

páginas processada por eles (por exemplo, o agente PPR processa páginas de 

artigos científicos enquanto outros agentes do mesmo sistema multiagente são 

responsáveis por processar outras classes do domínio científico). Os agentes 

reconhecem uma página de sua classe principalmente quando reconhecem a 

existência de atributos referentes a esta classe (vide exemplo a seguir). Os 

agentes cooperam, trocando mensagens contendo regras de reconhecimento e 

fatos (conhecimento dos agentes), além das páginas sugeridas entre os 

agentes.  

Os usuários podem beneficiar-se do acesso aos dados extraídos através 

de um agente especial, chamado mediador [Wiederhold, 95]. Ele possui a 

função de ajudar às consultas aos dados, provendo visões mais simples da 

base de dados, permitindo ao usuário formular consultas complexas 

envolvendo várias tabelas da base de dados. Por exemplo, um usuário poderia 

realizar a consulta já descrita no capítulo da introdução, procurando artigos da 

área de “redes neurais” publicados em eventos asiáticos depois do ano 2000. 

Digno de nota o fato de que os mecanismos de busca atuais (como o Google 

[Google, 08]) não possuem meios de realizar uma pesquisa como essa.  
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Ao entrar no sistema, os agentes registram-se e anunciam-se aos outros 

agentes, mandando fatos e regras de reconhecimento de páginas e links úteis 

a si próprio, que serão empregadas pelos outros para lhe indicarem sugestões 

de páginas. O novo agente receberá, em resposta, regras úteis aos outros 

agentes. Assim, quando um agente acha informação que dispara alguma das 

regras referentes aos outros, este agente repassa a informação (link ou página) 

ao agente que lhe enviou a regra disparada, implementando desta forma a 

cooperação entre eles. 

5.1.2 O AGATHE 

O AGATHE [Espinasse et al., 07] é o resultado de uma reengenharia da 

topologia de agentes do MASTER-Web [Freitas, 02]. O propósito específico 

deste sistema consiste em definir uma arquitetura multiagente que seja 

escalável, adaptável e extensível, a fim de apoiar o processo de recuperação 

inteligente de informação na internet. O AGATHE adiciona modularização e 

distribuição de tarefas em sua arquitetura, impedindo a sobrecarga de funções, 

que poderia ocorrer no sistema base, podendo-se desta forma obter um melhor 

desempenho na recuperação, extração e classificação.  

Esta nova arquitetura é baseada numa organização de agentes específica 

que define diferentes tipos de agentes, que serão descritos na próxima 

subseção. Esta versão integra a plataforma JADE (Java Agent Development 

Environment - Ambiente de Desenvolvimento de Agentes em Java [Bellifemine 

et al., 99]), além do motor de inferência JESS, e do ambiente PROTÉGÉ 

[Protégé, 08].  

Foram incluídas ainda algumas novas funcionalidades como, por 

exemplo, a cooperação entre sistemas multiagentes de domínios diferentes, 

como, por exemplo, os domínios acadêmico e turístico. Há diversos aspectos 

turísticos associadas a eventos científicos (viagens, acomodação, atividades e 

eventos turísticos, etc), e que estão presentes em paginas de eventos 

científicos. É possível vislumbrar então a cooperação entre agentes destes 

domínios diferentes, em que o agente CFP enviaria a agentes do domínio 

turístico páginas para que estes classificassem e extraíssem informações que 
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lhes fossem úteis. Este serviço não poderia ser oferecido pelo MASTER-Web 

em sua concepção original. 

5.1.2.1 Arquitetura 

O AGATHE é composto por três subsistemas que interagem entre si, o 

subsistema de busca, subsistema de extração e o subsistema de acesso, 

descritos a seguir e apresentados na Figura 18. 

 

Figura 18: Arquitetura do AGATHE com subsistema de extração em detalhes. Adaptado de 

[Espinasse et al., 07]. 

 
a) O subsistema de busca é responsável por consultar os motores de 

busca externos (como o Google), selecionar e processar as páginas 

selecionadas repassando-as ao subsistema de extração; 

b) O subsistema de extração é composto por diferentes agentes 

extratores de um mesmo domínio responsáveis por especializar as 

páginas processadas (i.e. domínio Acadêmico, Inteligência Artificial, 

etc.);  

c) O subsistema de acesso tem a função de organizar os dados extraídos 

das páginas processadas de forma amigável ao usuário ou para 

agentes inteligentes, usando técnicas de interface homem-máquina e 

de linguagem de comunicação entre agentes.  

Todos os subsistemas citados são sistemas multiagentes, compostos de 

agentes de informação, que utilizam o domínio descrito pela ontologia para 

executar suas tarefas [Espinasse et al., 07].  
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Desta forma podemos exemplificar usando o subsistema de extração, que 

contém diversos agentes de informação conforme descrito na Figura 18, 

diferentemente do MASTER-Web, onde todos os agentes são do mesmo tipo e 

efetuam todas as tarefas. Estes agentes são descritos abaixo: 

• Agente Supervisor: Recebe os resultados das consultas do Subsistema 

de Busca e instancia um ou mais Agentes de Preparação que irão 

preparar estas páginas para processamento pelos Agentes Extratores e 

de Recomendação. 

• Agentes de Preparação: Estes agentes têm o seu ciclo de vida (criação 

e deleção) controlado pelo Agente Supervisor, recebendo páginas Web 

do Subsistema de Busca e realizando as tarefas de validação e pré-

processamento, já explanadas anteriormente. Estas páginas são então 

entregues a Agentes Extratores e de Recomendação.  

• Agente Extrator: Estes agentes executam as tarefas de classificação e 

extração descritas anteriormente, a partir de páginas recebidas dos 

Agentes de Preparação. Os resultados de seu processamento (dados 

extraídos e classificação das páginas) são enviados aos Agentes de 

Armazenamento. 

• Agente de Recomendação: Este agente recebe as páginas preparadas 

pelo Agente de Preparação e as envia para outros agentes no mesmo 

domínio (recomendação interna) ou de outros domínios (recomendação 

externa). 

• Agente de Armazenamento: Este agente tem a tarefa de armazenar as 

informações extraídas/classificadas de uma página no banco de dados 

do Subsistema de Acesso para ser consultado pelos usuários do 

sistema. 

5.1.3 MASTER-Web versus AGATHE 

Dentre as características supracitadas ao longo deste capítulo, vale 

salientar que os sistemas mencionados não têm caráter competitivo e não 

concorrem entre si, ambos os sistemas são, por hora, de caráter acadêmico e 

detém em suma a mesmas funções.  
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Apesar das modificações e melhorias mencionadas pelo projeto parceiro 

AGATHE, além dos primeiros resultados já publicados em [Espinasse et al., 

07], este ainda está em processo final de implementação, pela equipe do LSIS 

(Laboratoire dês Sciences de l’Information et des Systèmes) sob a supervisão 

do Prof. Dr. Bernard Espinasse (Université Aix-Marseille), em parceria com o 

Prof. Dr. Fred Freitas (CIn-UFPE), no qual detém os direitos do projeto 

MASTER-Web, concebido em sua tese de Doutorado conforme [Freitas, 02]. 

O sistema MASTER-Web por outro lado, já está consolidado e como 

conceito de prova, reúne publicações relevantes que atestam seu poder de 

sistema multiagente na recuperação, classificação de textos na web, 

inicialmente tratando do domínio CFP [Freitas, 02], onde com o poder 

semântico de uma Ontologia de Ciências [Freitas, 01] consegue-se classificar 

páginas Web quando a caracterização do evento CFP (Journal, Magazine, 

Workshop, etc.).  

Alguns anos depois, prova-se o poder de portabilidade do referido projeto 

com a publicação [Palmeira & Freitas, 06], onde o domínio CFP fora removido 

e substituído por um domínio de Artigos científicos, sem alterações relevantes 

no nível de código-fonte, o sistema conseguiu classificar Artigos Científicos da 

área de Inteligência Artificial quase que perfeitamente, obtendo resultados 

bastante expressivos, contidos na referida publicação. 

5.2 Solução 

Nesta seção, apresenta-se um sistema modular de EI baseado em PLN, 

permitindo deste modo a extração de informação a partir de documentos de 

texto livre e semi-estruturados.  

Este sistema baseia-se em recursos de processamento PLN distribuídos 

por vários módulos para preparação, tokenização, anotação, classificação de 

acordo com uma gramática com regras definidas, delimitação de sentenças, 

análise morfossintática, reconhecimento de entidades nominais, tratamento de 

co-referência e um identificador de sintagmas nominais e verbais. Estes 

recursos de processamento adicionarão ao documento diversas etiquetas 

(tags) que auxiliam na extração de informação. 
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Para o sistema RELPIE, uma vantagem é que o corpus de entrada pode 

ou não ser anotado previamente, o que permite uma liberdade de atuação ao 

sistema sem restrição de corpus. Este é um diferencial, uma vez que sistemas 

comerciais apenas conseguem em sua maioria tratar corpora anotados. 

A seguir, apresentar-se-á a arquitetura geral do sistema, seguido da 

apresentação de cada um dos recursos de processamento utilizados para a 

formação do módulo PLN. 

5.2.1 Arquitetura 

O Módulo RELPIE trata-se de um pipeline composto por fases de 

processamento utilizando o framework GATE, que interagem entre si, conforme 

pode-se visualizar abaixo, descritos em detalhes nas seções a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Arquitetura conceitual do módulo RELPIE. 
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5.2.2 Entrada 

Documentos 

Os documentos fornecidos como entradas devem estar nos formatos: 

Plain Text (txt, text), HTML(htm, html), SGML(sgm, sgml), XML(xml, xhtm, 

xhtml), RTF, Email (email, mail, eml), PDF (some documents), ou Microsoft 

Word (doc, rtf). 

De fato, a variedade de formatos compatíveis com o framework utilizado 

faz com que as entradas assemelhem-se com o que pode-se encontrar na 

Web. Desta forma, o módulo pode ser comercialmente viável, de acordo com 

uma das motivações descritas ainda na seção inicial do capítulo introdutório (1) 

desta dissertação. 

Corpus 

A disponibilidade de um corpus é requisito para o pipeline efetuar o 

processamento, o qual será constituído da lista de URLs e/ou documentos. 

Estes documentos formam, desta forma, o GATE Corpus, dada uma lista, 

indexada com organização seqüencial. Esta configuração de corpus é 

primordial com relação ao desempenho do sistema, que também permite o 

trabalho diretamente com os documentos de entrada. Entretanto o ganho de 

velocidade com a configuração do GATE corpus é muito grande. Lembrando 

que, conforme abordado na seção 4.3 do capítulo 4, o corpus pode ser 

persistido em disco ou em bases de dados. 

5.2.3 Pipeline RELPIES  

Doc Reset 

Este recurso cuida do pré-processamento dos textos de entrada. Nele, os 

documentos serão avaliados e caso contenham partes que possam atrapalhar 

a anotação e a posterior extração, estas partes serão retiradas, como por 

exemplo: tags HTML, scripts Java e Visual Basic, anotações anteriores, entre 

outros. 
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Sua saída é composta de alterações na cópia de documentos contida no 

GATE corpus, deixando-os prontos para o recurso tokenisador. Um exemplo do 

trabalho do Document Reset é exibido logo abaixo: 

 

Exemplo de Entrada 
... 

 <h1>CV</h1> 

 <p> 

<strong> Luciano de Souza Cabral </strong> acts as a substitute professor 

in the Federal Rural University of Pernambuco (UFRP E). He’s nearing 

completion of the MSc in Computer Science from the Informatics Center  

<strong> <a href="http://www.cin.ufpe.br/"> ( CIn ) </a> </strong> of the 

Federal University of Pernambuco  <strong> <a href="http://www.ufpe.br/"> 

( UFPE) </a> </strong>.  

 </p>   

 <script type="text/javascript">  

var pageTracker = _gat._getTracker("UA-161016-2"); 

pageTracker._initData(); 

pageTracker._trackPageview(); 

 </script>  

... 

Exemplo de Saída 
... 

Luciano de Souza Cabral acts as a substitute profes sor in the Federal 

Rural University of Pernambuco (UFRPE). He’s nearin g completion of the 

MSc in Computer Science from the Informatics Center  (CIn) of the Federal 

University of Pernambuco (UFPE). 

... 

Unicode Tokeniser 

O tokeniser divide o texto em tokens simples, tais como números, 

pontuação e palavras de diferentes tipos, como outrora abordado na seção 

2.1.4. Por exemplo, faz-se a distinção entre palavras em letras maiúsculas e 

minúsculas, e entre determinados tipos de pontuação.  

O objetivo consiste em limitar o trabalho do tokeniser para maximizar 

eficiência, e permitir uma maior flexibilidade dando liberdade para utilização de 

outras linguagens no futuro.  

O Unicode Tokeniser, escolhido para nosso módulo, tem como 

característica o reconhecimento de caracteres Unicode, que denota uma 

independência de linguagem, obviamente prevendo um tratamento a um 
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conjunto maior de linguagens como trabalho futuro. O recurso utiliza um 

arquivo de regras, para identificação dos tokens. A seguir tem-se um exemplo 

da sintaxe das regras: 

 

{LHS} > {Annotation type}; 

{attribute1}={value1};...;{attribute n}={value n} 
 

A LHS (ou LE já abordado outrora na seção 4.5) compõe-se por 

expressões regulares (ER) e após o sinal “>” tem-se as RHS (ou LD) que são 

atribuições seqüenciais de atributo/valor ao tipo de anotação especificado no 

parâmetro Annotation type , conforme visto no exemplo comentado na seção 

4.4. Num exemplo prático, tem-se: 
 

"UPPERCASE_LETTER" "LOWERCASE_LETTER"* > 

Token;orth=upperInitial;kind=word; 
 

A regra acima denota em seu LE (LHS), que identifica qualquer palavra 

que contenha caracteres alfabéticos ou letras (letter), em que obrigatoriamente 

a primeira seja maiúscula, e o restante, se existir, sejam minúsculas. De fato 

este lado esquerdo implica que tem-se uma anotação do tipo token, dado pelo 

processo de separação simples, porém será adicionado atributos como 

primeira maiúscula (upperInitial) e palavra (word) conforme ilustrado no 

exemplo. 

