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1 Miért van szükségünk keretrendszerre, mit kell 
tudnia a használni kívánt keretrendszernek? 

Bevezetésképpen először tisztáznunk is kell, hogy a később említett 
keretrendszereket milyen típusú dokumentumok kezelésére találták ki, és hogy 
tulajdonképpen mi az a strukturálatlan információ, amelyekre ezek épülnek. Az alábbi 
fejezet az Apache UIMA bevezető dokumentációjára épül, néhol annak fordítása1. A 
szöveg többi része is a Források részben felsorolt dokumentációkon alapszik, ill. 
esetenként ezek fordítása. 

A strukturálatlan információk a különböző üzleti ágazatok és kormányzatok számára 
biztosítják a legszéleskörűbb, legaktuálisabb és a leggyorsabban növekvő 
információforrást. Az internet csak a jéghegy csúcsa. Elég csak arra gondolnunk, 
mennyi információtömeg áll rendelkezésre a világon, és hogy ezek hányféleképpen 
jelenhetnek meg, például írott szövegként, videóként vagy hangként. Ezen nagy 
terjedelmű strukturálatlan  információk igen értékes tartalma pedig sajnos sok zajba 
van ágyazva. A keresett elem megtalálása, valamint a kifinomult adatbányászat 
strukturálatlan információforrások között pedig elég sok kihívást jelent. 

A strukturálatlan információt kezelni képes alkalmazás egy olyan keretrendszer, 
amely nagy mennyiségű strukturálatlan adat feldolgozását végzi el, aminek 
eredményeképp a kliens vagy a végfelhasználó számára felfedi, rendezi, vagy 
biztosítja a releváns ismeretanyagot. Ilyenre lehet példa egy olyan alkalmazás, amely 
több millió egészségüggyel kapcsolatos absztraktot dolgoz fel annak felderítésére, 
hogy melyik gyógyszer nem szedhető melyik gyógyszerrel. Egy másik hasonló példa 
egy olyan alkalmazás, amely orvosi jelentésekből kiszűri a gyógyszerek 
mellékhatásait, azok gyakoriságát adott gyógyszer esetén, valamint a jelentés egyéb 
adataiból a mellékhatást elszenvedő egyének tulajdonságaiból is vonhatunk le 
következtetéseket. 

A keretrendszerek egyik legfontosabb előnye számunkra az, hogy képesek ezen 
nagy terjedelmű adatok feldolgozására, valamint megjelenítésére. Első lépésben a 
keretrendszer a strukturálatlan adattömeget elemzi, hogy értelmezze, detektálja 
valamint helyileg beazonosítsa a kért fogalmakat, például tulajdonneveket, amelyek 
jelölhetnek személyeket, szervezeteket, helyeket, termékeket, stb. – ezeket az 
eredeti szöveg nem biztos, hogy explicit módon jelöli. Ennél nagyobb kihívást jelent a 
vélemények, panaszok, veszélyek vagy tények detektálása, vagy különböző relációk 
jelölése, például a valami valahol található, valaki támogat valakit/valamit, valaki 
vásárol/megjavít valamit viszonyok felderítése. Azon fogalmak listája, amelyet ezen 
alkalmazások képesek detektálni a strukturálatlan tartalomban, nagyon széleskörű, 
valamint gyakran az adott területhez köthető. Ezen alkalmazások különböző 
komponensei általában egy kisebb specifikus problémát oldanak meg, az egész 
elemzési folyamatban. Ezeknek a komponenseknek együtt kell működniük, és 

                                                
1 http://incubator.apache.org/uima/downloads/releaseDocs/2.2.2-incubating/docs/html/ 

overview_and_setup/overview_and_setup.html  
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könnyen egymás után illeszthetőeknek kell lenniük, hogy elősegítsék az UIM 
(Unstructured Information Management, azaz Strukturálatlaninformáció-kezelés) 
alkalmazások fejlesztését. 

A keretrendszerek is tulajdonképpen erre szolgálnak: bizonyos komponensek 
egymás utáni illesztése esetén lelünk rá a kívánt eredményekre. Egy kémiai 
összetétel felismeréséhez például először használhatunk egy dokumentumtípus-
felismerőt, amely eldönti, hogy az adott szövegben előfordulhatnak-e utalások kémiai 
vegyületekre. Ha igen, utána használhatunk egy tokenizálót, amely az adott szöveget 
tokenjeire bontja, majd azokból egy végső szűrés után kinyerhetjük a kémiai 
összetételeket. 

