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Resumo 

 

O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de uma interface web para a ferramenta 

ExATOlp, um extrator de termos para ontologias em língua portuguesa que vem sendo 

desenvolvido no contexto de uma tese desenvolvida no grupo de pesquisa em Processamento 

de Linguagem Natural (PLN) pela Dra. Lucelene Lopes, colaboradora desse projeto e bolsista 

de pós-doc do grupo de PLN. 

A ferramenta ExATOlp foi desenvolvida inicialmente como um protótipo que 

funciona em uma máquina individual. Dessa forma, o objetivo desse projeto é passar o 

ExATOlp de seu estágio de protótipo para uma ferramenta estável e disponível para a 

comunidade acadêmica na forma de um web service, ou seja, um produto de software que é 

disponível através de uma interface web e que pode ser acessado tanto por humanos, como 

por outras ferramentas de software disponibilizando todas as funcionalidades do sistema. 

As funcionalidades da ferramenta ExATOlp são: (i) extração de termos de corpus em 

língua portuguesa através de diversas heurísticas com base linguística; (ii) organização e 

escolha dos termos mais relevantes segundo índices com base estatística; (iii) disponibilização 

dos termos extraídos com diversas informações contextuais do uso dos termos no corpus; (iv) 

um concordanciador que mostra as ocorrências no corpus de cada um dos termos extraídos; 

(v) um gerador de nuvens de conceitos (tag clouds) que permite a observação visualmente 

fácil dos termos segundo algum critério de relevância; (vi) um gerador de hierarquias de 

conceitos que permite a observação através de árvores hiperbólicas segundo critérios 

sintáticos e semânticos. 

A metodologia desse trabalho consiste no estudo de ferramentas similares da versão 

atual da ferramenta ExATOlp, seguido do projeto da nova interface e programação dos 
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módulos de serviço a serem chamados pela interface web. Após essas tarefas, o trabalho se 

completa com a disponibilização do web service e sua utilização com diversos corpora 

exemplo. 

O estágio atual do projeto está no desenvolvimento da nova interface, ou seja, já foi 

feito o trabalho comparativo com ferramentas similares e programação dos módulos de 

serviço. O desenvolvimento (programação da interface) irá iniciar em Maio e até o final de 

Junho deverá iniciar a utilização da nova ferramenta com diversos corpora exemplo. Nesse 

sentido, o projeto vem sendo desenvolvido de forma satisfatória e sua conclusão com sucesso 

abrirá o caminho para a proposta de continuações com relevância científica. 
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