No conjunto de regras padrão os seguintes tipos de tokens possíveis são: 

word, number, symbol, punctuaction e SpaceToken.  

A palavra (word) denota qualquer conjunto contíguo de letras maiúsculas 

e minúsculas, incluindo o hífen, contém quatro valores para o atributo orth 

definidos por: upperInitial (letra inicial maiúscula), allCaps (todas maiúsculas),  

lowerCase (todas minúsculas) e mixedCaps (maiúsculos e minúsculos 

aleatoriamente não incluídos nas categorias). 

O número (number) denota qualquer combinação consecutiva de dígitos 

numéricos. O símbolo (symbol) denota dois tipos de símbolos: currency symbol 

(símbolo monetário) como “$”, e symbol como “&”, “^”. A pontuação 

(punctuaction) denota os símbolos de pontuação conhecidos, vírgula (,), ponto 

(.), aspas simples (‘ ‘) e duplas (“ “), outra pontuação ( ; : ), cada símbolo é um 

token separado. E por fim, o caractere espaço (SpaceToken) que são 

caracteres de espaço em branco, tabulações e quebra de linha por exemplo. 
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O conjunto de regras que o recurso detém como padrão são genéricas. 

Deste modo, decidiu-se mantê-las em sua maioria, visando uma futura 

integração com outras linguagens. Alterações em nível de regras tokeniser 

poder-se-ia aumentar o poder de precisão do módulo, entretanto, poderia 

dificultar uma futura integração com outras linguagens. A seguir, tem-se um 

exemplo do trabalho do recurso.   

 

Exemplo de Entrada 
... 

Luciano de Souza Cabral acts as a substitute profes sor in the Federal 

Rural University of Pernambuco (UFRPE). He’s nearin g completion of the 

MSc in Computer Science from the Informatics Center  (CIn) of the Federal 

University of Pernambuco (UFPE). 

... 

Exemplo de Saída 
... 

<Node id=“3"/> Luciano <Node id=“9"/> <Node id=“10”/> de<Node id=“11"/> 

<Node id=“12"/> Souza <Node id=“16"/> <Node id=“17”/> Cabral <Node id=“22"/> 

<Node id=“24”/> acts <Node id=“27"/> 

... 

<Annotation Id=” 1” Type=” Token ” StartNode=” 3”  EndNode=” 9”>  

//Referenciando token “Luciano” 

<Feature> 

<Name className>string</Name> 

<Value className>Luciano</Name> 

</Feature> 

<Feature> 

<Name className> length </Name> 

<Value className> 7</Name> 

</Feature> 

<Feature> 

<Name className> orth </Name> 

<Value className> upperInitial </Name> 

</Feature> 

<Feature> 

<Name className> kind </Name> 

<Value className> word </Name> 

</Feature> 

... 

 

Percebe-se no exemplo que foram acrescentadas algumas anotações que 

compõem a caracterização básica de um token, e.g., o token (string), o 

tamanho (length), o tipo (kind) e a classificação sensitiva (upperInicial). 
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Gazetteers 

As listas gazetteer são semelhantes a dicionários. No GATE são utilizadas 

as de texto simples, com uma entrada por linha. Cada lista representa um 

conjunto de nomes, tais como nomes de cidades, organizações, dias da 

semana, entre outros. Para maiores detalhes vide seção 4.6.4. 

Para ilustrar o funcionamento do recurso de processamento, e.g., a 

palavra Recife está classificada como location:city  (ou seja, palavra 

pertence a categoria location  e a subcategoria city ). Se escrevermos em 

um arquivo de texto a frase “I live in Recife since was born.” A informação de 

que “Recife” é uma palavra da categoria location  e a subcategoria city  

estará anexada às anotações do elemento no texto uma vez que se execute o 

recurso sobre ele.  

Portanto, a palavra Recife pertence à categoria location e à 

subcategoria city . Vale salientar que o módulo pode ser utilizado para efetuar 

a mesma função em qualquer outro idioma, bastando apenas alterar alguns 

dos arquivos ou mesmo apenas alguns registros. 

No módulo RELPIE, utiliza-se um gazetteer composto que usa listas e 

uma ontologia, chamado KIM Gazetteer [Popov et al., 04] ou Onto Gazetteer, 

onde faz-se uso de um Hash Gazetteer, que utiliza a estrutura de dados hash, 

por possuir melhor desempenho. Utiliza-se também integração entre listas 

comuns e uma ontologia que faz uma categorização de substantivos mais 

apurada com um maior poder semântico, tal ontologia é fornecida pelo recurso 

KIM, em formato OWL (linguagem representação de ontologia), que fora 

adaptada com as funções acadêmicas relacionadas aos eventos (chair, etc), 

que não continha em suas instâncias originalmente. 

Pode-se observar na Figura 20 uma visualização do recurso de 

processamento exibindo uma ontologia, mapeamentos, listas e seus 

componentes. Como informado na figura, tem-se na lista de pessoas, de sexo 

masculino, a entrada Luciano. Obtendo-se o resultado conforme exemplo a 

seguir: 

 

 

 



 5 O Módulo RELPIE 83 

 

Exemplo de Entrada 
... 

<Node id=“3"/> Luciano <Node id=“9"/> <Node id=“10”/> de<Node id=“11"/> 

<Node id=“12"/> Souza <Node id=“16"/> <Node id=“17”/> Cabral <Node id=“22"/> 

<Node id=“24”/> acts <Node id=“27"/> 

... 

<Annotation Id=” 1” Type=” Token ” StartNode=” 3”  EndNode=” 9”>  

//Referenciando token “Luciano” 

<Feature> 

<Name className>string</Name> 

<Value className>Luciano</Name> 

</Feature> 

<Feature> 

<Name className> length </Name> 

<Value className> 7</Name> 

</Feature> 

<Feature> 

<Name className> orth </Name> 

<Value className> upperInitial </Name> 

</Feature> 

<Feature> 

<Name className> kind </Name> 

<Value className> word </Name> 

</Feature> 

... 

Exemplo de Saída 
... 

// Agrega-se anotações ao conjunto de entrada, enri quecendo o corpus  

// de modo que a saíra terá o conjunto de anotações  de entrada, 

// adicionando-se as anotações descritas abaixo... 

<Feature> 

<Name className>rule1</Name> 

<Value className> Person </Name> 

</Feature> 

<Feature> 

<Name className>gender</Name> 

<Value className> Male </Name> 

</Feature> 

<Feature> 

<Name className>rule2</Name> 

<Value className> FirstName </Name> 

</Feature> 

 

... 
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Figura 20:  O nome Luciano em destaque nas listas do Onto Gazetteer.  

 

Após a categorização de substantivos em classes semânticas, procede-se 

com a separação de sentenças, conforme apresentado na arquitetura do 

módulo.  

RegEx Sentence Splitter 

Conforme abordado na seção 4.6.2, trata-se de um divisor de orações a 

partir de um texto de entrada. Este módulo utiliza três arquivos com padrões de 

identificação:  

• internal splits - denota o que faz parte da frase, como a frase que 

termina com pontuação;  

• external splits - denota o que não faz parte da frase, tal como duas 

quebra de linhas consecutivas; e  

• non splits - fragmentos de texto que podem ser vistos como divisor, 

mas eles devem ser ignorados (tais como  

ponto em abreviaturas, URL, etc.).  
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Tal recurso de processamento é necessário para a utilização do POS 

Tagger, portanto, deve ser processado a priori. 

O RegEx Sentence Splitter é uma alternativa ao padrão ANNIE Sentence 

Splitter. Seu principal objetivo é abordar algumas questões de desempenho 

identificadas no JAPE-based Splitter, principalmente fazer com que melhore o 

tempo de execução e robustez, especialmente quando se tenha uma entrada 

irregular. Como o próprio nome sugere, o RegEx Sentence Splitter é baseado 

em expressões regulares, utilizando o padrão de implementação RegEx Java. 

Para ter-se uma idéia do funcionamento do recurso, exibem-se na Figura 21 as 

sentenças encontradas em um documento, anotadas com o tipo sentence. 

Abaixo exibe-se um exemplo prático da atuação do recurso. 

 

Exemplo de Entrada 
... 

Luciano de Souza Cabral acts as a substitute profes sor in the Federal 

Rural University of Pernambuco (UFRPE). He’s nearin g completion of the 

MSc in Computer Science from the Informatics Center  (CIn) of the Federal 

University of Pernambuco (UFPE). 

... 

Exemplo de Saída 
... 

<Sentence id=”1”/> Luciano de Souza Cabral acts as a substitute 

professor in the Federal Rural University of Pernam buco (UFRPE).  

<Sentence id=”2”> He’s nearing completion of the MSc in Computer Scie nce 

from the Informatics Center (CIn) of the Federal Un iversity of 

Pernambuco (UFPE).  <Sentence id=”3”> ... 

... 

Observa-se no exemplo que as orações foram separadas e indexadas. 

Abaixo visualiza-se o trabalho do reconhecimento e das anotações em 

destaque (sombreado no painel central) no documento. 
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Figura 21:  Sentenças encontradas, marcadas pela anotação sentence.  

 
Após a separação das sentenças será possível atribuir categorias 

sintáticas às partes destas (POS Tagging). Em nosso módulo, esta função será 

efetuada pelo ANNIE POS Tagger. 

ANNIE POS Tagger 

Diante do exposto em 4.6.3, o ANNIE POS Tagger contido no GATE é 

uma versão modificada do Brill Tagger [Hepple, 00], que produz anotações 

anexadas aos tokens ou pontuações. Uma amostra da lista de classificação é 

exibida na seção 4.4. Para a lista completa, consultar o Apêndice E em 

[Maynard et al., 09]. 

Este recurso de processamento utiliza arquivos externos contendo um 

padrão léxico e um conjunto de regras (resultado da formação de um grande 

corpos retirado do Wall Street Journal [Maynard et al., 09]). Ambos podem ser 

manualmente alterados sem intervenção no código-fonte da aplicação. 

Este recurso é importante para o correto funcionamento dos outros 

recursos de processamento seguintes, tais como NER, Chunkers e Resolução 

de Co-referência. A seguir, tem-se um exemplo da anotação anexada ao 
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documento (XML) de saída com representatividade morfossintática, gerada 

pela ação do POS Tagger. 

 
<Annotation Id=" 3068 " Type="Token" StartNode="11" EndNode="17"> 
  <Feature> 
    <Name className="java.lang.String">length</Name > 
    <Value className="java.lang.String">6</Value> 
  </Feature> 
  <Feature> 
    <Name className="java.lang.String">category</Na me> 
    <Value className="java.lang.String"> NNS</Value> 
  </Feature> 
  <Feature> 
    <Name className="java.lang.String">orth</Name> 
    <Value className="java.lang.String">allCaps</Va lue> 
  </Feature> 
  <Feature> 
    <Name className="java.lang.String">kind</Name> 
    <Value className="java.lang.String">word</Value > 
  </Feature> 
  <Feature> 
    <Name className="java.lang.String">string</Name > 
    <Value className="java.lang.String"> PAPERS</Value> 
  </Feature> 
</Annotation> 
 

De acordo com o exemplo acima, a categoria NNS (Nome próprio) é 

atribuída ao token em referência (3068), que é a string PAPERS, conforme em 

destaque no exemplo. 

Após a anotação sintática o texto encontra-se preparado para o 

reconhecimento de entidades nomeadas (NER), tarefa descrita a seguir. 

Named Entity Recognition 

Depois de sintaticamente anotado, é mais fácil reconhecer entidades 

nomeadas (EN), tarefa efetuada por este recurso de processamento do GATE. 

Como é totalmente compatível e apresenta bons resultados, utiliza-se 

para tal função em nosso pipeline, o ANNIE NE Transducer, recurso de 

processamento NER do ANNIE (descrito na seção 4.6.6). Trata-se de um 

conjunto de regras formando uma gramática JAPE para reconhecimento de 

entidades e eventos, que serve de entrada para os módulos resolutórios de co-

referência. 

Para uma visualização do trabalho do recurso em contexto, vide as 

Figuras 13 e 14 na seção 4.6.6 (vide pag. 63 e 63), onde tem-se uma 

demonstração do reconhecimento de pessoas e organizações. Assim como em 
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todos os outros recursos de processamento, tudo que é identificado é anexado 

ao XML de saída como uma anotação. 

Dentro deste módulo, tinham-se regras de reconhecimento de pessoas e 

entidades com nomes em formato da língua inglesa. Entretanto muitas das 

organizações e professores contidos no corpus trabalhado (Call For Papers - 

Pascal Challenge, vide seção 6.1) são de origem asiática, sendo necessário 

criar e alterar uma quantidade relevante de regras JAPE neste módulo. 

Para exemplificar tais modificações, pode-se citar um determinado nome 

de um professor chinês (e.g., Shin-Wan-Tsu), no qual apresenta um formato 

não convencional (3 pontuações entre os nomes). Foram criadas algumas 

regras JAPE que conseguem reconhecer parte relevante dos nomes asiáticos, 

deixando de lado alguns nomes realmente incomuns, e de extrema dificuldade 

de prever, como nomes com número excessivo de consoantes ou com mais de 

3 pontuações entre os nomes. 