Az elemzés eredménye így mindig egy strukturált adathalmaz, amelyet aztán további 
elemzéseknek vethetünk alá vagy felhasználhatunk keresőmotorokhoz, adatbázisok 
létrehozásához vagy továbbfejlesztéséhez vagy adatbányászati célokra, így az 
újonnan felfedezett adatok elérhetővé és lekérdezhetővé válnak a felhasználók 
számára. 
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2 A létező keretrendszerek áttekintése 

Az alábbiakban a két legfontosabb keretrendszert vettük górcső alá: az UIMÁ-t, és a 
GATE-et. Ezen kívül még léteznek egyéb, nyelvfeldolgozási célokra is használt 
eszközök, mint például LingPipe, de a mi célunk itt a két leggyakoribb ilyen 
keretrendszer összehasonlítása. Tulajdonképpen ez az a két keretrendszer, amelyet 
a legtöbben használnak, és amiről a legtöbb szakirodalom is áll rendelkezésre. 

2.1 UIMA 
Az UIMA (Unstructured Information Management Architecture, azaz 
Strukturálatlaninformáció-kezelő architektúra) egy olyan szoftverkörnyezet, amelynek 
segítségével széleskörű, multimodális elemzéseket hajthatunk végre. A név azt 
takarja, (mint ahogy ezt már korábban említettük) hogy alapjában véve az emberi 
kommunikáció strukturálatlan, hiszen a leírt szöveg karakterek és az ezekből képzett 
nagyobb egységek egymásutánja, a beszéd pedig hangok egymásutánja. A 
multimodális a definícióban pedig azt jelenti, hogy nem csak írott szövegekkel, 
hanem audio- és videófájlokkal is tud dolgozni. A program elemzése eredményeként 
annotálás is történik, azaz a megadott adatok alapján a szövegben bizonyos 
részeket meg tud jelölni, például bejelöli a mondatokat, a tokeneket – valamint képes 
ezekhez adatokat is rendelni, például az adott token szófaját. Mindez abból adódik, 
hogy az annotált részeket objektumokként kezeli, amelyek példányosítva 
tartalmazzák ezen értékeket a megfelelő attribútumaikban. 

Az UIMA keretrendszer nyílt forráskódú, szabadon hozzáférhető szoftver, amely eredetileg 
az IBM, jelenleg pedig már az Apache neve alatt fut, és olyan futtatási környezetet 
biztosít, amelyet a fejlesztők beépíthetnek programjaikba, hogy ezáltal a 
strukturálatlan információkat is kezelni tudják. 

Az UIMÁ-ba rengeteg egyéb modult is beilleszthetünk, amelyek mind elősegítik az 
NLP feladatokat. Található benne illetve hozzá többféle mondatfragmentáló, szófaji 
egyértelműsítő, szótövesítő, parser, chunker, stb.: ezek mind beépíthetők a saját 
elemzéseinkbe. 

Az UIMA elsősorban a JAVA nyelv ismeretét igényli, de készült belőle C++ változat 
is. Nagy előnye, hogy beépíthető az Eclipse programfejlesztői környezetbe is, 
amelyet a Java programozók előszeretettel használnak. 

Az UIMA főbb moduljai rendelkeznek GUI-val (felhasználói felülettel), ezzel is 
elősegítve a megjelenítést, és a verifikációt. Az UIMA az eredményeket szöveg- vagy 
XML-fájlokban is ki tudja menteni. 

