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Abstract. This text describes the steps for installation, configuration and shows how
to use the GATE, an environment designed for natural language processing. This
report demonstrates the use of the framework’s graphical interface as well as the use
of its API library in the construction of new applications.
Keywords: Natural Languages Processing, GATE, agents, JADE.
Resumo. Este texto descreve os passos para a instalação, configuração e uso do
GATE, um ambiente destinado ao trabalho com processamento de linguagens naturais. Este trabalho demonstra a utilização da interface gráfica deste arcabouço assim
como o uso de sua biblioteca de classes e métodos na construção de novas aplicações.
Palavras-Chave: Processamento de Linguagens Naturais, GATE, agentes, JADE.

1

Introdução

O Processamento de Linguagens Naturais é uma área da Inteligência Artificial que já
vêm sendo estudada a bastante tempo. Isto prova que sempre houve um grande interesse em
simplificar a interação do homem com os computadores. Esta simplificação pode aumentar a
presença dos computadores no cotidiano das pessoas, facilitando ainda mais suas atividades.
As possibilidades para o uso do Processamento de Linguagens Naturais(PLN) são enormes.
Poder-se-ia falar, por exemplo, de ferramentas automáticas para a construção de softwares com
base apenas em seus requisitos ou aplicações de busca semântica de conteúdo na Internet, visto
que este processo ainda continua sendo feito pela sintaxe dos termos pesquisados.
Desde os anos 40, várias pesquisas vêm sendo feitas no ramo do Processamento de Linguagens Naturais, sendo que uma delas culminou no desenvolvimento do arcabouço GATE
(General Architecture for Text Engineering). Este texto trata de como utilizar este arcabouço
para o Processamento de Linguagens Naturais. O objetivo é mostrar o uso de seus recursos e,
discorrer sobre a construção de um agente para o PLN.
Inicialmente, o texto aborda alguns conceitos desta área, faz um resumo do seu histórico e
apresenta as principais tecnologias a ela associadas. Desta forma este relatório tenta dar ao leitor
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uma visão geral da situação atual do Processamento de Linguagens Naturais. Assim sendo, toda
Seção 2 deste texto se dedica ao PLN.
Logo em seguida, na Seção 3, o foco passa a ser os agentes, os quais representam o ramo
da Inteligência Artificial que mais é explorado atualmente no cotidiano das pessoas. Neste
momento são apresentados exemplos, algumas definições e o contexto atual do desenvolvimento
dos agentes.
A Seção 4 trata do JADE, um arcabouço que foi utilizado durante toda a pesquisa para a
construção de agentes. No entanto, é importante ressaltar que a discussão sobre esta ferramenta
é feita de uma maneira muito sucinta, já que ela foi adotada apenas como um arcabouço de
apoio, não sendo o foco principal deste trabalho.
Em seguida, na Seção 5, o arcabouço GATE é apresentado ao leitor através de uma visão
geral. Nas seções seguintes, o texto traz informações de como efetuar a instalação correta do
arcabouço (Seção 6), como trabalhar com a interface gráfica desta ferramenta (Seção 7) e, por
fim, apresenta duas aplicações que foram construídas, uma que utiliza apenas os recursos de
Processamento de Linguagens Naturais do GATE e outra que é a implementação de um agente
processador de linguagem natural (Seção 8).
Por último, são apresentadas as considerações finais (Seção 9). Existe também uma área
reservada às referências bibliográficas utilizadas na confecção deste material.

2

Processamento de Linguagens Naturais (PLN)

Segundo Schneider [9], a linguagem falada pode ser observada desde o início da existência dos homo sapiens. A escrita, por sua vez, é uma realidade desde os primórdios da sociedade
egípcia, onde eram usados símbolos para a representação das palavras. Naquele tempo, quem
possuía a capacidade de escrever tinha uma posição de destaque garantida na sociedade.
Com a explosão da informática, logo ficou óbvio que a interação homem-máquina deveria
ser facilitada ao máximo para aumentar cada vez mais a adesão de novos usuários. Atualmente,
as pessoas se utilizam de teclados, mouses e até mesmo monitores touch-screen. Porém, esta
interação homem-máquina ainda pode ser melhorada com o desenvolvimento de meios que
permitam aos computadores "entender"e utilizar as linguagens naturais (tais como o português,
o espanhol e o inglês).
O Processamento da Linguagem Natural é um ramo da Inteligência Artificial que desenvolve tecnologias que possibilitam aos computadores processar semanticamente a linguagem
utilizada pelas pessoas. Segundo João Carlos Balsa da Silva [3], o PLN é considerada uma
das áreas designadas por IA-completa, já que alcançar o seu objetivo final corresponde a conseguir resolver os problemas da Inteligência Artificial (IA), de representação do conhecimento,
aprendizagem e raciocínio envolvendo conhecimento arbitrário sobre o mundo real.
Para uma aplicação ser considerada um "processador de linguagem natural", obrigatoriamente ela deve possuir um subconjunto de entrada e/ou saída codificado em uma linguagem
natural e o processamento da entrada e/ou a geração da saída deve ser baseada no conhecimento,
sobre aspectos sintáticos, semânticos e/ou pragmáticos de uma linguagem natural [4]. Além de
tudo isso, João Carlos Balsa da Silva [3] ainda afirma que a compreensão de uma língua natural
depende de conhecimentos obtidos do mundo real, ou seja, o contexto em que ela se insere.
Ainda segundo João Carlos Balsa da Silva [3], as aplicações de PLN têm seu desempenho
prejudicado pela incompletude dos recursos linguísticos utilizados (não existe, por exemplo, um
dicionário que contenha todas as palavras utilizadas pela língua portuguesa), pela complexidade das tarefas específicas do processamento, pela ausência de um rigor absoluto na utilização
habitual de uma língua natural e pelo fato das línguas naturais serem dinâmicas.
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Figura 1: Sistemas atuais de PLN [3].
As ferramentas atuais desenvolvidas para o Processamento de Linguagens Naturais tentam superar os fatores que prejudicam o seu desempenho (aqueles elucidados por João Carlos),
buscam a robustez (é muito importante que um sistema de PLN possa, por exemplo, processar
frases com erros ortográficos simples) e a aprendizagem. Assim, elas são criadas utilizandose cada vez mais o paralelismo. Os sistemas de PLN mais atuais se situam na intersecção da
Linguística com a Ciência da Computação, mesclando idéias da Inteligência Artificial e dos
Sistemas Distribuídos, como é possível observar na Figura 1.
É importante dizer que a abordagem do paralelismo não é a única utilizada atualmente,
pode-se citar outras muito difundidas como, por exemplo, a conexionista, a baseada em blackboards e a orientada a objetos [3].
O desejo de processar a linguagem natural começou quando Allan Turing, ainda nos anos
de 1940, criou o seu famoso Teste de Turing. Segundo Stuart Russell [11], este teste é feito
colocando-se um indivíduo para interagir, por meio de um teclado e sem saber, com uma máquina. Desde que o indivíduo não descubra se está conversando com um computador ou com
outro ser humano, a máquina poderá ser considerada inteligente. Por este aspecto, pode-se
dizer então que a Inteligência Artificial está intimamente associada com a capacidade de uma
máquina interagir com uma pessoa utilizando a linguagem natural.
Nos anos de 1950 começaram a surgir os primeiros estudos na área de PLN. Porém, foi
só em 1968, com a obra de Arthur Clark - 2001 Odisséia no Espaço -, que as pesquisas nessa
área ganharam força, tanto que nesta época foram produzidos computadores capazes de fazer
entrevistas psiquiátricas de nível rudimentar em inglês, galês e alemão [4].
Durante anos foram desenvolvidas várias ferramentas como: BASEBALL, SAD-SAM,
STUDENT, ELIZA, PROTO-SYNTHEX1, SIR, TLC, DEACON, CONVERSE, LUNAR e
SHRDLU [4].
Em 1984, a IBM também se lançou nesta área da IA, iniciando fortes pesquisas visando
desenvolver tecnologias para o reconhecimento da fala humana, com uma ferramenta capaz de
reconhecer 5000 palavras em inglês. Em 1986, esta tecnologia ganharia o nome de Tangora 4,