Outro exemplo das modificações foi relacionado ao reconhecimento de 

universidades, as quais tinham um formato genérico (e.g., University of NNP*), 

que não denota a realidade. Por exemplo, tem-se nomes como Sheffield 

University, Federal University of Pernambuco, etc. Portanto criadas regras de 

classificação correta destes tipos de organizações, importantes em nível de 

domínio do corpus e do propósito do módulo RELPIE. Abaixo segue um 

exemplo sucinto do trabalho do recurso em questão, onde foram extraídos os 

nomes próprios (e.g., Luciano...) e de organizações (e.g., Informatics  Center). 

 

Exemplo de Entrada 
... 

Luciano de Souza Cabral acts as a substitute profes sor in the Federal 

Rural University of Pernambuco (UFRPE). He’s nearin g completion of the 

MSc in Computer Science from the Informatics Center  (CIn) of the Federal 

University of Pernambuco (UFPE). 

... 

Exemplo de Saída 
... 

<Person> Luciano de Souza Cabral</Person> acts as a  substitute  

<Title> professor</Title> in the  <OrgUni>  Federal Rural University of 

Pernambuco<OrgUni>. He’s nearing completion of the MSc in Computer 

Science from the  <Organization>  Informatics Center </Organization> 

<Id>(CIn)</Id> of the <OrgUni>  Federal University of Pernambuco 

</OrgUni> <Id>(UFPE)</Id>. ... 
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Coreference 

Aprofundando o raciocínio abordado na seção 4.6.7, que relata a função 

da resolução de co-referência e explana o trabalho do ANNIE OrthoMatcher, de 

fato, acrescenta uma identidade às relações entre entidades nomeadas 

encontradas por um módulo interno chamado semantic tagger com objetivo de 

realizar a co-referência. O módulo supracitado baseia-se em regras JAPE que 

agem sobre anotações atribuídas em fases anteriores, a fim de produzir como 

resultado anotação das entidades.  

Diante dos recursos de processamento com função de co-referência, 

todos recebem como entrada às anotações anteriores, com no mínimo o 

atributo “id”, e geram como saída, atributos correlacionados anexados às 

anotações de entidade existentes, desta forma, denotando dois ou mais tokens 

diferentes representando um mesmo tipo de entidade, conforme exemplificado 

na Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22:  Termos “Micheael Shepherd” e “shepherd” denotam a mesma entidade. 
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No módulo RELPIE utilizam-se dois recursos para realização de co-

referência, chamados: Nominal Coreferencer e Pronominal Coreferencer. 

Ambos necessitam do módulo OrthoMatcher do ANNIE para seu correto 

funcionamento, conforme exemplificado na figura abaixo. 

 

 

 

 

Figura 23:  Sub-arquitetura dos módulos de co-referência na solução RELPIE.  

 
O recurso Nominal Coreferencer, como o próprio nome denota, é 

responsável pelo tratamento específico da co-referência entre nomes próprios, 

e.g. pessoas, lugares, entidades, entre outros. Já o recurso Pronominal 

Coreferencer, denota que é responsável por efetuar a co-referência entre 

pronomes, e.g. I, me, my, myself; it, its, itself, entre outros. 

Além da co-referência, é possível enriquecer ainda mais o corpus com 

anotações dos grupos verbais e nominais (vide seção 2.1.2.1), função sob a 

responsabilidade dos módulos chunkers, relatados a seguir. 

Chunkers 

A partir das anotações sintáticas (POS Tagging) podem ser geradas as 

classificações para grupos verbais e nominais, denominados sintagmas, 

conforme definido na seção 2.1.2.1, que denota elementos lingüísticos 

classificados de acordo com a categoria sintática do elemento núcleo, seja ele 

nome (nominal) ou verbo (verbal). 

Noun phrase chunker 

Não existe na versão atual da arquitetura GATE (5.0) nem no sistema 

ANNIE um módulo específico para o tratamento dos sintagmas nominais. 

Porém há plugins externos que podem ser adicionados ao pipeline para efetuar 

tal função, como por exemplo, o Noun Phrase Chunker [Maynard et al., 09], 

dedicado ao reconhecimento de sintagmas nominais, visualiza-se nas figuras 

abaixo exemplos do trabalho deste plugin. 

Ortho 

Nominal Pronominal 
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Figura 24:  Sintagmas Nominais reconhecidos como NounChunk. 

 
Seguindo o exemplo da co-referência, este recurso também necessita 

que o documento em processamento já contenha anotações dos passos 

anteriores (tokeniser, sentence splitter, POS tagger).  

Verb phrase chunker 

Conforme explanado em 4.6.5 e na seção anterior, o recurso Verb phrase 

chunker tem a função de reconhecer verbos ou sintagmas verbais no texto, 

adicionando ao XML de saída uma identificação dos componentes que ele 

responsabiliza-se. É um dos recursos enumerados como do pipeline ANNIE, 

porém por default o ANNIE não o utiliza.  

Trata-se de um recurso baseado em regras também, as regras inspiram-

se em gramáticas Inglesas, para a identificação de grupos verbais não 

recursivos. 
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Figura 25:  Sintagma Verbal reconhecidos como VerbGroup (VG). 

 
As regras abrangem os tempos verbais: 

• gerúndios, i.e. "is investigating”; 

• infinitivos, i.e. “to investigate”; 

• particípios, i.e. “investigated”, e  

• construções verbais especiais, i.e. “is going to investigate”.  

As regras utilizam as saídas geradas pelo POS Tagger bem como 

informações sobre a identidade dos símbolos. A gramática para identificação 

dos grupos verbais pode ser carregada como uma gramática JAPE pelo GATE 

e pode ser utilizada em qualquer aplicação (vide seção 4.5): portanto módulo é 

independente domínio. 

Deste modo, é possível executar extração a partir dos termos 

classificados e anotados, das entidades nomeadas, da co-referência, entre 

outros slots de extração. Todos adicionados pelo sistema RELPIE ao 

documento, que até o momento estão presentes como informações que se 

desejam extrair. Conclui-se que os recursos utilizados, i.e., as regras 

existentes, alteradas e criadas, obtendo resultados satisfatórios, os quais serão 

apresentados no próximo capítulo. 
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5.3 Informações extraídas 

As informações extraídas do corpus encontram-se no arquivo XML de 

saída, o trecho de extração abaixo denota entidades com o local exato no 

documento processado.  

No exemplo abaixo, tem-se o resultado de uma extração de tipo Address  

disparada pelas regras Url1  e UrlFinal , que tratam de URLs padrões (e.g. 

www.cin.ufpe.br) e estendidas (e.g. www.cin.ufpe.br/~lsc4). A extração é 

efetuada a partir de um texto de exemplo, que contém uma URL 

(http://www.research.panasonic.com/HICSS-33/) formada por 43 caracteres, 

posicionada no texto de exemplo iniciando na posição 80 e terminando da 

posição 123 , conforme pode-se observar pelos campos StartNode="80" e 

EndNode="123" .  

 
EXEMPLO DO ARQUIVO ORIGINAL ( PLAIN TEXT) 

 
… 

Maui, Hawaii - January 2000  
http://www.research.panasonic.com/HICSS-33/ 
This minitrack is organized as part of the Software  Technology  

… 
 

EXEMPLO DO ARQUIVO PROCESSADO 
… 

<Node id=" 80" /> http <Node id="84" /> : <Node id="85" /> / <Node id="86" 
/> / <Node id="87" /> www<Node id="90" /> . <Node id="91" /> research <Node 
id="99" /> . <Node id="100" /> panasonic <Node id="109" /> . <Node id="110" 
/> com<Node id="113" /> / <Node id="114" /> HICSS- <Node id="120" /> 33<Node 
id="122" /> / <Node id=" 123 " /> 

… 
 

EXEMPLO DA EXTRAÇÃO EFETUADA 
… 

<Annotation Id="3604" Type=" Address " StartNode=" 80" EndNode=" 123 "> 
 <Feature> 
  <Name className="java.lang.String">rule1</Name> 
  <Value className="java.lang.String"> Url1 </Value> 
 </Feature> 
 <Feature> 
  <Name className="java.lang.String">kind</Name> 
  <Value className="java.lang.String">url</Value> 
 </Feature> 
 <Feature> 
  <Name className="java.lang.String">rule2</Name> 
  <Value className="java.lang.String"> UrlFinal </Value> 
 </Feature> 
</Annotation> 

… 
 

Figura 26: Exemplo (1) com parte da Extração do corpus CFP gerado pelo sistema. 
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Outro exemplo é apresentado abaixo, o resultado de uma extração de um 

padrão Person  encontrado pelas regras PersonFull  e PersonFinal , que 

denotam um nome completo, contendo nome e sobrenome. O exemplo 

identifica um nome inserido no arquivo de exemplo (Ibrahim Kamel ), nome este 

que contém 13 caracteres, posicionado no texto de exemplo iniciando na 

posição 1299 e terminando na posição 1312 , conforme pode-se observar pelos 

campos StartNode="1299" e EndNode="1312" . 

 
EXEMPLO DO ARQUIVO ORIGINAL ( PLAIN TEXT) 

… Organizers: 
----------- 
Sarit Mukherjee and Ibrahim Kamel  … 
 

EXEMPLO DO ARQUIVO PROCESSADO 
… <Node id=" 1299 " /> Ibrahim <Node id="1306" /> <Node id="1307" 
/> Kamel <Node id=" 1312 " /> … 
 

EXEMPLO DA EXTRAÇÃO EFETUADA 
… 
<Annotation Id="3607" Type=" Person " StartNode=" 1299 " EndNode=" 1312 "> 
 <Feature> 
  <Name className="java.lang.String">rule1</Name> 
  <Value className="java.lang.String"> PersonFull </Value> 
 </Feature> 
 <Feature> 
  <Name className="java.lang.String">gender</Name> 
  <Value className="java.lang.String"> male </Value> 
 </Feature> 
 <Feature> 
  <Name className="java.lang.String">rule</Name> 
  <Value className="java.lang.String"> PersonFinal </Value> 
 </Feature> 
</Annotation> … 
 

Figura 27: Exemplo (2) com parte da Extração do corpus CFP gerado pelo sistema. 

 
Maiores detalhes em torno de configurações necessárias para executar 

extrações, e sobre o framework podem ser encontradas em [Maynard et al., 09] 

ou na página de publicações do grupo <http://gate.ac.uk/gate/doc/papers.html>. 

5.4 RELPIE versus ANNIE (Trabalho Relacionado) 

Observa-se ao longo do capítulo que o módulo RELPIE foi implementado 

na mesma linha do ANNIE, já apresentado no capítulo 4 (vide seção 4.6 pág. 

58). Os módulos compartilham algumas similaridades, entretanto possuem 

diferenças dignas de nota. A seguir apresenta-se uma tabela com as principais 

características dos sistemas supracitados. 



 5 O Módulo RELPIE 95 

 

Tabela 2: Diferenças entre os sistemas ANNIE e RELPIE. 

Recursos ANNIE RELPIE 

Tokeniser  Regras JAPE (English) Expressões Regulares (Unicode) 

Sentence Splitter  Regras JAPE Expressões Regulares 
Uso adicional de 

regras JAPE  Não Sim 

Gazeteers  Dicionários Ontologia + Dicionários 
POS Tagger  Sim Sim 

NER Sim Sim 
Co-referência  Ortográfica Ortográfica+Nominal + Pronominal 

Chunkers  Não Sim (Verbal e Nominal) 

 

A Tabela 2 mostra claramente as diferenças entre os sistemas ANNIE e 

RELPIE. Enquanto o primeiro tem seu tokeniser e splitter baseados em regras 

JAPE. O segundo é baseado em Expressões Regulares, resultando em uma 

maior cobertura, uma vez que as regras são genéricas e podem adaptar-se 

melhor a novas linguagens, além de outras regras, criadas e modificadas para 

adaptarem-se. 

Outras diferenças relevantes são em nível de Gazeteers, Co-referência e 

Chunkers. O sistema RELPIE apresenta um sistema híbrido de gazeteers 

envolvendo dicionários organizados em Tabela Hash e ontologias, o que dá 

uma maior velocidade na classificação e um poder semântico ao recurso. Já o 

sistema ANNIE apresenta um gazeteer simples organizado seqüencialmente.  

Tratando-se de co-referência o concorrente apresenta apenas do tipo 

ortográfica, já o módulo detalhado neste trabalho apresenta co-referência 

ortográfica, nominal e pronominal. 

Por fim, o ANNIE não apresenta por padrão um módulo de 

reconhecimento de sintagmas (Chunkers), na contramão o RELPIE apresenta 

o reconhecimento de sintagmas nominais e verbais. 

Assim tem-se claramente sistemas concorrentes no segmento de 

extração de informação baseada em PLN, com alguns recursos e técnicas a 

mais sendo implementadas no sistema RELPIE, o que denota uma melhor 

investigação para avaliar se há relevância na utilização dos recursos e técnicas 

já apresentados. Tal avaliação é efetuada no próximo capítulo. 
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5.5 Contribuições e Dificuldades encontradas 

Nesta seção, concentram-se relatos sobre as contribuições e dificuldades 

encontradas no decorrer do trabalho. Tais relatos dividem-se nas subseções 

apresentadas na seqüência.  

5.5.1 Criação do Pipeline 

Optou-se pelo formação de um pipeline modular e heterogêneo, a partir 

de uma seleção de CREOLE plugins, conforme já descrito nas seções 

anteriores, definindo-se a melhor arquitetura para a integração de tantos 

recursos, incompatíveis e de diferentes fontes, sendo esta a primeira 

dificuldade encontrada na construção do módulo. A preocupação central foi a 

de manter recursos baseados no formalismo JAPE e/ou em Expressões 

Regulares, para garantir que, caso haja uma portabilidade de idioma no futuro, 

apenas sejam alteradas as regras e padrões utilizados pelos recursos. 