2.1.1 Szemantikus annotáció az UIMA rendszerben 

Az UIMA elemzési komponensei a dokumentumokat úgynevezett típusrendszerekre 
(Type Systems) támaszkodva elemzik, amelyek a komponensek által kezelt 
metaadat-fajtákat, tehát (többek között) az elemzés során a komponens által 
alkalmazható annotációtípusokat tartalmazzák. Egy UIMA típusrendszer típusok 
(osztályok) egy objektumorientált hierarchiája, amely az egyes típusokon értelmezett, 
öröklődő tulajdonságokat (feature) is magában foglalhat. 
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Az UIMA tartalmaz néhány előredefiniált típust és tulajdonságot – ezek olyan, 
rendkívül általános alaptípusok, amelyekre támaszkodva a gyakorlatban szükséges 
típusok jelentős része definiálható. Mivel a beépített típusokat egy-egy komponens 
tetszőleges módon bővítheti egy általa használt típusrendszerré, ezért az UIMÁ-ban 
a szemantikus annotáció egy, az adott alkalmazásnak megfelelő fogalmakat 
tartalmazó típusrendszer kialakítása révén valósítható meg. Ilyen típusrendszerek 
jelenleg is léteznek bizonyos tudásterületekre, pl. a biomedika egyes részterületeit 
lefedő, névelem- esemény- és relációfelismerést támogató UIMA típusrendszereket 
fejlesztettek ki az Európai Unió által támogatott BootStrep (http://www.bootstrep.eu) 
és a német StemNet (http://www.stemnet.de) projektek keretein belül. Bár a 
szemantikus  annotációt elkősegítő UIMA típusrendszerek és a tudásreprezentáció 
céljára széles körben használt deskripciós logikai (DL) nyelveken (pl. OWL) 
megfogalmazott doménontológiák sok tekintetben hasonlóak, a legtöbb 
doménontológia nem konvertálható közvetlenül UIMA típusrendszerré, mivel a  DL-
nyelvek kifejezőereje számottevően meghaladja a típusrendszerek objektumorientált 
formalizmusáét.  

2.2 GATE 
A GATE (General Architecture for Text Engineering, azaz Általános szövegfeldolgozó 
architektúra) szintén nyelvfeldolgozási célokra készült, de nagy erénye főleg az írott 
szövegek feldolgozásában rejlik. A működési elve hasonló az UIMÁ-hoz: a fő 
komponense, a TA (Text Analysis, azaz Szövegelemzés), ami egy nyers, bemeneti 
szövegből annotált dokumentumot készít. Az annotálás szempontjait és céljait 
persze itt is a felhasználó adja meg: az annotált elemek grafikusan is 
megjelenhetnek, vagy például adatbázisba is kerülhetnek.  

Ami a GATE hátterét illeti, ez is egy ingyenes, nyílt forráskódú rendszer, amely csak 
a Java programozási nyelvet támogatja. Előnye, hogy a letölthető verziója egy egyből 
futtatható JAR fájlt tartalmaz, és a grafikus felülete elég jó ahhoz, hogy bizonyos 
műveleteket programozási ismeretek nélkül is végre lehet hajtani. A GATE Eclipse 
szoftverfejlesztői környezetbe történő telepítésénél a felhasználó 
magárahagyatottabb, mint az UIMA esetében, de ez főleg annak köszönhető, hogy 
ezt inkább önálló alkalmazásként képzelték el. 

Természetesen a GATE is rendelkezik olyan modulokkal, amelyeket beépíthetünk 
alkalmazásainkba, például szófaji egyértelműsítő, mondatfragmentáló, ontológiák, 
stb. A GATE-tel kapcsolatban gyakran említik még előnyként az ANNIE modult, 
amely egy olyan beépített IE (Információkinyerő) rendszer, amelyet rengeteg 
tudományterületre fejlesztettek ki és alkalmaztak már. 
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3 Az egyes keretrendszerek sajátosságai 

Az UIMA és a GATE keretrendszer nagyon hasonlóan működik, bizonyos 
különbségeket mégis észrevehetünk a kettő működése, valamint elnevezései között. 

Az első különbség már a telepítés között is észrevehető. Az UIMA keretrendszert 
Eclipse alá feltenni igen emberpróbáló feladat – mint azt mi is tapasztaltuk. Hiába 
van többoldalas dokumentáció, újabb és újabb nem várt hibaüzenetek léphetnek fel, 
amelyek kezelése mind az adott számítógép, mind a Java programozáshoz 
kapcsolódó fogalmak ismeretét is igényli. Ezzel szemben a GATE telepítése sokkal 
egyszerűbb, mert önmagában egy önálló alkalmazásként letölthető. Természetesen 
az UIMÁ-nak is van egyben letölthető változata, a U-compare (http://u-compare.org/), 
amely tartalmazza az összes beépített természetesnyelv-feldolgozó modult is. A U-
compare-nek van on-line használható változata, valamint egyben letölthető verziója 
is. Ehhez az ucloader fájlt kell letölteni, majd az az internetről lehozza a szükséges 
osztályokat, modulokat. 

Ami az egyszerűséget illeti, a GATE keretrendszert sokkal többen használják a 
világon a programozáshoz kevésbé értő emberek, mint nyelvtanárok, hallgatók, 
kutatók. Ez az igencsak fejlett GUI-nak köszönhető, ahová szinte csak a megfelelő 
elemeket kell behúzogatni. Ezzel szemben az UIMÁ-nak ez az előnye nincs meg: 
csak az on-line elérhető web-startos változata használható ilyen egyszerűen, de ott 
sajnos az elemzés már túl sokáig tart, mivel internetes kapcsolatot igényel, és nem a 
számítógép helyi erőforrásait használja fel. 