Processamento de linguagens naturais e a ferramenta GATE

4

já em 1993, a própria IBM a lançaria no mercado com o nome de Personal Dictation System a
um preço bastante acessível [4].
No entanto, nenhuma das tecnologias desenvolvidas até os dias atuais conseguiu revolucionar a interface do homem com o computador, pois todos os sistemas ainda apresentam muitas
falhas e as próprias linguagens naturais são muito complexas e ambígüas, diferentemente daquelas apropriadas às máquinas.

3

Os agentes

Como já foi dito, o desenvolvimento de aplicações de PLN requer o uso de técnicas da
Inteligência Artificial e também de Sistemas Distribuídos, de forma a atender a sua demanda
por recursos computacionais. Neste contexto, os agentes computacionais representam uma boa
solução, já que um conjunto deles rodando em diversas máquinas de pequeno e médio porte
podem substituir um computador de alta performance.
Segundo Stuart Russel [11], um agente pode ser definido como algo que age. Um agente
computacional deve operar sob controle autônomo, perceber seu ambiente, persistir por um
período de tempo prolongado, adaptar-se a mudanças e ser capaz de assumir metas de outros.
Assim, um agente deve perceber seu ambiente via sensores e agir sobre este através de atuadores.
Ted Selker, pesquisador do Centro de Pesquisas da IBM em Almaden, ainda define agentes da seguinte forma: "Um agente é um software que sabe como fazer coisas que você provavelmente faria sozinho se tivesse tempo".
O exemplo mais conhecido de uma arquitetura completa de agente é o trabalho de Allen
Newell, John Laird e Paul Rosenbloom no SOAR[13], nas décadas de 1980 e 1990, que tinha
o objetivo de entender o funcionamento interno de agentes incorporados a ambientes reais com
entradas sensoriais contínuas.
Um agente pode ser descrito tanto por uma função de agente quanto pelo código do programa agente. A função agente é a descrição matemática que mapeia qualquer seqüência de
percepções1 específica para uma ação. O código é uma implementação concreta, relacionada
diretamente à arquitetura do agente [11].
Apesar de objetos e agentes serem coisas muito próximas, existem algumas diferenças
entre eles. Segundo Weiss [14], os agentes devem possuir uma maior autonomia do que os
objetos, sendo capazes de produzir ações e percepções sem requerer intervenções humanas
constantes. Eles também devem ser capazes de apresentar um comportamento mais flexível,
possuir uma determinada mobilidade, habilidade social e operar inerentemente em um regime
de multi-thread.
Numa abordagem mais aplicada à Inteligência Artificial, um agente ideal deve ser capaz
de funcionar continuamente e adquirir experiências e conhecimentos acerca do ambiente com
o qual está interagindo, ou seja, ser capaz de aprender e tomar decisões a partir de situações
diferentes vivenciadas anteriormente [11].
Os agentes ainda devem ser pró-ativos (serem capazes de tomar iniciativas), reativos (serem capazes de reagir rapidamente a alterações no ambiente), robustos (serem capazes de tomar
decisões baseando-se em informações incompletas ou escassas), lidar com erros e ter capacidade de adaptação [14].
Os agentes podem ser divididos em reativos (aqueles que podem desenvolver inteligência
a partir de interações com seu ambiente, não necessitando de um modelo estabelecido previa1

A seqüência de percepções do agente é a história completa de tudo que o agente já percebeu.
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mente) e cognitivos ( aqueles de maior complexidade, com mecanismos de tomada de decisões
avançados, interações sofisticadas e com um objetivo fortemente estabelecido)[15].
No entanto, esta não é a única forma de agrupar os agentes. Stuart Russel [11], por
exemplo, faz a seguinte divisão:

Figura 2: Um agente reativo baseado em modelo [11].
• Agentes reativos simples: São o tipo mais simples de agentes. Eles selecionam ações
com base na percepção atual, ignorando o restante do histórico de percepções. No entanto,
os agentes reativos apresentam uma inteligência muito limitada, sendo que, na maioria
dos casos, eles só funcionam se a decisão correta puder ser tomada com base apenas
na percepção atual do ambiente, sendo que este deverá ser completamente observável.
Atravéz da Figura 3 é possível notar a simplicidade deste tipo de agente que, via sensores,
descobre como o mundo está e atua sobre este por meio dos atuadores seguindo suas
regras condição-ação;