Informações sobre o desenvolvimento são abordadas a seguir na seção 5.5.3. 

5.5.2 Integração de CREOLE Plugins 

De fato, como os recursos são esparsos, uma dificuldade central foi 

configurá-los e fazer com que alguns recursos fossem compatíveis com os 

outros, ou seja, interagissem sem problemas e sem que pudessem atrapalhar 

no resultado. Após muitas tentativas, houve uma convergência nas 

configurações de cada recurso e na ordem de entrada e saída no 

processamento do pipeline. 

5.5.3 Extensão de Regras JAPE, Definições e Listas 

Houve necessidade de alteração de algumas regras JAPE no que diz 

respeito à identificação de entidades, especialmente localidades e 

organizações, e.g. Universidades, além de incrementar as definições e listas 

contidas no Onto/Hash Gazetteers, a fim de identificar fragmentos ignorados 

pelo sistema ANNIE, obtendo resultados interessantes, abordados no capítulo 

seguinte. 

Para exemplificar tais modificações, pode-se citar um determinado nome 

de um professor chinês (e.g., Shin-Wan-Tsu), no qual apresenta um formato 
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não convencional (3 pontuações entre os nomes). Foram criadas algumas 

regras JAPE que conseguem reconhecer parte relevante dos nomes asiáticos, 

deixando de lado alguns nomes realmente incomuns, e de extrema dificuldade 

de prever, como nomes com número excessivo de consoantes ou com mais de 

3 pontuações entre os nomes. 

Outro exemplo das modificações foi relacionado ao reconhecimento de 

universidades, as quais tinham um formato genérico (e.g., University of NNP*), 

o que não denota a realidade, como exemplo, tem-se nomes como Sheffield 

University, Federal University of Pernambuco, etc. Foram criadas regras de 

classificação correta destes tipos de organizações, importantes em nível de 

domínio do corpus e do propósito do módulo RELPIE. Abaixo segue um 

exemplo sucinto do trabalho do recurso em questão. 

5.5.4 Extração, a saída XML e Excel 

Os resultados de todas as etapas do processamento são anexados a um 

documento de saída, no formato XML, contendo todas as anotações e 

extrações executadas durante o processamento. 

Para fins de experimentos e resultados, as métricas de avaliação 

(precision, recall e f-measure) de cada documento foram armazenadas em 

arquivo Plain Text (TXT), separando os dados por tabulações (\t). Isto torna os 

documentos TXTs compatíveis com a ferramenta de importação do aplicativo 

Microsoft Excel, obtendo-se planilhas e gráficos com uma facilidade maior. 

5.6 Considerações Finais 

Neste capítulo, abordaram-se detalhes sobre a solução RELPIE. A 

seguir, apresentar-se-ão os detalhes em torno dos experimentos e resultados 

da solução RELPIE. 
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6 Experimentos e Resultados 
 

 

 

Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma 
máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um 

sentimento, senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo 
que é belo, do que é moralmente correto. 

Albert Einstein  
 

Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque 
existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo 

por completo. 
Ghandi 

 

 

 

Este capítulo apresenta uma série de experimentos com o objetivo de 

avaliar o módulo RELPIE descrito no capítulo anterior, utilizando corpus 

constituído de documentos web, e-mails, entre outros, sem qualquer 

estruturação. 

Após a descrição do corpus, descrevem-se os experimentos e as 

tentativas executadas, a seguir discutem-se os resultados obtidos. 

O capítulo termina com a apresentação de uma avaliação comparativa 

do sistema RELPIE neste trabalho com outro sistema existente. 

6.1 Corpus CFP (Call for Papers) - Pascal Challenge  2005 

Escolheu-se o corpus CFP utilizado no Pascal Challenge no ano de 

2005 [Ireson & Ciravegna, 05], que contém versões, não anotada e anotada. 

O corpus constitui-se por 1.100 documentos contendo 850 de CFP (Call 

for Papers) Workshops e outros 250 de CFP Conferences (Conferências), 

estabelecida durante a competição de sistemas de EI, Pascal Challenge, em 

2005 [Ireson & Ciravegna, 2005]. A maior parte dos documentos CFP 

pertencem a chamadas a eventos da área de TI, entretanto também há 

chamadas para outros domínios, e.g. ciências biomédicas e lingüística. 



 6 Experimentos e Resultados 99 

 

Os corpora disponíveis são de 3 tipos:  

• um corpus sem qualquer anotação ao qual chama-se (Plain Text),  

• um corpus anotado por humanos (XML); e 

• um corpus anotado pelo ANNIE (XML).  

O primeiro e o segundo são utilizados para verificar o funcionamento do 

sistema e o terceiro, utiliza-se a fim de comparação com os resultados obtidos 

na saída do processamento do primeiro.  

Não se executa o sistema no segundo e no terceiro corpora pelo motivo 

do objetivo da aplicação ser de trabalhar com corpora não anotados. Para 

corpora anotados existem soluções melhores usando, por exemplo, 

Aprendizagem de Máquina, etc. Um exemplo do segundo exemplo é dado 

abaixo. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<DOC> 

<DOCID>1.5-train-3-9-8-UAL_1998.key</DOCID> 

<TEXT> 

Call for papers 

<workshopname> Using and Acquiring the lexicon </workshopname> 

<workshoplocation> Utrecht University </workshoplocation>, 

<workshopdate> December 12 </workshopdate> 

(workshop incorporated in Going Romance, December 1 0-12). 

Organizing committee: Francis Corblin  (Paris 7/Rennes 2),…   

 

Neste trecho do corpus anotado por humanos pode-se notar que existem 

alguns acrônimos definidos pelos programadores (e.g. workshoplocation, 

workshopdate, etc.) que são compatíveis com os acrônimos utilizados no 

sistema RELPIE (i.e., location, date, etc.), o que ajudou no benchmarking dos 

corpora e conseqüentemente na avaliação da solução. 

6.2 Experimentos 

Realizaram-se três experimentos com o corpus CFP do Pascal 

Challenge 2005 (constituído de 1100 documentos) disponível em 3 versões 

conforme descrito na seção 6.1 deste capítulo. 

• O primeiro experimento foi efetuado executando o sistema 

RELPIE sobre o corpus da versão não anotada (Plain Text);  
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• O segundo experimento foi efetuado executando o sistema ANNIE 

sobre o corpus da versão não anotada (Plain Text); com objetivo 

de compará-lo com o sistema RELPIE. 

• Por fim, o terceiro experimento executou-se o sistema RELPIE 

sobre o corpus de saída, processado pelo próprio anteriormente. 

Utilizam-se como métricas para avaliação a precisão, a cobertura e o f-

measure (vide seção 3.2.4). Para uma avaliação mais apurada comparam-se 

os resultados destas métricas obtidas a partir de da nossa proposta com os do 

próprio ANNIE, discutindo as diferenças entre seus resultados.  

6.3 Resultados 

Os resultados dos experimentos apresentaram regularidade e 

importantes fatos que denotam uma discussão interessante em todos os 

experimentos, no primeiro obtendo acertos médios acima de 80%, no segundo 

avaliando um sistema concorrente e comparando-os, finalmente no terceiro 

experimento mostra resultados de um corpus que fora pré-processado pelo 

próprio sistema, avaliar o ganho que tal pré-processamento adiciona ao 

resultado final. As particularidades de cada um dos experimentos e seus 

desempenhos serão detalhadas em subseções ao longo desta seção. 

6.3.1 Primeiro Experimento 

No primeiro experimento processa-se o Plain Text corpus com o sistema 

RELPIE, com objetivo de avaliação de sua viabilidade frente a corpora sem 

padrões e estrutura, deste modo, simulando um ambiente heterogêneo como a 

web, que contém páginas web e documentos diversos (DOC, PDF, TXT) com 

as características do corpus utilizado. 

6.3.1.1 Sistema RELPIE sobre o Plain Text corpus 

Diante do corpus CFP do Pascal Challenge 2005, formado por arquivos 

de texto livre, sem qualquer tratamento ou anotação, que tratam sobre Call for 

Papers (chamadas de artigos para eventos científicos). Executou-se o módulo 

RELPIE com o objetivo de obter-se como saída o corpus em formato XML, 
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anotado, com slots de extração definidos. Para exemplificar melhor o parágrafo 

anterior, tem-se nas figuras abaixo um documento e suas versões antes e 

depois do processamento do módulo RELPIE. 

 

 

Figura 28: Exemplo de documento do Plain Text corpus (antes do processamento). 

 

 

Figura 29: Exemplo de documento do Plain Text corpus (após o processamento). 
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Nos exemplos, tem-se a palavra “Multimedia” que no primeiro é uma 

palavra simples contida no documento. Já no segundo, esta palavra com suas 

características como tamanho (length) 10 e categoria (category) NNP (proper 

noun – singular, para mais informações vide seção 4.4) que deriva um nome 

próprio no singular, entre outras informações. 

Deste modo, processa-se o corpus supracitado no módulo RELPIE 

obtendo como saída um Processed corpus, com diversos slots de extração 

definidos, além das informações a nível de co-referencia, dentre os slots, pode-

se enumerar: Pessoa (Person), Nome (First Name), Moeda (Money), 

Organização (Organization), Localidade (Location), Título (Title), Data e Hora 

(Date), Sites e/ou e-mails (Address) e Siglas (Identifier). 

Para uma análise não tendenciosa, dividiu-se o Plain Text corpus em 

cinco partes iguais (220 documentos cada). A seguir, executou-se o sistema 

RELPIE, analisou-se 10% do total das partes aleatoriamente, ou seja, 110 

documentos esparsos. Por fim, classificaram-se como ‘corretos’ os resultados 

das anotações e slots de extração fornecidos pelo nosso sistema, quando 

estas anotações coincidam com anotações humanas. 

A seguir exibe-se um exemplo do trabalho do sistema RELPIE em um 

documento, exibindo as marcações para Person no documento (centro) e as 

co-referencias encontradas (lado direito), observa-se que dentre as marcações, 

contém corretas e falsas positivas. 

 
Figura 30: Exemplo do trabalho do módulo RELPIE sobre o Plain Text corpus. 
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Deste modo analisaram-se uma décima parte dos documentos do Plain 

Text corpus. A partir destes, obtiveram-se as médias das métricas: cobertura, 

precisão e F-Measure ,conforme mostrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 3: Resultados absolutos do sistema RELPIE sobre o Plain Text corpus. 

RELPIE x Plain Text  Corretos Parcialmente 
Corretos Faltando Falsos 

Positivos 
First Name  960 90 450 240 

Money  30 0 0 15 
Organization  765 150 105 195 

Location  375 30 75 0 
Title  330 0 75 15 
Date 1320 45 15 15 

Address  165 15 30 0 
Person  1140 315 480 465 

Identifiers  225 30 30 0 

 

Tabela 4:  Resultados percentuais do sistema RELPIE sobre o Plain Text corpus. 

RELPIE x Plain Text  Cobertura  Precisão  F-Measure Total  Reconhecidos  
First Name  74,14% 74,42% 74,28% 1740 1290 

Money  100,00% 66,67% 80,00% 45 45 
Organization  91,36% 68,92% 78,57% 1215 1110 

Location  84,38% 92,59% 88,29% 480 405 
Title  82,14% 95,65% 88,38% 420 345 
Date 98,92% 95,65% 97,26% 1395 1380 

Address  85,71% 91,67% 88,59% 210 180 
Person  80,00% 59,38% 68,16% 2400 1920 

Identifiers  89,47% 88,24% 88,85% 285 255 

 

 

Estes dados foram obtidos através da comparação entre os dois 

corpora, um Processed corpus por humanos e o corpus de saída do módulo 

RELPIE(sistema proposto). Cada característica foi analisada com o auxílio de 

uma ferramenta GATE, chamada Corpus Benchmark, que informa a cobertura, 

precisão e F-Measure geral para cada um dos slots encontrados no conjunto 

de documentos processado pelo sistema.  
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Consolidando os dados da Tabela 4 graficamente, tem-se: 

 

Figura 31:  Gráfico do sistema RELPIE versus Plain Text corpus. 

6.3.1.2 Discussão sobre o Primeiro Experimento 

Numa análise mais específica, os melhores resultados foram 

compreendidos pelos slots: Location, Title, Date e Address, obtendo as 

precisões de 92,59%, 95,65%, 95,65% e 91,67% respectivamente.  

O slot Location traz a identificação dos locais onde ocorreram os eventos 

científicos. Levando em consideração a dificuldade que tais eventos ocorram 

em cidades de pouca infra-estrutura e/ou desconhecidas, têm-se regras 

específicas e gazetteers para a identificação do slot em questão, de modo que 

de uma forma ou de outra o reconhecimento do slot é efetuado. Houve 

exceções, como por exemplo, a cidade de Alexandria, que fora classificada 

como Person, invés de Location, além das cidades desconhecidas, em 

especial, do continente asiático. Porém, o número de exceções não foi 

suficiente para baixar significativamente a performance em relação a este slot. 