Mind az UIMA, mind a GATE olyan keretrendszer, amely során a konkrét elemzési 
művelet tulajdonképpen különböző komponensek egymás után történő működtetése. 
A különbség a kettő között inkább csak az elnevezésekben van. A feladat 
komponensekre történő szétbontására azért van szükség, hogy egy adott 
komponenst bármikor kicserélhessünk egy másikra a többi modul megváltoztatása 
nélkül, valamint, hogy könnyebben követhető legyen az egyes szakaszok 
hatékonyága, eredményessége, valamint maga az egész folyamat. Például 
természetes nyelvi feladatoknál, célszerű először egy szöveget mondatokra bontó, 
majd egy a mondatokat tokenekre bontó, és végül egy a tokeneket szófaji címkéző 
komponens egymás után történő használata. A komponens-alapú megközelítés 
előnye, hogy ha a POS-tagger eredménye számunkra nem megfelelő, csak azt a 
komponenst kell az egész processzusban kicserélni egy másikra. 

Ebből a szempontból az UIMA és a GATE esetében csak az elnevezésekben van 
különbség. Az UIMA a különböző elemzési komponenseket Analysis Engine-eknek 
(AE) nevezi, míg ugyanez Processing Resource (PR) néven fut a GATE esetében. 
Ha egy komponensből áll ez az AE, akkor primitív AE-ről beszélünk, a GATE 
esetében pedig egyszerű PR-ről. Ha az AE több komponenst foglal magába (ezek 
között lehetnek egyéb összetett AE-k), akkor aggregált AE-ről beszélünk: ugyanezt a 
GATE esetében controllernek nevezzük. 

A két rendszer nagyon hasonlít egymáshoz az annotálás megjelenítésének 



Időközi Szakmai Beszámoló 
1. szakasz 
1.6. melléklet 

 8 

tekintetében is. A bemeneti szövegekben az AE-ben vagy PR-ben megadott 
elemzési eljárások eredményeként a felhasználó által megadott tulajdonságú 
elemeket a szövegben bejelöli különböző színekkel. Az elemekre rákattintva egyéb 
információkat is kaphatunk azok egyedi értékeiről (például, hogy az adott token 
milyen szófajú, melyik karakterpozíciónál kezdődik, illetve végződik, stb.). Ezt 
szemlélteti a mellékletben található két ábra is, ahol az első a GATE 
dokumentumelemzőjét mutatja be, míg a másik az UIMA keretrendszerű 
dokumentumelemzőjét. 
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4 A keretrendszerekhez fejlesztett eszköztárak  

Mint ahogy korábban is láttuk, mind a GATE, mind az UIMA komponens alapú 
keretrendszer, ami azt jelenti, hogy az adott elemzések mindig különböző elemek 
egymásutánját foglalják magukba. Mindkét rendszer alapból csak keretrendszer, 
amely azt is jelenti, hogy nem biztos, hogy az adott keretrendszer fejlesztői készítik 
el hozzájuk a különböző komponenseket. A GATE és az UIMA esetében 
természetesen a legfontosabb modulok természetesnyelv-feldolgozási feladatokat 
látnak el.  

Mivel ezen modulok nagy részét más vállalatok fejlesztették, ők törekedtek arra, 
hogy ezeket mindkét vagy esetleg más keretrendszerben is használni lehessen. Így 
mind az Apache UIMÁ-jában, mind a GATE-ben elég sok közös eszköztár található. 
Ezek közül van olyan, amelyet már mind a két keretrendszer tartalmazhat, de 
előfordulhat, hogy ezeket külön kell ezekbe a rendszerekbe beépíteni. 

Mindkét keretrendszerben található például alapvető NLP-eszköz, mint például az 
OpenNLP mondatfragmentálója, tokenizálója, POS-taggere, parsere. Az OpenNLP 
például olyan modul, amelyet mindkét keretrendszerbe külön kell beépíteni. A 
legújabb verziója (1.4) jelenleg csak az angol, német, thai és spanyol nyelvre van 
kidolgozva. Ez egy korpusz alapú plug-in, amely ingyenesen letölthető az OpenNLP 
honlapjáról: http://opennlp.sourceforge.net/. Hasonló, mindkét keretrendszerre 
telepíthető elemző a szintén korpuszalapú Stanford Parser is. 