Figura 3: Diagrama esquemático de um agente reativo simples [11].
• Agentes reativos baseados em modelos: Para enfrentar, de modo efetivo, a possibilidade de observação parcial, o agente controla a parte do mundo que ele não pode ver
no momento. Isso faz com que o agente tenha que manter algum tipo de estado interno
que dependa do histórico de percepção e assim reflita pelo menos alguns dos aspectos
não-observados do estado atual. Na Figura 2, pode-se observar que um agente deste tipo
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necessita tanto dos sensores quanto do mundo modelado internamente (estado atual do
mundo, descrição de como ele evolui e como é o reflexo de uma determinada ação nele)
para poder tomar qualquer decisão;
• Agentes baseados em objetivos: É o tipo de agente que, além de conhecer o estado
atual para decidir o que fazer, necessita de alguma informação sobre os objetivos que
descreva situações desejáveis. O programa agente pode combinar isso com informações
sobre os resultados de ações possíveis para tentar escolher ações que o levem a alcançar
seu objetivo. Nota-se, pela Figura 4, que o agente deste tipo deve saber os reflexos de
suas ações no mundo. É importante dizer também que as ações não mais serão decididas
por meio de regras de condição-ação e sim pelos objetivos do agente;

Figura 4: Um agente baseado em modelos e orientado para objetivos [11].
• Agentes baseados em utilidade: Primeiramente, é necessário saber que se um estado
do mundo for preferido em detrimento de outro, ele terá maior utilidade para o agente.
Assim sendo, os programas de agentes baseados na utilidade buscam sempre estados de
maior utilidade. Isso pode ser observado na Figura 5 quando o agente necessita primeiro
"refletir"sobre o grau de utilidade de uma determinada ação para depois excutá-la. Este
tipo de agente funciona muito bem com a incerteza inerente a ambientes parcialmente
observáveis.
Atualmente, os agentes representam o ramo da IA que mais está presente na resolução
dos problemas dos usuários comuns. Hoje, a Internet conta com diversas iniciativas que utilizam agentes, desde ferramentas que comparam preços de produtos para compra, passando por
filtros e gerentes de serviços de correio eletrônico de alta eficiência, e chegando aos mecanismos de busca inteligentes, que navegam dentro das páginas web, apresentando o resultado da
busca classificado pelo grau de acerto e relevância dos assuntos. Além das aplicações voltadas
à Internet, os agentes ainda se destacam em várias outras áreas. Eles podem ser utilizados,
por exemplo, apoiando processos de aprendizado e treinamento, auxiliando diversas áreas da
indústria, nas áreas de simulação, realidade virtual e no processo de data mining [15].
No entanto a construção de agentes computacionais não é uma tarefa muito trivial. É
necessário trabalhar com uma grande quantidade de detalhes no momento da implementação
como, por exemplo, a comunicação entre os agentes (mesmo que estes estejam em máquinas
diferentes com sistemas operacionais diferentes) e um ambiente de recursos comuns. Então,
para abstrair todos estes detalhes, durante a pesquisa foi adotado um arcabouço para a construção de agentes, o JADE, que será tratado na próxima seção.
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Figura 5: Um agente baseado em modelo e orientado para a utilidade [11].

4

O JADE

O JADE (Java Agent DEvelopment Framework) é um arcabouço de código aberto implementado totalmente utilizando a linguagem Java e seguindo as especificações FIPA (The
Foundation for Intelligent Physical Agents [7]). Isto confere aos agentes JADE maior interoperabilidade, ou seja, a possibilidade de rodar em diversas máquinas com diferentes sistemas
operacionais, dando-lhes uma grande mobilidade [12].
De acordo com Bellifemine e Caire [2], o JADE foi escrito em Java devido às características particulares da linguagem, especialmente pela orientação a objetos em ambientes distribuídos heterogêneos. Foram desenvolvidos tanto pacotes Java com funcionalidades prontas
para o uso, quanto interfaces abstratas a serem adaptadas de acordo com a funcionalidade da
aplicação de agentes.
O JADE dá suporte tanto para as fases de construção dos agentes quanto para a de debugging. Além do mais, ele ainda possui um agente que tem a função de dar ao desenvolvedor
meios de gerenciar todos os agentes que rodam sobre a plataforma em um determinado momento e um outro que mostra um diagrama temporal com todas as comunicações feitas pelos
agente. É importante dizer que todas estas ferramentas possuem interface gráfica para o usuário.
Para a construção dos agentes desenvolvidos neste trabalho foi utilizada a versão 3.4.1 do
JADE. O requisito mínimo para a execução do arcabouço JADE é a Java Run-Time Environment
(JRE). No entanto, para o desenvolvimento é necessário o Java Development Kit (JDK) 1.4.2
ou superior. Mais informações sobre esta plataforma podem ser obtidas em [12].
É bom lembrar que a plataforma JADE foi utilizada, neste trabalho, apenas como uma
ferramenta de apoio para que fosse possível alcançar seu objetivo: a construção de um agente
para o processamento de linguagens naturais. Assim sendo, os detalhes referentes ao JADE não
serão tratados neste texto.
Nas Seções a seguir, o foco do texto será direcionado ao Processamento de Linguagens
Naturais. A próxima seção tratará especificamente do arcabouço GATE que é a ferramenta base
da pesquisa realizada.