No caso do slot Title, a classificação é facilitada, uma vez que a 

quantidade de identificadores de títulos são poucas e comuns em diversas 

línguas (Prof.; Dr.; BSc.; MSc.; DSc; PhD; General; etc.) ficando de fora do 

conjuntos identificadores de títulos não comuns, como por exemplo Chair de 

um evento, entre outros. 
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Os slots Date e Address apresentam características parecidas. As 

maneiras de expressá-los no texto são comuns. Por exemplo, expressões de 

data e hora podem vir de maneiras diferentes em um texto (e.g. 27/07; 27 Jul; 

July 27; etc.). Porém as regras detectam a maioria destes casos, assim como 

com as expressões de endereço. No caso do nosso sistema não se buscam 

endereços comuns, mas sim endereços de internet (links) e e-mails, de formato 

comum e conhecido mundialmente, tendo como exceções endereços grafados 

incorretamente pelos pesquisadores (e.g. “lsc4 at cin ufpe br” invés de 

“lsc4@cin.ufpe.br”), com objetivo de evitar que tais endereços sejam 

capturados pelos robôs de formação de mala-direta. 

Por outro lado, os resultados menos expressivos foram compreendidos 

pelos slots: Money, Organization, e Person, obtendo as precisões de 66,67%, 

68,92% e 59,38% respectivamente.  

O resultado do slot Money demonstrou-se baixo pela pouca 

representatividade estatística compondo a quantidade de documentos CFP que 

revelam informações de custo do evento em questão, além da classificação de 

falsos positivos, como por exemplo, identificação da parte final de um trecho de 

texto que relata um telefone (e.g. 555 “1234 p.”). Na parte em destaque, as 

regras tentam classificar o trecho como “1.234 pounds”, nomenclatura utilizada 

para a moeda libra esterlina, utilizada na Inglaterra. 

Já os resultados dos slots Organization e Person revelaram-se menores 

devido à quantidade de organizações e pessoas presentes nos documentos 

que derivam uma origem asiática e africana. Deste modo, têm-se muitos 

nomes incomuns, como por exemplo, nomes e empresas chinesas, indianas, 

egípcias, árabes entre outras origens. Estes nomes incomuns terminaram 

ficando fora do escopo das regras escritas e dos gazetteers utilizados. 

Os resultados do primeiro experimento denotam, em geral, uma boa 

capacidade de reconhecimento e extração de slots a partir de um corpus 

textual comum. As médias das métricas relacionadas abaixo: 

 

Tabela 5: Métricas médias obtidas RELPIE over Plain Text corpus. 

Métricas Médias  Cobertura  Precisão  F-Measure 
Plain Text corpus 87,35% 81,46% 83,60% 
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Diante dos resultados da Tabela 5, comprova-se o bom reconhecimento 

e extração dos slots, com média superior a 80% em todas as métricas 

utilizadas. 

6.3.2 Segundo Experimento 

No segundo experimento processou-se o Plain Text corpus com o 

trabalho relacionado ANNIE (vide seção 4.6), sistema de extração elaborado 

pelo grupo Sheffield NLP, após anos de pesquisa na área de Processamento 

de Linguagem Natural. 

O objetivo real foi avaliar o módulo RELPIE em sua viabilidade, tão 

como, se as alterações efetuadas surtiram efeitos positivos em relação aos 

resultados. Por fim, compararam-se os resultados com os obtidos pelo primeiro 

experimento. 

6.3.2.1 Sistema ANNIE sobre o Plain Text corpus 

A princípio não há uma compatibilidade exata na nomenclatura dos slots 

de extração entre os sistemas RELPIE e ANNIE. Porém, selecionaram-se os 

slots comuns e/ou compatíveis aos dois sistemas para efetuar-se a 

comparação. 

A primeira substancial diferença entre os dois sistemas reside no 

tratamento de tokens (vide seção 4.6.1), utiliza-se no sistema RELPIE um 

tokeniser baseado em padrões de expressões regulares, o Unicode Tokeniser, 

invés do English tokeniser do ANNIE, baseado puramente em regras. 

Naturalmente haverá algumas palavras que o separador do ANNIE 

reconhecerá e o nosso não, como por exemplo: isn’t, no English Tokeniser (is + 

n’t) já no Unicode Tokeniser é representado por (isn + ‘ + t). Mesmo diante 

desta dificuldade, adicional, o sistema RELPIE apresentou resultados bastante 

próximos e até melhores em relação ao ANNIE, conforme se verá adiante. 

Para a comparação, utilizou-se o mesmo conjunto de documentos 

analisado no primeiro experimento, ou seja, 110 documentos sem anotação. A 

partir destes, obtiveram-se as médias das métricas: cobertura, precisão e f-

measure, conforme mostrado na tabela abaixo. 
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Tabela 6: Resultados absolutos do trabalho do ANNIE sobre parte do Plain Text corpus. 

ANNIE over 
Plain Text  Corretos Parcialmente 

Corretos Faltando Falsos 
Positivos  

FirstPe rson  966 231 483 91 
Money  24 0 2 10 
Entity  980 63 203 448 
Place  1085 0 357 28 

JobTitle  182 0 7 47 
DateTime  763 7 7 49 
Address  329 0 7 21 
Person  812 280 602 196 

Ids 161 0 63 7 
URLPre  133 0 0 0 

JobFunction  77 0 70 14 

 

Tabela 7: Resultados percentuais do trabalho do ANNIE sobre parte do Plain Text corpus. 

ANNIE over 
Plain Text Cobertura  Precisão F-Measure Total Reconhecidos  

FirstPerson  72,73% 75,00% 73,85% 1771 1288 
Money  94,44% 70,59% 80,79% 36 34 
Entity  88,02% 65,73% 75,26% 1694 1491 
Place  75,71% 97,48% 85,23% 1470 1113 

JobTitle  97,03% 79,48% 87,38% 236 229 
DateTime  99,15% 93,16% 96,06% 826 819 
Address  98,04% 94,00% 95,98% 357 350 
Person  68,15% 63,04% 65,50% 1890 1288 

Ids 72,73% 95,83% 82,70% 231 168 
URLPre  100,00% 100,00% 100,00% 133 133 

JobFunction  56,52% 84,62% 67,77% 161 91 

 

 

Estes dados foram obtidos através da comparação entre os dois 

corpora, um Processed corpus por humanos e o corpus de saída do ANNIE. 

Cada característica foi analisada com o auxílio de uma ferramenta GATE, 

chamada Corpus Benchmark, que informa a cobertura, precisão e F-Measure 

geral para cada um dos slots encontrados no conjunto de documentos 

processado pelo sistema.  
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Consolidando os dados da Tabela 7 graficamente, tem-se: 

 

 

Figura 32:  Gráfico do ANNIE versus Plain Text corpus. 

6.3.2.2 Comparação entre o sistema ANNIE e o RELPIE 

Diante do exposto na seção anterior, pôde-se comparar os resultados 

diante dos obtidos primeiro experimento. Desta forma, reuniram-se os dados 

relacionados às métricas: precisão, cobertura e f-measure, de cada um dos 

sistemas, agrupando-os em uma única tabela conforme é visto a seguir. 

Na Tabela 7, estão agrupados os resultados de ambos os sistemas, 

conforme são dados pelas Tabelas 4 e 7, já apresentadas neste trabalho, 

resultando-se na tabela abaixo, onde: 

• Os 9 primeiros slots foram colocados lado a lado, uma vez que se 

referem ao mesmo tipo de slot de extração; 

• Os 2 últimos slots não foram comparados por não haver similares; 

• Os resultados marcados em negrito  apontam para uma vantagem 

em termos de resultado, no quadro de cada sistema em questão. 
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Tabela 8: Comparação entre os resultados do ANNIE e do RELPIE sobre Plain Text corpus. 

ANNIE over Plain Text RELPIE over Plain Text 
Slots  Cobertura Precisão F-Measure Slots  Cobertura Precisão F-Measure 

FirstPerson 72,73% 75,00% 73,85% First Name 74,14% 74,42% 74,28% 

Money 94,44% 70,59% 80,79% Money 100,00% 66,67% 80,00% 

Entity 88,02% 65,73% 75,26% Organization 91,36% 68,92% 78,57% 

Place 75,71% 97,48% 85,23% Location 84,38% 92,59% 88,29% 

JobTitle 97,03% 79,48% 87,38% Title 82,14% 95,65% 88,38% 

DateTime 99,15% 93,16% 96,06% Date 98,92% 95,65% 97,26% 

Address 98,04% 94,00% 95,98% Address 85,71% 91,67% 88,59% 

Person 68,15% 63,04% 65,50% Person 80,00% 59,38% 68,16% 

Ids 72,73% 95,83% 82,70% Identifiers 89,47% 88,24% 88,85% 

URLPre 100,00% 100,00% 100,00%     

JobFunction 56,52% 84,62% 67,77%     

 

Consolidando os dados da Tabela 7, comparativamente têm-se os 

gráficos a seguir: 

 

 

Figura 33:  Gráfico do ANNIE versus RELPIE (Cobertura). 
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Figura 34:  Gráfico do ANNIE versus RELPIE (Precisão). 

 

 

Figura 35:  Gráfico do ANNIE versus RELPIE (F-Measure). 

6.3.2.3 Discussão sobre o Segundo Experimento 

Os melhores resultados ficaram com os slots URLPre, Place, Ids, 

Address e DateTime com precisões de 100,00%, 97,48%, 95,83%, 94,00% e 

93,16% respectivamente. 
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Os valores obtidos pelos slots URLPre (sem equivalente em nosso 

sistema) e Address se dão pela fácil identificação do início de URLs e/ou e-

mails em um documento, geralmente contendo como precondição um grupo 

pequeno de possibilidades (http://; https://; ftp://; *@*.*; entre outros). 

No caso dos slots Place e Ids, análogos aos slots Location e Identifier do 

experimento efetuado pelo sistema RELPIE, atingiram resultados muito bons 

na identificação dos respectivos slots, tendo a maioria dos reconhecimentos 

presentes em suas regras e dicionários utilizados. 

Já o slot DateTime, analogamente ao sistema RELPIE, apresenta um 

conjunto de variações finito, por exemplo, expressões de data e hora podem vir 

de maneiras diferentes em um texto (e.g. 27/07; 27 Jul; July 27; etc.). O 

sistema detectou com sucesso a maioria dos casos.  

Por outro lado têm-se dois slots que apresentaram resultados mais 

relativamente baixos com 63,04% e 65,73% exatamente, foram os slots Person 

e Entity respectivamente. 

Revelam-se menores que os demais devido à quantidade de 

organizações e pessoas (professores/organizadores/participantes) presentes 

nos documentos que derivam uma origem asiática e africana, analogamente ao 

experimento anterior, porém com ligeiros melhores resultados.  

O ANNIE obteve vantagem na comparação ao sistema RELPIE em 3 

slots na cobertura (JobTitle, DateTime e Address), em 6 slots na precisão 

(FirstPerson, Money, Place, Address, Person e Ids) e por fim, em 3 slots na 

métrica f-measure (FirstPerson, Money e Address). 

Por outro lado o sistema RELPIE portou-se melhor em relação ao ANNIE 

em 6 slots na cobertura (First Name, Money, Organization, Location, Person e 

Identifier), em 3 slots na precisão (Organization, Title e Date), e por fim na 

métrica f-measure obteve vantagem em 6 slots (Organization, Location, Title, 

Date, Person e Identifiers). 

A maior precisão do ANNIE deve-se ao dos recursos (plugins) serem de 

fato mais integrados, uma vez que foram feitos para trabalhar em conjunto, 

fazendo que a saída do English Tokeniser ajude aos plugins de posterior 

execução no pipeline acerte mais nas classificações dos tokens. 
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A maior cobertura do sistema RELPIE deve-se ao fato de utilizar 

padrões de expressões regulares processo tokeniser e splitter, invés de regras 

de produção, como no ANNIE, o que faz com que o primeiro ignore menos 

tokens que o segundo, justificando tal resultado. Para uma visualização sucinta 

das diferenças citadas neste parágrado e no anterior, segue uma tabela 

resumindo as características dos sistemas ANNIE e RELPIE. 

Tabela 9: Características dos sistemas ANNIE e RELPIE. 

Recursos ANNIE RELPIE 

Tokeniser  Regras JAPE (English) Expressões Regulares (Unicode) 

Sentence Splitter  Regras JAPE Expressões Regulares 
Uso adicional de regras 

JAPE  Não Sim 

Gazeteers  Dicionários Ontologia + Dicionários 
POS Tagger  Sim Sim 

NER Sim Sim 

Co-referência  Ortográfica 
Ortográfica+Nominal + 

Pronominal 
Chunkers  Não Sim (Verbal e Nominal) 

 

Diante dos resultados apresentados pelo segundo experimento, têm-se 

em geral uma boa margem de reconhecimento. Em média uma cobertura e 

precisão na escala de 84% aproximadamente, e exatamente 82,77% de f-

measure conforme é dado pela Tabela 10 mais adiante. 

Em média o sistema ANNIE foi mais preciso que o RELPIE nos 

experimentos, porém o segundo obteve melhor margem de cobertura e f-

measure, dados importantes se tratando de competições internacionais. 

 

Tabela 10: Comparação das médias obtidas pelas métricas dos sistemas RELPIE e ANNIE. 

 Cobertura  Precisão  F-Measure 
ANNIE x Plain Text  83,87% 83,54% 82,77% 
RELPIE x Plain Text  87,35% 81,46% 83,60% 

 

Diante dos resultados da  

Tabela 10, comprova-se o sucesso do ANNIE, com uma boa margem de 

precisão, entretanto, confirma-se a qualidade do módulo RELPIE, superando o 

ANNIE na cobertura e f-measure. 
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6.3.3 Terceiro Experimento 

No terceiro experimento, processa-se a saída do primeiro 

processamento do Plain Text corpus (primeiro experimento) com o sistema 

RELPIE, com o objetivo de avaliação se há alguma melhoria nos resultados 

quando se utiliza um corpus melhor, já processado e anotado, persistido em 

formato XML.  

6.3.3.1 Sistema proposto sobre o Corpus Processado (XML) 

Diante do corpus formado por arquivos já processados pelo sistema 

RELPIE, em formato XML, executou-se o módulo RELPIE novamente com o 

objetivo de verificar se o pré-processamento ajuda a obter melhores resultados.  

