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1 Objectivos

Na área do Processamento da Linguagem Natural (PLN) existem vários ńıveis de análise de texto:
morfológico, léxico, sintáctico, semântico e pragmático. Em cada um destes ńıveis existem vários
formalismos para representação dos conceitos. Por exemplo, ao ńıvel léxico podemos utilizar
etiquetagem morfo-sintáctica (part-of-speech tagging), enquanto que ao ńıvel sintáctico poderemos
ter uma Árvore de Análise Sintáctica (AAS), tal como ilustrado na Figura 1. Aplicações com
interface gráfica que permitam uma visualização e uma interação com estes formalismos, tornam-
se bastante prof́ıcuas, tanto a ńıvel didáctico como a ńıvel de investigação.

Figure 1: Uma árvore de análise sintáctica para a frase: “The chef cooks the soup”.

Deste modo, o objectivo do trabalho consiste em reformular e desenvolver uma aplicação já
existente de modo a permitir a manipulação de formalismos PLN, até ao ńıvel sintáctico. Um
ponto importante que falta desenvolver prende-se precisamente com a representação de AAS. Por
exemplo, dada uma frase, o utilizador poderá visualizar a sua árvore sintáctica. Para frases mais
elaboradas e complexas levantam-se desafios quanto à melhor forma de visualização. Aspectos
de interação Homem-Máquina devem ser previamente bem ponderados. O aluno terá a oportu-
nidade de aprender a trabalhar com algumas ferramentas e bibliotecas já existentes, tais como
a “OpenNLP”[1], para PLN, e a biblioteca “JUNG2”[2], para representação de grafos. Ambas
as bibliotecas estão constrúıdas em linguagem Java e todo o trabalho será implementado nesta
linguagem.

O trabalho será desenvolvido no Centro de Tecnologia da Linguagem Humana e Bioinformática
da UBI (http://hultig.di.ubi.pt).
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2 Plano de Trabalho

O desenvolvimento deste projecto deve seguir a seguinte ordem de trabalho:

• T1: Estudo das bibliotecas “OpenNLP” e “JUNG2”. (2 semanas)

• T2: Análise da aplicação a reformular e desenvolver - WinTXTBox. Redesenho das novas
caracteŕısticas/funcionalidades a implementar. (2 semanas)

• T3: Redesenho e implementação da aplicação referida em T2. (6 semanas)

• T4: Análise e adaptação da aplicação para outras ĺınguas, neste caso para a ĺıngua por-
tuguesa (3 semanas)

• T5: Escrita do relatório de projecto. (3 semanas)

3 Requisitos Académicos

O aluno deve possuir boas competências em domı́nios fundamentais, tais como Programação,
Programação e Algoritmos e Programação Orientada a Objectos, bem como sólidos conhecimentos
de Interação Humana com o Computador, em particular no design e implementação de interfaces
gráficas.

4 Grau de Dificuldade

Dif́ıcil.

5 Resultados Esperados

Os seguintes resultados são esperados:

• Uma aplicação, em linguagem Java, com interface gráfica, permitindo a geração e gestão
de representações em PLN, até ao ńıvel sintáctico.

• Um relatório de projecto.

6 Contactos

João Paulo Cordeiro (jpaulo@di.ubi.pt)
Departamento de Informática, Gabinete 4.3
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