5

O GATE

Com sua primeira versão lançada em 1996, o GATE é uma ferramenta voltada ao processamento de linguagens naturais, desenvolvida em Java pelo Grupo de Processamento de
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Linguagens Naturais do Instituto de Ciência da Computação da Universidade de Sheffield, localizada na Ingralterra. O objetivo desta ferramenta é facilitar o desenvolvimento de aplicativos
na área de PLN [8].
O GATE é composto por três elementos básicos: a arquitetura que descreve a ferramenta;
o arcabouço constituído das classes implementadas em Java, que são utilizadas na construção
de novos sistemas e o seu ambiente gráfico de desenvolvimento [5].
O GATE trabalha com recursos (resources) que podem ser do tipo Visual Resources (VR),
Language Resources(LR) e Processing Resources(PR). VR’s referem-se aos recursos gráficos
utilizados pela GUI (Graphical User Interface) do GATE. LR’s são entidades como léxicos
(dicionário dos vocábulos usados num domínio especializado), corpora (conjunto de textos a
serem processados) ou ontologias 2 . Os PR’s são definidos pelos algoritmos de PLN do sistema
ANNIE (Nearly-New Information Extraction) que se apresentam em vários módulo reusáveis,
sendo estes tokeniser, gazetter, sentence splitter, named entity transducer e orthgraphic namematcher.
Os módulos do sistemas ANNIE têm suas funções bem definidas. O tokeniser divide um
texto em tokens simples como palavras, símbolos, números e até mesmo espaços em branco
(spacetokens). O gazetter faz a marcação de palavras baseando-se em listas previamente definidas contendo nomes de cidades, organizações, dias da semana, títulos, nomes de indicadores
(como, por exemplo, Ltda.), etc (o GATE ainda fornece ao usuário meios para adicionar novos
elementos às listas já existentes ou até mesmo criar novas listas através do editor gazetter ou seu
editor Unicode). O sentence splitter tem a simples função de separar o texto em sentenças para
que o tagger possa atribuir uma tag3 a cada palavra ou símbolo do arquivo processado. O named entity transducer é um recurso do sistema JAPE (Java Annotation Patterns Engine) que,
utilizando-se de regras especiais de cognição e de informações previamente extraídas do texto,
gera novas anotações. O orthgraphic name-matcher é um módulo, que tem como objetivo
principal executar a co-referência entre as entidades baseando-se em suas ligações ortográficas
[5].
O GATE é uma ferramenta bastante versátil, pois além das várias combinações de Processing Resources, o usuário ainda pode escolher a forma com que os módulos irão atuar sobre o
material contido no Language Resource. Assim, escolhendo o modo pipeline, os módulos irão
atuar em um único texto, de forma que a saída do processamento de um alimentará a entrada do
outro. Caso a opção seja o corpus pipeline o processo será o mesmo visto para o modo pipeline,
porém agora com um corpus, ou seja, um conjunto de textos (Figura 6). Quando for necessário
um conditional pipeline, o caso será idêntico ao processamento pipeline, porém com a opção
de escolha de quais módulos estarão ativos durante processo. Por fim, para o conditional corpus pipeline o processamento será o mesmo que o conditional pipeline porém orientado a um
corpus. O conjunto LR, PR e o formato do processamento é tido como uma aplicação do GATE.
As anotações que são feitas nos textos pelo sistema GATE consistem de uma identificação
única para cada anotação, um campo que especifica o seu tipo, de um ponto exato onde ela
começa, daquele em que ela termina e, por fim, de um conjunto características referentes a uma
determinada anotação, como, por exemplo, o gênero de uma palavra ou seu tamanho. Isto pode
ser observado na Figura 7, onde as anotações resultantes do processamento feito pelo módulo
Tokeniser são exemplificadas.
2

Uma ontologia de domínio (domain ontology ou domain-specific ontology) modela um domínio específico, ou
parte do mundo. Ela representa os significados dos termos aplicados ao domínio em questão[18].
3
São estruturas de linguagem de marcação, tendo uma marca de início e outra de fim. Há uma tendência nos
dias atuais de se usar as tags apenas como delimitadores de estilo e/ou conteúdo, tanto em HTML quanto em XML
[19].
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Figura 6: Ilustração de um Corpus Pipeline [5].
Ao fim de um processamento, o GATE ainda oferece ao usuário as opções de salvar o
estado atual dos Processing Resources da aplicação, pela opção Save application state, e de
persistir as anotações feitas pelo processamento, o que facilita o trabalho de usuários que necessitam manusear muitas aplicações GATE. Neste último caso, os dados poderão ser armazenados
facilmente em formato de banco de dados (utilizando PostgreSQL ou Oracle) ou em um arquivo
de sistema comum, através da opção Java serialisation.
Pelo fato do GATE ser uma ferramenta que possui um conjunto de módulos bem definidos
e reusáveis, capazes de executar tarefas básicas de processamento de linguagem, ele elimina a
necessidade do usuário reimplementar algoritmos e módulos inteiros. Além do mais, a ferramenta ainda se responsabiliza pelo processo de armazenamento dos dados e visualização das
saídas processadas (Figura 7).
Esta ferramenta pode ser muito bem aproveitada em cursos com ênfase em anotações
lingüísticas e trabalhos com corpus. O GATE permite que as anotações sejam feitas de forma
manual e automática (via processamento), sendo que os resultados desta última opção podem
ser corrigidos manualmente ao final de cada processamento.
É muito importante observar que o GATE ainda possui toda uma biblioteca de classes
escritas em Java com todos os recursos de processamento presentes na interface gráfica. O
fato desta biblioteca estar totalmente documentada no padrão javadoc facilita ainda mais o
desenvolvimento de novas aplicações de PLN. Os recursos gráficos do GATE e sua biblioteca
serão os assuntos das duas próximas seções.