 

Figura 36: Exemplo de documento do corpus já processado. 

 
Deste modo, processou-se o corpus supracitado no módulo RELPIE 

obtendo como saída, analogamente ao primeiro experimento, os slots de 

extração definidos, além das informações em nível de co-referencia, dentre os 

slots: Pessoa (Person), Nome (First Name), Moeda (Money), Organização 

(Organization), Localidade (Location), Título (Title), Data e Hora (Date), Sites 

e/ou e-mails (Address) e Siglas (Identifier). Lembrando que o recurso Doc 

Reset contido no módulo RELPIE garante que todas as anotações sejam 

removidas, para que não haja um ganho maior que na execução de um 

documento sem anotações. 
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Para uma análise não tendenciosa, analogamente ao primeiro 

experimento, utilizaram-se as mesmas 110 páginas utilizadas no 1º 

experimento, já que por motivos práticos, diante dos resultados já conhecidos, 

poder-se-ia concluir se houve algum tipo de melhoria ou não em relação aos 

resultados anteriores. 

Deste modo analisou-se uma décima parte dos documentos do corpus 

processado (XML). A partir destes, obtiveram-se as médias das métricas: 

cobertura, precisão e F-Measure, conforme mostrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 11: Resultados do trabalho do RELPIE sobre o Processed (XML). 

RELPIE x 
Processed (XML)  Corretos Parcialmente 

Corretos Faltando Falsos 
Positivos 

First Name  1059 90 351 240 
Money  30 0 6 9 

Organization  852 127 82 154 
Location  389 30 61 0 

Title  347 0 58 15 
Date 1329 45 9 12 

Address  171 9 30 0 
Person  1140 315 480 465 

Identifiers  229 29 27 0 

 

Tabela 12: Média da Cobertura, Precisão e F-Measure do RELPIE sobre o Processed (XML). 

RELPIE x 
Processed (XML)  Cobertura  Precisão F-Measure Total Reconhecidos  

First Name  79,83% 76,24% 77,99% 1740 1389 
Money  86,67% 76,92% 81,50% 45 39 

Organization  93,25% 75,20% 83,26% 1215 1133 
Location  87,29% 92,84% 89,98% 480 419 

Title  86,19% 95,86% 90,77% 420 362 
Date 99,35% 95,89% 97,59% 1395 1386 

Address  85,71% 95,00% 90,12% 210 180 
Person  80,00% 59,38% 68,16% 2400 1920 

Identifiers  90,53% 88,76% 89,63% 285 258 

 

 

Estes dados foram obtidos através do benchmarking (comparação) entre 

os dois corpora, um corpus anotado por humanos (CFP-XML) e o corpus de 

saída do módulo RELPIE.  
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Consolidando os dados da Tabela 12 graficamente, tem-se: 

 

 
Figura 37:  Gráfico RELPIE versus Processed corpus. 

6.3.3.2 Discussão sobre o Terceiro Experimento 

Numa análise mais específica diante dos slots, tem-se a tabela abaixo 

que denota o slot que obteve melhoria, piora ou se manteve inalterado 

relacionando aos resultados do primeiro experimento. 

 

Tabela 13:  Comparação das métricas dos corpora Plain Text (TXT) e Processed (XML). 

Comparação  Cobertura  Precisão  F-Measure 
First Name  5,69% 1,82% 3,72% 

Money  -13,33% 10,26% 1,50% 
Organization  1,89% 6,28% 4,69% 

Location  2,92% 0,25% 1,69% 
Title  4,05% 0,20% 2,38% 
Date 0,43% 0,24% 0,33% 

Address  0,00% 3,33% 1,53% 
Person  0,00% 0,00% 0,00% 

Identifiers  1,05% 0,52% 0,78% 

 

 As melhorias mais acentuadas em nível de precisão correspondem aos 

slots Money, Organization e Address, não havendo nenhum resultado negativo, 

como foi apresentado na cobertura pelo slot Money. 
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O resultado negativo apresentado pela cobertura do slot Money deve-se 

ao fato de que no processamento, o sistema deixou de classificar alguns 

trechos de texto como falsos positivos, por exemplo, em um trecho de texto 

“Phone: +55 55 555 555 E mail: aa@aa.com” o sistema classificou o trecho 

sublinhado como representação de moeda, indicando um valor de moeda 

‘Euro’, no qual tem como representação a letra ‘E’, que não é na realidade do 

trecho do texto, desta forma diminuindo a cobertura, em detrimento da 

precisão, que fora melhorada. 

Os resultados positivos ficaram mais enfatizados nos slots Money, 

Organization, Address e First Name. Com relação ao slot Money, devido a sua 

baixa representatividade estatística, qualquer melhoria sensível denota numa 

janela percentual elevada, uma vez que ignorou apenas 6 trechos de texto, 

melhorando substancialmente sua precisão, portanto. 

Os slots Organization e First Name, eventualmente tiveram suas 

classificações levemente melhoradas diante do fato do corpus estar 

previamente processado, uma vez que o recurso Noun Chunk, que separa as 

cadeias nominais do texto, já havia identificado muitos nomes de pessoas que 

eram compostos (e.g. Jean Pierre) assim como nomes de empresas (e.g. 

Panasonic Tecnologies).  

No caso do slot Address, o sistema conseguiu classificar como correto 

alguns endereços que foram classificados como parcialmente correto no 

experimento anterior, como por exemplo, classificar apenas parte de um link ou 

de um e-mail, que possuía algum token separando os nomes de domínio ou de 

usuário (e.g. http://www.lscabral-nassau.tk, invés de classificar o link inteiro 

como Address no primeiro experimento classificou-se apenas o 

http://www.lscabral e nassau.tk classificou-se como Unknown), diferente da 

segunda execução, que conseguira classificar alguns links e e-mails como o do 

exemplo, inteiramente corretos.  

Resultados do terceiro experimento denotam, em geral, uma pequena 

melhoria em relação aos resultados do primeiro experimento. Obtendo deste 

modo, as médias das métricas relacionadas abaixo: 

Tabela 14: Métricas médias obtidas do RELPIE over Processed corpus (XML). 

Métricas Médias  Cobertura  Precisão  F-Measure 
Processed (XML) 87,65% 87,65% 87,65% 
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Diante dos resultados da Tabela 14, comprova-se uma pequena 

melhoria média em relação aos resultados do primeiro experimento, em 

aproximadamente 0,30%, 6,18% e 4,05% para cobertura, precisão e f-measure 

respectivamente, conforme exibidos na tabela abaixo, dados estes obtidos pela 

subtração dos resultados médios obtidos no terceiro experimento com os 

resultados médios do primeiro. 

Tabela 15:  Comparação métricas médias dos corpora Plain Text (TXT) e Processed (XML). 

Métricas Médias  Cobertura  Precisão  F-Measure 
Processed corpus 0,30% 6,18% 4,05% 

 

Um fator determinante na melhoria apresentada pelos resultados foi o 

pré-processamento do corpus pelo módulo RELPIE, uma vez que é a única 

diferença entre os experimentos. O pré-processamento denota que o corpus foi 

processado pelo módulo RELPIE, retornando como saída um corpus em XML, 

dando uma estruturação mínima aos documentos, a partir disso, processou-se 

a saída XML, melhorando levemente os resultados obtidos pelo primeiro. 

6.4 Discussão Geral 

Os resultados das seções anteriores mostraram alguns fatos relevantes. 

Pelo percentual mostrado nas tabelas e gráficos, verifica-se que o sistema foi 

capaz de efetuar a anotação e conseqüentemente extração (sob forma de 

anotação), a partir do reconhecimento de slots, com média, acima de 80% em 

acertos para o corpus Plain Text, ou seja, texto livre, assegurando regularidade 

ao processo de reconhecimento, anotação e extração. 

Para ter-se um patamar médio geral em torno dos resultados obtidos, 

resumem-se na tabela abaixo as métricas gerais do sistema. 

Tabela 16: Médias gerais obtidas do RELPIE over corpora (Plain Text e Processed). 

Métricas Gerais  Recall  Precision  F-Measure  
Plain Text  (TXT) 87,35% 81,46% 83,60% 
Processed (XML) 87,65% 87,65% 87,65% 

 

Diante dos fatos, nota-se que um corpus já processado, ou seja, com 

uma organização mínima, produz melhores resultados em relação ao corpus 

com texto livre, sem qualquer organização ou estrutura. 
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A utilidade da anotação (slots), encarregados de identificar e separar 

tokens de cada categoria de acordo com a classificação dada no 

processamento do módulo RELPIE, ignorando tokens potencialmente inúteis, 

revela-se preciosa, uma vez que os resultados com um corpus processado 

foram melhores do que os resultados do Plain Text corpus.  

Deste modo, pode-se afirmar que, hoje os sistemas estão dependentes 

do corpus analisado, diante do fato de que corpora com melhor qualidade 

rendem melhores resultados, em relação aos corpora de menor qualidade, que 

tendem a render resultados menores, seja em sistemas baseados em regras, 

como o proposto, quanto em sistemas com aprendizagem de máquina. 

Para comprovar tal afirmação, executou-se o Plain Text corpus com o 

módulo RELPIE, persistindo a saída do processamento, que no caso deste 

trabalho, se dá no formato XML, agregando informações de identificação e 

estruturação aos documentos do Plain Text corpus. E por fim, processou-se o 

corpus formado pela saída do primeiro processamento, chamou-se tal corpus 

de Processed corpus, e processou-se novamente com o módulo RELPIE, 

obtendo-se as melhorias relatadas. Para um melhor entendimento, ilustra-se na 

figura abaixo a sugestão de processamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38:  Sugestão de execução seqüencial do módulo RELPIE. 

 
Um fator especial na identificação de indivíduos fora atestado na 

utilidade das listas e da ontologia (gazeteers), identificando pessoas e nomes 

com um f-measure relevante (aproximadamente 74% para o Processed corpus 

e 70% em média para o Plain Text corpus). 
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As regras por sua vez denotam um grande fator de identificação de 

entidades, como Datas e Horas (Date), Localização (Location), Títulos (Title), 

Identificadores/Siglas (Identifiers), Links e e-mails (Address), todos 

apresentaram resultados acima de 85% para o Plain Text corpus, não deixando 

dúvidas quanto a sua importância em sistemas de extração de informação. 

Na medida em que mais regras forem sendo produzidas, organizadas 

em suas prioridades, aumento das listas (gazetteers) os recursos podem fazer 

uso daquelas, em contrapartida na anotação e extração poderão ocorrer com 

diminuição de erros, fazendo com que os resultados tendam a melhorar. 

Na comparação entre os sistemas relacionados, conforme discutido na 

seção 6.3.2.3, em o módulo RELPIE mostrou-se melhor que o ANNIE em 

alguns slots, denotando a qualidade do primeiro trabalho apesar da dificuldade 

de reunir diversos recursos diferentes, baseados em formalismos diferentes, 

diferente do sistema ANNIE, que contém recursos compatíveis e integrados. 

Os resultados apresentados pela Tabela 10 comprovaram o sucesso do 

ANNIE em relação ao módulo RELPIE, em nível de precisão, em detrimento, 

confirma-se a qualidade do módulo RELPIE, superando o ANNIE na cobertura 

e f-measure em média. 

6.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, apresentaram-se os resultados obtidos nos experimentos 

com o sistema RELPIE, acompanhado de uma discussão esclarecedora além 

das comparações entre resultados de outros sistemas de mesmo cunho 

(ANNIE). A seguir, conclui-se esta dissertação e propõem-se algumas 

perspectivas futuras a cerca do trabalho proposto e dos sistemas relacionados. 
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7 Conclusões 
 

 

 

Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. 
Jean Cocteau 

 
Pagai o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque  

e invulnerável na defesa. 
Lao-Tsé 

 

 

Neste capítulo, apresentam-se as considerações finais em torno do 

trabalho realizado, as conclusões e perspectivas futuras em relação ao próprio 

trabalho e aos sistemas MASTER-Web/AGATHE. 

 

Diante da motivação registrada no capítulo da introdução, em [Freitas & 

Bittencourt, 00] e [Espinasse et al., 07], um dos objetivos principais da pesquisa 

realizada foi a utilização de técnicas PLN para extração de informação de 

documentos sem qualquer tratamento ou estrutura. Para tanto, foram 

estudadas as tecnologias necessárias para a realização da tarefa de 

recuperação e extração de informação, processamento de linguagem natural (e 

conseqüentemente um pouco de lingüística), ontologias e regras de produção, 

para deixar o sistema o mais parecido possível com os que originaram a 

motivação. 

Deste modo, examinou-se como o processamento de linguagem natural 

pode ajudar na extração de informação, agregando informações aos 

documentos, de forma a fazer com que haja uma melhoria no tratamento de 

documentos sem estrutura ou padrão definido, facilitando as tarefas de 

classificação, recuperação e extração de informação. Como os documentos 

não possuem estrutura que facilite a extração, o problema de identificação 

torna-se mais difícil. Deste modo, a utilização de expressões regulares e regras 

sobre padrões lingüísticos mostraram-se indispensáveis diante de um corpus 

desconhecido e desestruturado.  
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A principal contribuição do trabalho, dentre as contribuições já citadas no 

Capítulo 5, fora a proposta de um sistema utilizando recursos de PLN para 

extração de informação, totalmente modular, utilizando o framework GATE, 

denotando uma seleção de recursos de processamento adaptados a 

trabalharem em conjunto, gerando resultados expressivos mesmo utilizando 

documentos sem qualquer estrutura ou anotação. Este sistema apresenta 

como diferenciais a integração de recursos adicionais de identificação de 

Sintagmas nominais e verbais, bem como o uso de recursos de integração de 

Ontologias ao sistema de EI baseado em PLN, dentre outros importantes 

recursos detalhados no capítulo supracitado.  