Vannak olyan modulok is, amelyek kifejezetten csak az egyik rendszerbe lettek 
kidolgozva, például a TsujiiLab GENIA csomagja az UIMA rendszerhez. A GENIA 
hasonló dolgokra képes, mint az OpenNLP: van mondatokra bontó eleme, 
tokenizálója, POS-taggere. 

A GATE ebből a szempontból azért más, mert sok egyedi modult is tartalmaz. Ilyen 
például a Gazetteerek (tkp. helységnévtárak) is. Egy gazetteer tulajdonképpen olyan 
listák halmaza, amelyek városok, szervezetek, a hét napjainak, stb. neveit 
tartalmazza. Ezeket a listákat arra használhatjuk, hogy ezen nevek gyakoriságait 
kereshetjük meg egy adott szövegben, például ha tulajdonnév-felismerés a feladat. A 
GATE ezen kívül rendelkezik még ontológia-modellező és -megjelenítő plug-inekkel 
is, amelyeket a dokumentum annotálásakor fel is lehet használni: ezeket az Ontology 
osztály tartalmazza. Ezen felül, a GATE rendelkezik különféle beépített parserekkel 
is. Ilyen például a jól ismert sztochasztikus TreeTagger, vagy a SnowBall tövesítő, 
vagy a szabályos kifejezéseken alapuló GATE Morpher morfológiai elemző, vagy 
akár a MiniPar shallow parser, vagy a szintén statisztikai alapú RASP Parser (Robust 
Accurate Statistical Parsing, azaz Robusztus precíz statisztikai parser).  

A GATE rendszert gyakran hozzák még összefüggésbe az ANNIE (A Nearly-New 
Information Extraction System, azaz Egy majdnem új információkinyerő rendszer) 
összetett modullal, amely információkinyeréssel foglalkozik. A modul véges állapotú 
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algoritmusokkal és a JAPE nyelvvel működik2. Ez a modul természetesen több 
komponens összetétele: tartalmaz először egy tokenizálót, egy gazetteert, egy 
szabályos kifejezéseken alapuló mondatszegmentálót (RegEx Sentence Splitter), 
POS-taggert, sőt még névmásfeloldó (anaphora resolution) elemeket is – tehát 
amelyek a névmásokhoz hozzárendelik azt a szintagmát, amelyek ugyanarra az 
entitásra mutatnak. 

                                                
2 A JAPE tulajdonképpen a GATE-hez kifejlesztett Java alapú nyelv egyik változata, amely legfőképp 

mintaillesztésre alkalmas. 
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5 A keretrendszerekhez fejlesztett speciális 
eszköztárak, valamint az azok által lefedett 
szakterületek 

Mind a GATE és mind az UIMA rendelkezik olyan eszköztárakkal, amelyek bizonyos 
szövegtípusok elemzését teszik lehetővé: ezek általában biológiai vagy kémiai 
szakszövegeket jelentenek. 

A GATE például rendelkezik az ABNER (A Biomedical Named Entity Recogniser, 
azaz Egy biomedikai névfelismerő) biomedikai modullal, amely gépi tanulási 
módszerekkel ismeri fel a génekkel, a DNS-ekkel, és a sejttípusokkal kapcsolatos 
tokeneket3. Emellett található még a rendszerben kémiai modul is, a Chemistry 
Tagger, amely a folyó szövegben bejelöli a kémiai összetételeket (pl. SO2, H2O, 
H2SO4 ...), ionokat (pl. Fe3+, Cl-) és a kémiai elemek angol neveit és szimbólumait (pl. 
Sodium és Na). 

Az UIMA keretrendszer tartalmazza a már említett ABNER modult, ezen kívül még a 
MedTNer eszköztárat is, amely egy gépi tanulási módszeren alapuló proteinnév-
felismerő modul. Hasonló ehhez a NeMine is, amely gének és proteinek neveinek 
felismerésére szolgál, és amelyet egy GENIA korpuszon tanítottak. Ide sorolható 
még a már korábban említett GENIATagger is, amelyik nem csak az alapfunkciót 
biztosító NLP-szolgáltatásairól híres, hanem arról is, hogy kifejezetten biológiai-
orvosi szövegeken tanították, így alkalmas proteinek, fehérjék, RNS-ek, sejttípusok 
felismerésére is4. A NaCTeM (National Centre for Text Mining – Nemzeti 
adatbányászati központ) modellorganizmusok (azaz fajok, nemzetségek, stb.) neveit 
(pl. egér, ember, rágcsáló) detektálja egy adott szövegben5. A tokenizálók közül 
kiemelhetjük még a Penn BioTokenizer-t is, amely gének, genomváltozatok és 
rosszindulatú daganatok neveinek felismerésére szolgál6. 