6

Instalação do GATE

A instalação do GATE é um processo bastante simples que não exige nenhum conhecimento avançado. Esta seção se dedica a explicar os passos necessários para a instalação deste
arcabouço em um computador com sistema operacional Linux.
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Figura 8: Visão da interface gráfica inicial do GATE.
Primeiramente, é necessário obter a ferramenta GATE, o que pode ser feito na seção de
downloads de [8]. É possível escolher várias versões do GATE. Neste texto, é utilizada a versão
3.1, de 7 de abril de 2006.
É importante ressaltar que, para cada versão, são disponibilizados instaladores para as
plataformas Windows, Linux, Solaris/SPARC e MAC OS X, cada qual com a opção de ter a JVM
(Java Virtual Machine) inclusa ou não (excetuando-se o instalador MAC OS X). Além disso é
possível utilizar os pacotes compactados em formato .zip que são oferecidos contendo apenas
arquivos binários, fontes, documentação ou todas as opções anteriores em um único arquivo
compactado. A versão do GATE utilizada neste texto exige JVM 1.4.2 ou superior e uma outra
ferramenta chamada Ant.
O Ant é uma ferramenta escrita para Java, utilizada na instalação e inicialização de softwares. Ela é muito parecida com o conhecido make4 . No contexto do Ant, um arquivo XML, por
padrão nomeado de build.xml, define todo o processo de construção do software e suas dependências. Esta ferramenta pode ser encontrada em [1], sob a licença Apache.
Tendo já instaladas a JVM e a ferramenta Ant no computador, o último passo da instalação
do GATE é descompactar o arquivo gate-3.1-build2270-ALL.zip, criando-se um diretório com
o mesmo nome.
A seguir, é necessário iniciar uma shell, navegar até o diretório criado e, dentro deste,
acionar o GATE pela primeira vez com o comando "ant run". A partir deste ponto o Ant se
encarregará de todo o trabalho, sempre retornando na shell informações sobre o que está acontecendo e, em caso de alguma falha, o motivo desta.
Após a inicialização do GATE será apresentada, ao usuário, sua interface inicial, que é
bastante simples, o que facilita o aprendizado de suas funções. Isto é ideal em um primeiro
contato com o Processamento de Linguagens Naturais. A próxima seção trata justamente da
utilização da inteface gráfica do GATE.

7

Utilizando a interface gráfica do GATE

Nesta seção, é feita uma discussão de como efetuar o processamento de um corpus5 ,
utilizando o GATE no modo de interface gráfica. Para isto foi desenvolvida uma aplicação
GATE bastante simples.
Na Figura 8, é possível notar de imediato dois grandes campos. A área à esquerda serve
para o controle do processamento, pois neste local é possível inicializar uma aplicação (carregando Language Resources e Processing Resources), salvar aplicações atuais ou carregar as
4

O make é um programa de computador voltado para a plataforma Linux que foi concebido para compilar
automaticamente o código fonte de um programa. O make utiliza instruções contidas num arquivo chamado
"Makefile"e é capaz de resolver as dependências do programa que se pretende compilar [17].
5
Corpus é um conjunto de textos qualquer.
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antigas. Já a área à direita é destinada aos resultados do processamento dos textos, erros que podem vir a ocorrer enquanto a ferramenta está em funcionamento e visualização de informações
a respeito de Language Resources e Processing Resources.
Após conhecer a interface gráfica inicial do GATE, já é possível iniciar uma primeira
aplicação. A forma mais fácil de se fazer isto é clicando com o botão direito do mouse sobre
Applications (primeira opção na janela da esquerda) e, em seguida, em New para selecionar a
forma da nova aplicação, que poderá ser pipeline, corpus pipeline, conditional pipeline ou ainda
conditional corpus pipeline (Figura 8).
Visando a simplicidade6 , porém tentando exemplificar o poder de processamento do
GATE, a opção deste texto será uma aplicação do tipo corpus pipeline, que possibilita o processamento de um conjunto de textos, utilizando os vários módulos do Processing Resources, em
um pipeline.
Uma vez decidido o tipo de aplicação que será desenvolvida é necessário então informar
um nome para a nova aplicação. Isto será requisitado por uma caixa de diálogo que aparecerá
na tela. Se esta informação não for preenchida, o próprio arcabouço se encarregará de colocar
uma valor padrão (default) neste campo.
Com a aplicação já devidamente inicializada, um corpus deverá ser montado. Para isso é
necessário primeiro declarar um corpus e logo depois adicionar os arquivos a ele.
A declaração de um corpus é feita pela seqüência Language Resources > New > GATE
corpus, após esta sequência, uma caixa de diálogo será aberta e esta solicitará um nome para o
novo corpus. Assim como no caso da aplicação, se não for fornecido nenhum nome, o próprio
arcabouço utilizará algum outro por padrão.
Declarado o corpus, é necessário então adicionar-se a ele os textos. Isto deve ser feito
utilizando-se a opção Populate. A seleção desta opção provocará a abertura de uma caixa de
diálogo que deverá ser preenchida com o URL do diretório onde estão os arquivos, suas extensões e a codificação a ser utilizada.
Após todo este processo, deverão ser adicionados os módulos do Processing Resources.
Para isto, existem duas alternativas. A primeira é carregar os módulos pela opção Load ANNIE
System, com ou sem as configurações padrão. A outra forma para isto é adicionar todos os
módulos necessários, um por vez, através da opção Processing Resources >New e logo após no
módulo desejado.
Uma vez que todos os elementos de Language Resources e Processing Resources já estejam devidamente carregados e configurados, a aplicação GATE estará pronta para efetuar o
processamento dos textos contidos no corpus criado. Para executá-la, basta acessar a opção
Application com um duplo clique do mouse, isto fará com que o campo à direita da tela se torne
uma janela para a configuração da aplicação, como pode ser observado na Figura 9. Nesta área
pode-se, facilmente, escolher qual corpus deverá ser processado e quais módulos participarão
deste evento.
Após o processamento do corpus, é possível visualizar as anotações feitas em cada texto.
É também neste ambiente de visualização das saídas que é possível fazer novas anotações nos
resultados e/ou corrigir aquelas que não forem consideradas adequadas para o contexto trabalhado (Figura 7).
Por fim, as anotações feitas pela aplicação poderão ser salvas. Para isso, é necessário
criar um data store, selecionando a opção Data stores e, logo em seguida, Create datastore.
6
A simplicidade aqui se deve ao fato de que, ao contrário das aplicações conditional pipeline e conditional
corpus pipeline, uma do tipo corpus pipeline não necessita se preocupar com quais módulos o usuário selecionou,
como aqueles a serem ativados durante o processamento, pois todos os adicionados ao Processing Resources serão
utilizados.
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Para continuar o processo será utilizada a forma de armazenamento SerialDataStore, PostegresDataStore ou OracleDataStore. Em seguida, será aberta uma caixa de diálogo solicitando
um diretório onde serão armazenadas as anotações. O último passo é salvar as anotações selecionando o corpus e alguma das opções de armazenamento. Também é possível salvar os
elementos PR da aplicação, selecionando a aplicação e a opção Save application state.
Uma vez que a interface gráfica do GATE já é conhecida, a próxima seção irá se encarregar
de discutir e exemplificar o uso da biblioteca desta ferramenta.