No primeiro experimento, o sistema RELPIE foi capaz de extrair dos 

documentos presentes no corpus, slots úteis para a sociedade, e.g. 

identificação de pessoas, organizações, e-mail, títulos entre outras. O sistema 

RELPIE apresentou resultados relevantes, devido aos padrões em expressões 

regulares e regras escritas, que estão totalmente separados do sistema, 

fazendo com que uma simples mudança de tais arquivos, proporcione uma 

portabilidade de linguagens e/ou domínio em uma especificação futura.  

De acordo com o segundo experimento, processou-se o Plain Text 

corpus com o sistema ANNIE, com objetivo de comparação com os resultados 

obtidos pelo primeiro experimento. Analisando os resultados, o sistema 

RELPIE mostrou-se melhor que o sistema ANNIE na maioria dos slots (6) na 

cobertura e no f-measure, entretanto foi melhor em apenas 3 slots tratando-se 

de precisão. Já o sistema ANNIE, apresentou melhores resultados na maioria 

dos slots (6) na precisão, em detrimento à cobertura e f-measure. No geral os 

resultados são muito próximos, sem grandes diferenças, com exceção dos slot 

Title (módulo RELPIE) que comparado ao JobTitle (ANNIE) obteve uma 

vantagem de 16,18% na precisão, a maior da comparação, fruto das alterações 

nos gazetteers e nas regras de produção utilizadas no trabalho proposto. 

Outro dos objetivos do trabalho, para fins avaliativos, foi a comparação 

dos resultados do sistema RELPIE com um sistema bastante conhecido pela 

comunidade acadêmica, o ANNIE, descrito em detalhes no Capítulo 4, obtendo 

bons resultados médios de acordo com a Tabela 16 da seção 6.4, sendo 

melhor na cobertura e no f-measure, com diferenças de 3,58% e 0,83% 
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respectivamente, em detrimento da melhor precisão apresentada pelo ANNIE, 

exatamente 2,08% a favor do concorrente. 

Em suma, os experimentos confirmam que, há um ganho real ao utilizar 

um corpus estruturado, facilitando o processo de recuperação, classificação, 

anotação e extração. O sistema confirma a utilização dos mais variados tipos 

de arquivos sem qualquer estrutura/padrão, conseguindo-se efetuar um 

processamento do texto revelando em sua saída um corpus semi-estruturado 

(XML) com anotações que o enriquecem no nível da linguagem (POS, NER, 

NG, VG, entre outros), o que de fato pode melhorar os resultados dos projetos 

MASTER-Web/AGATHE, em uma futura integração, aumentando o poder 

comercial dos projetos supracitados. 

Em um terceiro experimento, uma produção do processamento fora 

efetuada também utilizando um Processed corpus, obtido mediante a saída da 

execução anterior do módulo RELPIE sobre o Plain Text corpus. Tal pré-

processamento agregou estrutura (XML), identificação e anotações ao corpus. 

Executando o processed corpus com módulo RELPIE, obteve-se melhorias em 

comparação ao experimento anterior, elevando-se os resultados em até 6,2% 

aproximadamente, resultado mais alto ficara concentrado na precisão com 

6,18%. Diante o exposto, pode-se afirmar que independente dos conceitos 

utilizados no sistema para extração de informação, a qualidade do corpus é 

determinante para melhoria do resultado. 

7.1 Contribuições 

Dentre as contribuições alcançadas neste trabalho, pode-se enumerar: 

1. Definição de uma arquitetura a partir de componentes do GATE para 

realização de extração de informação usando PLN; 

2. Integração de componentes que: 

o Extraem informação a partir de documentos em formatos 

diversos (htm, html, doc, txt, pdf, etc.); 

o Identificam conjuntos verbais e nominais; 

3. Facilitar a interação e mapeamento dos tokens com uma Ontologia 

OWL [Herman, 07]. 
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4. A extração propriamente dita a partir de documentos em formatos 

diversos (htm, html, doc, txt, pdf, etc.) gerando como saída um 

arquivo em XML; 

5. Análise baseada em métricas de extração (recall, precision e f-

measure); 

6. Em particular, os experimentos do módulo de extração nos levaram a 

relevantes fatos: 

o Resultados relevantes extraindo informações de 

documentos textuais sem qualquer estrutura ou tratamento; 

o O mesmo corpus apenas pré-processado e salvo em 

formato XML, com o mínimo de estruturação possível, 

denota melhorias na precisão em cerca de 6%; 

o Embora necessite-se de testes e experimentos maiores, 

pode-se afirmar que os sistemas de extração dependem do 

estado do corpus analisado, sendo diretamente fator de 

melhoria (ou piora) nos resultados da extração; 

o Um pré-processamento dos corpora pode ser uma área a 

ser pesquisada, uma vez que melhorando a qualidade do 

corpus a priori, pode-se obter melhores resultados em 

sistemas de extração de informação. 

7.2 Trabalhos futuros (Sistema RELPIE) 

Diante do exposto, pode-se sugerir algumas perspectivas relativas ao 

sistema RELPIE neste trabalho, dentre estas pode-se enumerar: 

1. Adição de um módulo de aprendizagem de máquina na etapa de 

processamento, para fins de geração de regras automáticas. 

Obrigatoriamente tendo-se que trabalhar com corpora muito bem 

etiquetados para um treinamento satisfatório seja qual for o algoritmo 

escolhido. O GATE possui um módulo de aprendizagem que utiliza o 

algoritmo SVM (Support Vector Machines) que possui função de 

geração de regras automáticas. 

2. Elaboração de um módulo para preparação automática de corpora. 

Este módulo deve criar um GATE corpus e carregá-lo 
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automaticamente selecionando os arquivos/documentos/web-pages 

definidos como entrada para o sistema, uma vez que atualmente tal 

corpus é criado e populado manualmente, tal módulo agregaria 

facilidade e agilidade no processamento. 

3. Inclusão de um módulo de normalização dos dados, anterior ao 

tokeniser, para eliminar algumas estratégias anti-spam utilizadas 

pelos pesquisadores, como por exemplo, divulgação de e-mail com 

formatos diferentes, com espaços, etc. Por exemplo: “lsc4 at cin ufpe 

br" invés de “lsc4@cin.ufpe.br”. 

4. Adição de módulos que trabalhem com as demais línguas européias 

(Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, etc.) com objetivo de tornar o 

sistema independente de idiomas, prioritariamente focando a 

comunidade supracitada, em razão da cooperação entre o CIn-UFPE 

e o LSIS-Université Aix-Marseille. 

5. Modelagem de uma base de dados para armazenar as informações 

extraídas, com objetivo de utilização futura para formação de redes 

de contatos, grafos de colaboração, etc. 

6. Pode-se estudar ainda a adição do módulo WordNet [Miller, 95], para 

uma melhoria na classificação lingüística para linguagem inglesa. 

7.3 Trabalhos futuros ( MASTER-Web/AGATHE) 

Além das perspectivas apresentadas na seção anterior, têm-se 

perspectivas relativas aos sistemas MASTER-Web/AGATHE, onde pode-se 

enumerar:  

1. Tendo a pesquisa apresentado resultados relevantes, sugere-se a 

integração deste módulo aos sistemas supracitados, com objetivo de 

auxiliar na recuperação de informação, utilizando um corpus mais 

rico, tendo-se como resultado uma recuperação mais apurada, e, 

conseqüentemente seu percentual de classificação incrementado. 

2. Além da melhoria descrita no item anterior, os sistemas 

reconheceriam uma grande diversidade de formatos de arquivos, 

além do tratamento de documentos sem qualquer estrutura, obtendo-

se a característica comercial tanto perseguida, de modo que, 
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podendo-se aplicar o sistema diretamente na web, já que, as páginas 

encontradas seriam processadas, mesmo que tenham scripts de 

qualquer origem, removidos pelo módulo Doc Reset. 

3. Sugere-se ainda que os sistemas AGATHE/MASTER-WEB possam 

trabalhar com múltiplas ontologias, deste modo, aumentando o grau 

semântico em relação ao texto analisado, podendo-se ter uma 

correlação semântica entre as ontologias, como por exemplo, uma 

ontologia de ciência classifica uma página de um evento do tipo 

conferência será realizada em Alexandria-VA, deste modo, referência 

seria feita a outra ontologia de turismo, por exemplo, indicando 

lugares para hospedagem e refeição durante a estada do 

conferencista no local indicado. 

4. No decorrer futuro das pesquisas, pode-se ainda propor uma 

combinação do trabalho aqui descrito com os sistemas supracitados, 

que realizam a classificação das páginas web usando agentes e 

ontologias, com uma missão de extração usando PLN, usando as 

classificações corretas como entrada, o que poderia render bons 

frutos ao sistema, porém a combinação não é trivial e necessita de 

uma carga de pesquisa e trabalho apurada.  

 



   

126 

Referências 
 

[Allen, 95] ALLEN, J. F.: 1995. Natural Language Understanding. 2. ed. The 

Benjamin/Cummings. 

[Appelt & Israel, 99] APPELT, D., Israel, D.: 1999. Introduction to Information 

Extraction Technology. International Joint Conference of Artificial 

Intelligence. 

[Azavant & Sahuguet, 98] AZAVANT, F., SAHUGUET D.: 1998. W4f: a wysiwyg 

web wrapper factory for minute-made wrappers. Technical report, University 

of Pennsylvania, 30p. Disponível em: http://db.cis.upenn.edu/DL/wapi.pdf. 

Novembro 08. 

[Barros & Robin, 96] BARROS, F., ROBIN, J.: 1996. Processamento de 

Linguagem Natural. JAI/SBC - Jornada de Atualização em Informática, 

Sociedade Brasileira de Computação – SBC, Brasil. 

[Bellifemine et al., 99] BELLIFEMINE, F., POGGI, A., RIMASSA, G.: 1999. 

JADE - A FIPA-compliant agent framework. Telecom Italia internal technical 

report. Part of this report has been also published in Proceedings of 

PAAM'99, London, April 1999, pp.97-108. 

[Bressan et al., 97] BRESSAN S., GOH C., FYNN K., JAKOBISIAK M., 

HUSSEIN K., KON H., LEE T., MADNIK S., PENA T., QU J., SHUM A., & 

SIEGEL M.: 1997. The context interchange mediator prototype. In Proc. of 

the ACM SIGMOD Intl. Conf. On Management of Data. 

[Cleverdon, 62] CLEVERDON, C.: 1962. Report on testing and analysis and 

investigation into comparative efficiency of indexing systems. Cranfield Coll. 

of Aeronautics. Cranfield, England. 



 Referências 127 

 

[Corazzon, 02] CORAZZON, R.: 2002. What is ontology? Disponível em: 

<http://www.formalontology.it/section_4.htm>. Último acesso em Abril de 

2008. 

[Crystal, 87] CRYSTAL, D.: 1987. The Cambridge Encyclopedia of Language. 

Cambridge University Press. 

[Crystal, 91] CRYSTAL, D.: 1991. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 

Basil Blackwell, Oxford, UK. 3rd edition. 

[Elhadad et al., 97] ELHADAD, M., MCKEOWN, K., & ROBIN, J.: 1997. Floating 

constraints in lexical choice. Computational Linguistics, 23(2):195-239. 

[Espinasse et al., 07] ESPINASSE, B., FREITAS, F., FOURNIER, S.: 2007. 

AGATHE: an Agent and Ontology based System for Restricted-Domain 

Information Gathering on the Web. Proceedings of the International 

Conference on Research Challenges in Information Sciences (IEEE-RCIS), 

April 23-26, Ouarzazate, Morocco. 

[Freitas, 01] FREITAS, F.: 2001. Ontology of Science. Disponível em: 

<http://protege.stanford.edu/plugins/ontologyOfScience/ontology_of_scienc

e.htm>. Último acesso em Abril de 2008.  

[Freitas, 02] FREITAS, F.: 2002. Sistemas Multiagentes Cognitivos para a 

Recuperação, Classificação e Extração Integradas de Informação da Web. 

Tese de doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina. 

[Freitas & Bittencourt, 00] FREITAS, F., BITTENCOURT, G.: 2000. Cognitive 

Multi-Agent Systems for Integrated Information Retrieval and Extraction 

over the Internet. Proceedings of the International Joint Conference 

SBIA'2000 (the Brazilian Artificial Intelligence Symposium) and 



 Referências 128 

 

IBERAMIA'2000 (the Ibero-American Articial Intelligence Conference). 

Springer-Verlag. Berlim. 

[Freitas et al., 08a] FREITAS, F.; CABRAL, L.; LIMA, R.; PALMEIRA, E. 

BITTENCOURT, G. ESPINASSE, B. e FOURNIER. S.: 2008. Do MASTER-

Web ao AGATHE: A Evolução de uma Arquitetura de Manipulação de 

Informações para a Web usando Ontologias. RECIIS. Revista Eletrônica de 

Comunicação Informação & Inovação em Saúde. ISSN: 1981-6278 PT. 

[Freitas et al., 08b] FREITAS, F.; CABRAL, L.; LIMA, R.; PALMEIRA, E. 

BITTENCOURT, G. ESPINASSE, B. e FOURNIER. S.: 2008. From 

MASTER-WEB to AGATHE: The Evolution of an Architecture for 

Information Gathering on the Web using Ontologies. RECIIS. Electronic 

Journal of Communication, Information & Innovation in Health. ISSN: 1981-

6286 EN. 

[Gazdar et al., 85] GAZDAR, G., KLEIN, E. PULLUM, G. & SAG, I.: 1985. 