Az eddigiekből mind azt vonhatjuk le, hogy mindkét keretrendszer moduljai leginkább 
biológiai-orvosi szövegek elemzésére alkalmasak, és ezen belül a génkutatás 
ezekben kitüntetett figyelemnek örvend. 

 

                                                
3 http://pages.cs.wisc.edu/ bsettles/abner/ 
4 http://www-tsujii.is.s.u-tokyo.ac.jp/GENIA/home/wiki.cgi  
5 http://www.nactem.ac.uk/  
6 http://www.seas.upenn.edu/~strctlrn/BioTagger/BioTagger.html  
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6 Átjárhatóság a keretrendszerek között 

Mint korábban is említettük, az UIMA és a GATE igen hasonló rendszerek: mindkettő 
természetesnyelv-feldolgozást tesz lehetővé; a dokumentumokból annotált 
szövegeket képeznek, és különböző modulok sorbakapcsolásával elemzik a 
dokumentumokat. De a kettő között vannak különbségek is, ezt egy korábbi 
bekezdésben fejtettük ki bővebben. Vannak például olyan modulok, amelyek csak az 
egyik rendszerben vannak jelen, így hasznos lehet a különböző keretrendszerek 
kombinálása egymással, és itt most nem feltétlenül csak az UIMÁ-ról és a GATE-ről 
van szó. 

Nyilvánvalóan hasznos, ha az előbbiek miatt képesek vagyunk az egyik 
keretrendszer moduljait beépíteni egy másik keretrendszerbe. A GATE rendelkezik 
olyan együttműködési réteggel, amelyet kifejezetten erre találtak ki. Ez a réteg az 
Apache UIMA 2.2.2. és a GATE 5.0.-s jelenlegi verziójára lett kifejlesztve, de az 
átjárhatóság bizonyos korábbi verziók között is megoldható. 

Az együttműködési réteg két fő részre bontható:  

1. Az első csomag egy UIMA Analysis Engine-t (AE) (amely lehet akár primitív, 
akár aggregált) alakít át GATE-formátumra, azaz Processing Resource (PR) 
készül belőle  

2. A második csomag pedig lehetővé teszi ennek ellentétjét: egy GATE elemzési 
folyamatot alakít át UIMA AE-vé. 

A két komponens nagyon hasonlóan működik. Adott az alapdokumentum (GATE 
vagy UIMA formátumban), amelyből először egy másolat készül. A felhasználó 
definiál egy leképezést, hogy melyek azok a jelölések, amelyekből az aktuális 
dokumentumból szükség lehet a másik keretrendszerben, és csak utána futtatódik le 
a másik keretrendszer modulja. Végül, a felhasználó által meghatározott annotációk 
visszakerülnek az eredeti forrásdokumentumba. 

A keretrendszerek közötti átjárhatóság technikai részleteiről bővebb leírást a GATE 
dokumentáció 18. fejezete tartalmaz: http://gate.ac.uk/sale/tao/splitch18.html. Az 
UIMA dokumentáció nem tartalmaz utalást arra nézve, hogy ezeket a 
keretrendszereket hogyan lehet egymásba építeni. 

Források: 

UIMA dokumentáció. http://incubator.apache.org/uima/ 

GATE dokumentáció. http://gate.ac.uk/ 
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1. ábra: A GATE keretrendszer alkalmazása hindi szövegre. A lila szín jelöli a tokeneket. A szövegre először a Hindi Gazetteer, majd a Hindi Tokeniser, védül 
a Hindi POS Tagger modul került alkalmazásra. Forrás: http://gate.ac.uk/sale/tao/splitch1.html#x4-30001  
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2. ábra: Az UIMA keretrendszer OpenNLP moduljának alkalmazása egy angol nyelvű szabadalomra. A halványpiros jelöli a mondatokat, a kék a 
tokeneket, de a kék felülírja a halványpirosat. A potassium szóra kattitntva megjelennek az adott token tulajdonságai, valamint az azt tartalmazó 
mondat adatai
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