Figura 10: Visão geral da aplicação "Meu Gate".
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Utilizando a biblioteca do GATE

Esta seção demonstra como utilizar a biblioteca presente no arcabouço GATE na construção de novas ferramentas para o Processamento de Linguagens Naturais. Para tal fim, o GATE
pode ser utilizado em conjunto com a plataforma de desenvolvimento Eclipse [6].
Com o Eclipse devidamente instalado e configurado na máquina, é então possível iniciar
o desenvolvimento de aplicativos de PLN. Para isso, é necessário criar um projeto no Eclipse e
adicionar a ele o arquivo de biblioteca gate.jar, presente no diretório bin do GATE, assim como
todos os arquivos do diretório lib. Os arquivos da biblioteca da ferramenta JADE também já
deverão ser adicionados ao projeto para o desenvolvimento dos agentes. Feito isto, um ambiente
ideal para desenvolvimento de códigos, utilizando a biblioteca do GATE, estará pronto. Nas
subseções seguintes serão descritas duas das aplicações que foram desenvolvidas a partir da
biblioteca do GATE.

8.1

Aplicação "MEU GATE"

A aplicação "Meu Gate" é uma versão simplificada da própria GUI do sistema GATE que
é mais fácil de ser utilizada, porém ela possui uma quantidade de recursos bem menor. Ela foi
desenvolvida com o objetivo de exemplificar o desenvolvimento de aplicações para o Processamento de Lingugens Naturais utilizando a biblioteca da ferramenta GATE. Apresentando uma
interface simples (Figura 10) este aplicativo necessita que o usuário especifique apenas o(s)
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arquivos(s) que deseja processar (num máximo de dez arquivos por processamento) e quais os
tipos de processamento serão aplicados a cada arquivo selecionando ou não pequenas caixas de
seleção que ficam ao lado do URL do arquivo a ser processado.
Note que a nova aplicação possibilita ao usuário escolher, de uma forma simples, quais
recursos serão aplicados a cada elemento do corpus. No sistema GATE, algo parecido não pode
ser feito de uma maneira tão simples como nesta aplicação.
Assim como o GATE, o aplicativo construído também possui um campo onde as informações do processamento são retornadas, porém não tão completo quanto o GATE, já que as
mensagens de erros de exceção não são lançadas neste campo. O aplicativo também não possui uma área de visualização das marcações XML feitas nos arquivos. No entanto, como estas
são feitas da mesma forma que na interface gráfica do sistema GATE é possível visuálizá-las
utilizando-se a própria GUI do GATE. Os resultados do processamento são salvos em arquivos
de mesmo URL que os de entrada, porém no formato <URLentrada>.out.xml.
A principal dificuldade encontrada durante a implementação desta aplicação foi tentar reduzir o seu consumo de recursos computacionais. Durante a execução da aplicação, os recursos
de processamento do GATE precisavam ser criados e adicionados a um corpus, juntamente com
o(s) arquivo(s) envolvido(s) no processamento. No entanto, a aplicação deveria efetuar todo
o processamento e em seguida, colocar-se pronta para um novo processamento, sem finalizarse. Neste ponto é que o grande consumo de recursos computacionais, por parte dos recursos
de processamento do GATE, criou um grande problema, pois como não era possível, a cada
processamento, criar novos objetos referentes aos recursos, isto gerava um estouro da pilha de
memória da JVM. A saída foi separar muito bem, no código, o ponto em que os objetos referentes aos recursos de processamento eram criados, do ponto em que eles eram utilizados. Isto
proporcionou a reutilização destes objetos, reduzindo muito o consumo de memória por parte da
aplicação e melhorando seu desempenho, o qual tornou-se muito próximo ao do próprio GATE.
Isto pode ser observado isso na Figura 13, que é um gráfico de consumo de carga de CPU
(acima) e de memória primária (abaixo) no momento exato do processamento de um arquivo.
Note que este gráfico faz um comparativo de desempenho entre a aplicação "Meu Gate", o próprio GATE e o agente desenvolvido durante a pesquisa ("AgentePLN2"será tratado na próxima
subseção).
A aplicação "Meu Gate" é composta das seguintes classes:
• ModGenericoGUI.java: Classe responsável por definir, gerenciar e atualizar a interface
gráfica da aplicação. Assim sendo, ela estende a classe JFrame. Nesta classe, o sistema
GATE é inicializado, algo necessário a qualquer aplicação envolvendo esta ferramenta. É
ainda nesta classe que todos os objetos necessário ao pleno funcionamento da aplicação
são instanciados.
• Processamento.java: Esta classe é composta por todas as outras, excetuando-se a classe
ModGenericoGUI.java, e é também o coração da aplicação. Nela, todo o processamento
é de fato executado, com a especificação de como isso deverá ocorrer feita pelas informações contidas na estrutura de dados NoSemantico.java.
• VetorSemantico.java: Esta classe é uma estrutura de dados que agrupa objetos do tipo
NoSemantico.java em um vetor.
• Nosemantico.java: Esta classe é uma estrutura de dados que representa o que fazer com
um determinado arquivo. Nela existe um campo que especifica o URL do arquivo a ser
processado e outros para sinalizar quais processamentos serão executados sobre ele.
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• DeletePR.java: Esta classe é altamente ligada ao sistema GATE, pois é nela que serão
criados os objetos dos tipos SerialAnalyserController, que carregará o sistema ANNIE no
modo "corpus pipeline", e ProcessingResource, com os parâmetros de inicialização com
valores padrão. É neste último objeto que será adicionado o recurso de processamento do
tipo AnnotationDeletePR. Este recurso é responsável por retirar de um arquivo todas as
anotações feitas previamente por qualquer processamento GATE.
• Splitter.java: Esta classe também é associada ao sistema GATE, pois também é nela que
se dá a criação dos objetos dos tipos SerialAnalyserController e ProcessingResource,
da mesma forma que em DeletePR.java. Aqui, no entanto, o recurso de processamento
adicionado é o SentenceSplitte, responsável por separar o texto em sentenças.
• POSTagger.java: As ações desta classe são semelhantes às duas acima, excetuando-se o
fato de que o recurso de processamento adicionado aqui é o POSTagger, que tem a função
de atribuir uma tag à cada palavra ou símbolo do arquivo processado.
• Gazetteer.java: Também aqui os objetos SerialAnalyserController e ProcessingResource
são criados, porém o recurso adicionado aqui é o DefaultGazetteer. Este tem a função
de fazer a marcação de palavras baseando-se em uma lista previamente definida contendo
nomes de cidades, organizações, dias da semana, títulos, nomes de indicadores, etc.
• Token.java: Cria os objetos SerialAnalyserController e ProcessingResource adicionando
o recurso de processamento DefaultTokeniser. Este tem a função de dividir um texto em
tokens simples como palavras, símbolos, números e até mesmo espaços em branco.
• ANNIETransducer.java: Aqui também são criados os objetos SerialAnalyserController
e ProcessingResource adicionando o recurso de processamento ANNIETransducer. Este
recurso, utilizando-se de regras especiais de cognição e de informações previamente extraídas do texto, gera novas anotações.
O diagrama UML referente a aplicação tratada nesta seção pode ser visto na Figura 11.