Generalized phrase structure grammar. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press.  

[Gaizauskas et al., 95] GAIZAUSKAS, R., WAKAO, T., HUMPHREYS, K., 

CUNNIGHAM, H., & WILKS, Y. : 1995. University of Sheffield: Description 

os the lasie sytem as used for muc-6. In Morgan Kaufmann, editor, Proc. of 

the 6th Message Understanding Conference (MUC-6), pages 207-220. 

[Grishman, 97] GRISHMAN, R.: 1997. Information Extraction: Techniques and 

Challenges. In Maria Teresa Pazienza, editor, Information Extraction. 

Springer-Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Rome, Itália. 

[Gruber, 95] GRUBER, T.: 1995. A translation approach to portable ontologies. 

Knowledge Acquisition, v.5, n.2. 



 Referências 129 

 

[Gruber, 96] GRUBER, T.: 1996. What is an Ontology? Disponível em: 

<http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html>. Último acesso 

em Dezembro de 2008. 

[Google, 08] GOOGLE.: 2008. Google Search Engine. Disponível em: 

<http://www.google.com>. Último acesso em Dezembro de 2008. 

[Guarino & Giaretta, 95] GUARINO, N.; GIARETTA, P.: 1995. Ontologies and 

KBs, towards a terminological clarification. Disponível em: 

<http://www.ladseb.pd.cnr.it/infor/Ontology/Papers/KBKS95.pdf>. Último 

acesso em Dezembro de 2008. 

[Guarino, 98] GUARINO, N. 1998. Formal Ontology in information systems. 

Disponível em: 

<http://www.ladseb.pd.cnr.it/infor/Ontology/Papers/FOIS98.pdf>. Último 

acesso em Dezembro de 2008. 

[Guarino et al., 99] GUARINO, N., MASOLO, C., VETERE, G.: 1999. OntoSeek: 

content-based access to the Web, Intelligent Systems and Their 

Applications. IEEE, vol.14, no.3, pp.70-80, May/Jun 99.  

[Hammond et al., 95] HAMMOND, K., BURKE, R., MARTIN, C., and LYTINEN, 

S.: 1995. FAQ finder: a case-based approach to knowledge navigation. In 

Proceedings of the 11th Conference on Artificial intelligence For 

Applications (February 20 - 22, 1995). CAIA. IEEE Computer Society, 

Washington, DC, 80.  

[Hepple, 00] HEPPLE, M.: 2000. Independence and Commitment: Assumptions 

for Rapid Training and Execution of Rule-based Part-of-Speech Taggers. 

Proceedings of the 38th Annual Meeting of the Association for 

Computational Linguistics (ACL-2000). pp 278-285. Hong Kong, October. 



 Referências 130 

 

[Herman, 07] HERMAN, I.: 2007. Web Ontology Language (OWL). Disponível 

em: <http://www.w3.org/2004/OWL/>. Último acesso em Dezembro de 

2008. 

[Jargas, 08] JARGAS, A.: 2008. Expressões Regulares - Uma Abordagem 

Divertida. 2.ed. Novatec. 

[Kukich, 88] KUKICK, K.: 1988. Fluency in natural language reports. McDonald, 

D.D. & L., Bolc editors, Natural Language Generation Systems. Springer-

Verlag, New York, NY. EUA. 

[Kushmerick, 99] KUSHMERICK, N.: 1999. Gleaning the Web. IEEE Intelligent 

Systems. Mar/Abr 99. EUA. 

[Kushmerick et al., 01] KUSHMERICK, N., JOHNSTON, E. & McGUINNESS, 

S.: 2001. Information extraction by text classification. ICJAI Workshop on 

Adaptative Text Extraction  and Mining, Seatle, WA. 

[Kushmerick & Thomas, 03] KUSHMERICK, N., THOMAS, B.: 2003. Adaptive 

Information extraction: Core technologies for information agents. Lecture 

Notes in Computer Science, Vol. 2586, Springer, pp. 79-103. 

[Maynard et al., 00] MAYNARD, D.; CUNNINGHAM, H.; BONTCHEVA, K.; 

CATIZONE, R.; DEMETRIOU, G.; GAIZAUSKAS, R.; HAMZA, O.; 

HEPPLE, M.; HERRING, P.; MITCHELL, B.; OAKES, M.; PETERS, W.; 

SETZER, A.; STEVENSON, M.; TABLAN, V.; URSU, C., WILKS, Y.: 2000. 

A Survey of Uses of GATE. Technical Report CS–00–06, Department of 

Computer Science, University of Sheffield. 

[Maynard et al., 09] MAYNARD, D.; CUNNINGHAM, H.; BONTCHEVA, K.; 

TABLAN, V.; URSU, C., DIMITROV, M.; DOWMAN, M.; ASWANI, N.; 

ROBERTS, I.; LI, Y.; SHAFIRIN, A.; FUNK, A.: 2000. Developing Language 



 Referências 131 

 

Processing Components with GATE. A User guide. Department of 

Computer Science, University of Sheffield. 

[Miller, 95] MILLER, G. A.: 1995. WORDNET: A Lexical Database for English, 

Comm. ACM, Vol. 2, No.11, Nov. 1995, pp.39-41. 

[Muslea, 99] MUSLEA, I.: 1999. Extraction Patterns for Information Extraction 

Tasks: A Survey. Disponível em: 

<http://www.isi.edu/~muslea/RISE/ML4IE/ml4ie.muslea.ps>. Último acesso 

em Abril de 2008. 

[Nunes, 00] NUNES, C.: 2000. ProdExt: Um wrapper para a Extração de 

Produção Técnica e Científica de Páginas Eletrônicas. Tese de Mestrado, 

Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco. 

[Palmeira & Freitas, 06] PALMEIRA, E., FREITAS, F.: 2006. Detailed 

Ontologies and text classification: a promising union, Proceedings of the 

Workshop on Building Applications with Ontologies for the Semantic Web. 

Encontro Português de Inteligência Artificial. 

[Pollard & Sag, 94] POLLARD, C. & SAG, I.: 1994. Head-Driven Phrase 

Structure Grammar. Chicago: University of Chicago Press.  

[Popov et al., 04] POPOV B., KIRYAKOV, A., OGNYANOFF, D., MANOV, D., 

KIRILOV, A.: 2004. KIM - A Semantic Platform For Information Extraction 

and Retrieval. Journal of Natural Language Engineering, Vol. 10, Issue 3-4, 

Sep 2004, pp. 375-392, Cambridge University Press. 

[Protégé, 08] PROTÉGÉ.: 2008. Disponível em: <http://protege.stanford.edu>. 

Último acesso em Dezembro de 2008. 

[Ribeiro, Cabral, et al., 08] RIBEIRO, M. N., CABRAL, L. S., LIMA, R. J., 

REINALDO, G. A. M., FREITAS, F., PRUDÊNCIO, R.: 2008. Docs-



 Referências 132 

 

Clustering: A System for Hierarchical Clustering and Documents Labeling 

In: XIX Simpósio Brasileiro de Inteligência Artificial (SBIA), 2008, Salvador-

BA. Proceedings of the I Workshop on Web and Text Intelligence (WTI). 

São Carlos - SP: ICMC/USP, 2008. v.I. p.1 – 10, ISBN: 978-85-87837-14-1. 

[Ribeiro-Neto & Baeza-Yates, 99] RIBEIRO-NETO, B.; BAEZA-YATES, R.: 

1999. Modern Information Retrieval. Addison Wesley. ACM Press. 

[Rich & Knight, 93] RICH, E.; KNIGHT, K.: 1993. Inteligência Artificial. Makron 

Books, 722p.  

[Sowa, 99] SOWA, J. F. 1999. Building, sharing and merging ontologies. 

Tutorial Disponível em 

<http://users.bestweb.net/~sowa/ontology/ontoshar.htm>. Último acesso em 

Dezembro de 2008.  

[Weizenbaum, 66] WEIZENBAUM, J.: 1966. ELIZA - A Computer Program for 

the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine. 

Communications of the ACM Volume 9, Number 1 (January 1966): 36-35. 

Disponível em: < http://i5.nyu.edu/~mm64/x52.9265/january1966.html/>. 

Último acesso em Junho de 2009. 

[Wiederhold, 95] WIEDERHOLD, G.: 1995. Mediation in Information Systems; in 

Research Directions in Software Engineering. ACM Comp.Surveys, Vol.27 

No.2, pages 265-267 June 95. 

 



   

133 

Apêndices 

HISTÓRICO ESCOLAR 

Semestre: 2007.1 

Código  Descrição  FT CH CR CO Situação  
IN1004 Aplicações de Computação Inteligente 0 60 4 B Aprovado 
IN1006 Métodos em Computação Inteligente 0 60 4 A Aprovado 
IN1007 Paradigmas de Linguagens de Programação 0 60 4 C Aprovado 

Semestre: 2007.2 

Código  Descrição  FT CH CR CO Situação  
IN1082 Trabalho Individual em Inteligência Artificial 0 60 4 A Aprovado 
IN1099 Tópicos Avançados em IA Simbólica 2 0 60 4 A Aprovado 
IN1051 Tópicos Avançados em PLN 1 0 60 4 A Aprovado 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Anais/Proceedings de Congressos/Workshops 

RIBEIRO, M. N., CABRAL, L. S., LIMA, R. J., REINALDO, G. A. M., FREITAS, 
F., PRUDÊNCIO, R. Docs-Clustering: A System for Hierarchical Clustering and 
Documents Labeling In: XIX Simpósio Brasileiro de Inteligência Artificial (SBIA), 
2008, Salvador-BA. Proceedings of the I Workshop on Web and Text 
Intelligence (WTI). São Carlos - SP: ICMC/USP, 2008. v.I. p.1 – 10, ISBN 978-
85-87837-14-1 EM. 2008. 

Periódicos/Revistas/Journals 

FREITAS, F.; CABRAL, L.; LIMA, R.; PALMEIRA, E. BITTENCOURT, G. 
ESPINASSE, B. e FOURNIER. S. Do MASTER-Web ao AGATHE: A Evolução 
de uma Arquitetura de Manipulação de Informações para a Web usando 
Ontologias. RECIIS. Revista Eletrônica de Comunicação Informação & 
Inovação em Saúde. ISSN: 1981-6278 PT. ISSN: 1981-6286 EN. 2008. 

FREITAS, F.; CABRAL, L.; LIMA, R.; PALMEIRA, E. BITTENCOURT, G. 
ESPINASSE, B. e FOURNIER. S. From MASTER-WEB to AGATHE: The 
Evolution of an Architecture for Information Gathering on the Web using 
Ontologies. RECIIS. Electronic Journal of Communication, Information & 
Innovation in Health. ISSN: 1981-6278 PT. ISSN: 1981-6286 EN. 2008. 

RIBEIRO, M. N., CABRAL, L. S., LIMA, R. J., REINALDO, G. A. M., FREITAS, 
F., PRUDÊNCIO, R. Docs-Clustering: um sistema para agrupamento 
hierárquico e etiquetagem de documentos. Revista Científica Tecnologus., v.3, 
p.27 - 37, ISSN: 1983-3997 PT. 2008. 



 Referências 134 

 

CABRAL, L. S., SIEBRA, S. A. Utilização de ambientes CSCL em empresas de 
grande porte: da análise à comparação. Revista Científica Tecnologus., v.3, 
p.38 - 45, ISSN: 1983-3997 PT. 2008. 

CABRAL, L. e SIEBRA, S. Identificação de Competências em Currículos 
usando Ontologias. CETEC. Revista de Ciência, Empreendedorismo e 
Tecnologia, v.3, Ano IV, Anual, pgs:170-179, ISSN: 1807-4049 PT. 2007. 

Palestras 

CABRAL, L. and LIMA, R. Machine Learning and PLN Methods to Information 
Extraction. 2008. (Palestra em Língua Inglesa apresentada no Anfiteatro do 
CIn-UFPE em Março 2008 Link: 
<http://notitia.cin.ufpe.br/servlets/newstorm.notitia.apresentacao.ServletDeNotic
ia?codigoDaNoticia=14283&dataDoJornal=1205421235000>) 

Estágio de Docência 

Data Assunto  Material  Carga Horária  

06/05/2008 Ontologias 
Capítulo 10 [AIMA] 

Capítulos 2 e 3 
[Sowa et al, 2002] 

2 horas 

08/05/2008 
Sistemas 

Especialistas 
Capítulos 3, 4, 12 

[Turban] 2 horas 

04/09/2008 Ontologias 
Capítulo 10 [AIMA] 

Capítulos 2 e 3 
[Sowa et al, 2002] 

2 horas 

09/09/2008 
Sistemas 

Especialistas 
Capítulos 3, 4, 12 

[Turban] 
2 horas 

02/10/2008 Aplicação de Prova 
Cálculo Diferencial e 
Integral III [Área II / 

Prof. José Dias] 
2 horas 

02/10/2008 Aplicação de Prova 
Intr. Programação 
[Área II / Prof. Fred 

Freitas] 
2 horas 

   Total: 12 H/A 
 

Bibliografia das Aulas Ministradas 

Título  Autor  Abreviação  
Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd Edition), Stuart 
J. Russell, Peter Norvig, Prentice-Hall, 2002 

Russell, S. & 
Norvig, P. 

AIMA 

Expert Systems and Applied Artificial Intelligence, E. Turban, 
Prentice-Hall, 1992, McMillan. 

Turban, E. Turban 

Knowledge representation and reasoning - Logical, 
Philosofical and Computational Foundations, John Sowa, 
Brooks Cole & Co, 2002.  

Sowa, J., 
Cole, B. et al. 

Sowa et al, 
2002 

 

 



   

135 

 

 