8.2

Aplicação "AgentePLN2"

A aplicação "AgentePLN2" é um agente criado para efetuar o Processamento de Linguagens Naturais. Ela foi desenvolvida para exemplificar o uso das bibliotecas dos arcabouços
GATE e JADE em conjunto. Esta aplicação também foi construída para servir de base para
o possível desenvolvimento, no futuro, de um sistema cooperativo de agentes computacionais
processadores de linguagens naturais. Isto poderá ser feito atravéz de melhorias gradativas ao
código da aplicação "AgentePLN2".
Assim como o programa já descrito na seção 8.1, o AgentePLN2 também busca facilitar
para usuário a tarefa de processar arquivos (no máximo 10) utilizando diferentes recursos de
processamento do GATE. Aqui o usuário também poderá trabalhar com vários textos de uma só
vez, especificando o que será feito em cada um deles.
Pode-se notar que existem algumas diferenças entre as aplicações "Meu Gate"e "AgentePLN2". O programa "Meu Gate" possui uma interface gráfica, enquanto que o AgentePLN2
não. No entanto, sem dúvida, a diferença mais gritante está no fato de que esta segunda aplicação possui um agente que se encarrega de efetuar o processamento de todos arquivos repassados
a ele, com as devidas opções de recursos de processamento.
Apesar do GATE efetuar um processamento em pipeline, a vantagem de implementar uma
aplicação utilizando-se de um agente está no fato de que, tendo-se vários agentes distribuídos
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Figura 12: Diagrama UML referente a aplicação "AgentePLN2".
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em várias máquinas de uma rede, é possível processar paralelamente um grande conjunto de
textos em linguagem natural com um consumo de memória relativamente baixo. A aplicação
construída possui apenas um agente, porém se a idéia for expandida para um conjunto de agentes
será possível obter um desempenho muito melhor no processamento de corpus, melhor inclusive
do que o do próprio GATE, devido à divisão das tarefas entre os agentes. Para uma análise
gráfica sobre o consumo de recursos computacionais desta aplicação veja novamente a Figura
13.
Da mesma forma que a aplicação "Meu Gate", esta também não possui um ambiente de
visualização das marcações XML feitas. A saída adotada para este problema é também salvar
um arquivo com nome no formato <URLentrada>.out.xml.
A aplicação "AgentePLN2" possui as seguintes classes:
• AgenteGate2.java: Esta classe tem a função de inicializar os sistemas GATE e também
o JADE. A inicialização do JADE consiste em instanciar um container que é o ambiente
de funcionamento de qualquer agente deste arcabouço. A classe AgenteGate2.java ainda
é responsável por fazer o JADE criar, com base na classe AgentePLN2.java, o agente
responsável pelo processamento dos textos.
• AgentePLN2.java: Esta classe representa um agente que processa um corpus repassado a ele executando os recursos de processamento disponibilizados pelo arcabouço
GATE(AnnotationDeletePR, DefaultTokeniser, DefaultGazetteer, SentenceSplitter, POSTagger e ANNIETransducer). A classe AgentePLN2.java também é responsável por fazer
a interação com o usuário, solicitando os arquivos a serem processados assim como os
recursos GATE a serem utilizados em cada um. É nesta classe ainda que ocorrerá o armazenamento dos resultados em um arquivo XML que poderá ser visualizado utilizando
a GUI do GATE.
• DeletePR.java: Tem a mesma função que aquela apresentada na aplicação "MeuGate".
• Splitter.java: Tem a mesma função que aquela apresentada na aplicação "MeuGate".
• POSTagger.java: Tem a mesma função que aquela apresentada na aplicação "MeuGate".
• Gazetteer.java: Tem a mesma função que aquela apresentada na aplicação "MeuGate".
• Token.java: Tem a mesma função que aquela apresentada na aplicação "MeuGate".
• ANNIETransducer.java: Tem a mesma função que aquela apresentada na aplicação "MeuGate".
O diagrama UML da aplicação "AgentePLN2" pode ser visto na Figura 12.
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Conclusão

Através deste trabalho é possível notar o poder da ferramenta GATE, que é ao mesmo
tempo ideal para o primeiro contato com o Processamento de Linguagens Naturais e também
para o desenvolvimento de aplicações nesta área da computação.
Os resultados mais expressivos desta pesquisa foram:
• Este relatório técnico, que tenta sintetizar todo o conhecimento obtido, durante a pesquisa,
sobre o Processamento de Linguagens Naturais e o arcabouço GATE;
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Figura 13: Gráfico comparativo entre o GATE e as aplicações construídas. A parte superior
mostra o uso do processador (em porcentagem) para cada uma das aplicações efetuando o processamento de um mesmo texto. A parte inferior mostra o uso de memória de cada uma das
aplicações efetuando o processamento de um mesmo texto.
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• Uma aplicação utilizando apenas o arcabouço GATE que poderá ser utilizada para o
aprendizado do Processamento de Linguagens Naturais. Além disso, a aplicação desenvolvida poderá servir como exemplo para o desenvolvimento de outras aplicações mais
complexas utilizando a biblioteca do GATE;
• O desenvolvimento de um agente para o Processamento de Linguagens Naturais que, no
futuro, poderá ser melhorado, visando uma maior extração do conhecimento semântico
dos textos processados. Também poderão ser desenvolvidos outros agentes semelhantes
para que a carga de trabalho possa ser dividida entre estes, já que esta pode ser muito alta
para um único agente dependendo da quantidade de textos a serem processados.
Existem várias outras ferramentas muito semelhantes ao GATE como,por exemplo, o Natural Language Toolkit (NLTK7 ), porém nenhuma apresenta a versatilidade a facilidade de adaptação deste arcabouço. Esta última vantagem se deve muito à linguagem na qual ele foi desenvolvido, já que Java é utilizada, ou pelo menos conhecida, pela maior parte dos profissionais e
estudantes da computação.
Também é discutido, neste texto, a tecnologia de agentes computacionais. Atualmente
eles já são empregados em diversas aplicações de uso corriqueiro para aqueles que utilizam
computadores, por exemplo, busca na web, data mining, comércio eletrônico, filtros de e-mails,
etc. Em um mundo onde o hardware se torna a cada dia mais avançado e barato, os sistemas
tendem a se tornar cada vez mais distribuídos, o que faz dos agentes boas e inteligentes soluções.
As aplicações de ponta trabalham com tecnologias e idéias bem mais avançadas do que as
aplicadas ao GATE. As ferramentas que estão no estado da arte se utilizam de agentes inteligentes, alto nível de paralelismo e até mesmo linguagens de programação criadas especificamente
para o campo da lógica, como é o caso, por exemplo, do Prolog.
Por fim, pode-se dizer que o grande desenvolvimento de aplicações na área do Processamento de Linguagens Naturais indica o futuro da computação. Uma vez que as máquinas
consigam interagir com as pessoas em linguagem natural (seja simplesmente escrevendo ou na
melhor das hipóteses falando), a interface máquina-homem se tornará transparente ao usuário.
Uma melhora deste porte nas relações do homem com o computador ajudaria, por exemplo, no
desenvolvimento de novas e melhores ferramentas case8 ou até mesmo ajudaria o processo de
inclusão digital.
Esta não é uma área de conhecimento nova, ela está presente desde a década de 1940,
porém as idéias empregadas ainda estão engatinhando. Assim sendo, ela é ideal para aqueles
que gostam de desafios e têm visão de futuro. Neste campo, como em nenhum outro, a qualquer
momento podem surgir novas e revolucionárias teorias Qualquer pequena mudança pode ser um
grande passo.
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Para mais informações sobre o Natural Language Toolkit veja [10].
Uma ferramenta CASE (do inglês Computer-Aided Software Engineering) é uma classificação que abrange
toda ferramenta baseada em computadores que auxiliam atividades de engenharia de software, desde análise de
requisitos e modelagem até programação e testes [16].
8
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http://sharon.cselt.it/projects/jade/doc/
programmersguide.pdf , último acesso em Julho de 2007, 2003.
[3] DA SILVA, J. C. B. Uma Arquitetura Multiagente para um Sistema de Processamento
de Línguas Naturais Robusto e Evolutivo. PhD thesis, Universidade de Lisboa, 2003.
[4] DE OLIVEIRA, F. A. D. Processamento de Linguagem Natural: Princípios Básicos
e a Implementação de um Analisador Sintático de Sentenças da Língua Portuguesa.
Master’s thesis, Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
1999.
[5] DIMITROV, M. A Light-weight Approach to Coreference Resolution for Named Entities in Text. Master’s thesis, University of Sofia "St. Kliment Ohridski", 2002.
[6] ECLIPSE. Eclipse downloads home. http://www.eclipse.org/downloads/ ,
último acesso em Janeiro de 2007, 2001.
[7] FIPA. FIPA(The Foundation for Intelligent Physical Agents). http://www.fipa.
org/) , último acesso em Julho de 2007, 1996.
[8] GATE. GATE, General Architecture for Text Engineering. www.gate.ac.uk ,
último acesso em Janeiro de 2007, 1996.
[9] SCHNEIDER, M. O. Processamento de Linguagem Natural. Master’s thesis, Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, 2001.
[10] STEVEN BIRD, EWAN KLEIN, E. L. Aprendendo PLN com o Natural Language Toolkit. http://nltk.sourceforge.net/lite/doc/pt-br/preface.html
, último acesso em Março de 2007, 2006.
[11] STUART RUSSELL, P. N. Inteligência Artificial. Elsevier, 2a edition, 2004.
[12] TILAB. JADE(Java Agent DEvelopment Framework). http://jade.tilab.
com/) , último acesso em Julho de 2007, 2000.
[13] UNIVERSITY OF MICHIGAN. SOAR. http://sitemaker.umich.edu/soar/
home , último acesso em Agosto de 2007, 1983.
[14] WEISS, G. Multiagent Systems. A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence. MIT Press, 1999.
[15] WIKIPÉDIA.
Agente - Wikipédia.
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Agentes_Inteligentes_Artificiais , último acesso em Julho de 2007, 2006.
[16] WIKIPÉDIA. Ferramenta CASE - Wikipédia. http://pt.wikipedia.org/
wiki/Ferramenta_CASE , último acesso em Agosto de 2007, 2006.

Processamento de linguagens naturais e a ferramenta GATE

23

[17] WIKIPÉDIA. Make - Wikipédia. http://pt.wikipedia.org/wiki/Make ,
último acesso em Março de 2007, 2006.
[18] WIKIPÉDIA. Ontologia - Wikipédia. pt.wikipedia.org/wiki/Ontologia_
(ciência_da_computação) , último acesso em Maio de 2007, 2006.
[19] WIKIPÉDIA. Tag - Wikipédia. http://pt.wikipedia.org/wiki/Tag , último
acesso em Março de 2007, 2006.

11

Anexo
A Figura 14 dá uma idéia da biblioteca que foi desenvolvida durante a pesquisa.

Figura 14: API das classes desenvolvidas durante a pesquisa

