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0.1

Um sistema de ORI retorna 8 documentos relevantes e 10 não-relevantes. Existem 20 documentos coleção
inteira. Qual é a taxa de precisão e de recuperação para essa consulta?

0.2

Considere uma dada necessidade de informação para a qual existem quatro documentos relevantes em toda
a coleção. Compare os dois sistemas que foram executados nessa coleção por meio da curva de precisão-
recuperação. Os resultados top-10 foram julgados de acordo com sua relevância da seguinte forma, onde R
significa relevante e N não relevante:

Posição de recuperação Sistema 1 Sistema 2
1 R N
2 N R
3 R N
4 N N
5 N R
6 N R
7 N R
8 N N
9 R N
10 R N

0.3

Na tabela a seguir temos os julgamentos de dois especialistas sobre a relevância de 12 documentos para uma
dada necessidade de informação (N = não relevante e R = relevante). Assuma que você codificou um sistema
de ORI que retorna o conjunto de documentos {4, 5, 6, 7, 8}.

docId Especialista 1 Especialista 2
1 N N
2 N N
3 N R
4 R R
5 R N
6 R N
7 R N
8 R N
9 N R
10 N R
11 N R
12 N R

a)Calcule a medida kappa.
b)Calcule a taxa de precisão, recuperação e a medida F se um documento for considerado relevante

somente se os dois especialistas concordam.
c)Calcule a taxa de precisão, recuperação e a medida F se um documento for considerado relevante se

qualquer um dos dois especialistas o assim julgar.
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0.4

Porquê retorno de relevância positivo é mais provável de ser útil que retorno de relevância negativo para um
sistema de ORI? Porquê usar somente um documento não relevante pode ser mais efetivo que usar vários?

0.5

Supondo que uma consulta inicial de um usuário é CDs baratos DVDs baratos CDs muito baratos. O
usuário examina dois documentos, d1 e d2. Ele diz que d1, com o conteúdo CDs baratos programas baratos

CDs, é relevante. Porém, o usuário diz que d2 com conteúdo baratos DVDs emocionantes não relevante.
Assuma que estamos usando frequência de termos direta TF (sem alteração de escala e frequência de

documentos DF). Também não há normalização do tamanho de vetores.
Usando o algoritmo de Rocchio de retorno de relevância, qual seria o vetor de consulta obtido com

Rocchio após o algoritmo considerar as opiniões do usuário? Considere que os parâmetros do algoritmo
foram configurados para α = 1, β = 0.75 e γ = 0.25.

0.6

Manuel implementou um sistema de busca web com retorno de relevância no qual ele utiliza para o algoritmo
Rocchio somente as palavras no t́ıtulo de cada página para melhorar a eficiência do sistema. O usuário,
então, irá escolher os mais relevântes dos três resultados apresentados pelo sistema.

O primeiro usuário, João, busca por:
lesma banana

e os três melhores t́ıtulo retornados são:
lesma banana Ariolimax californicus

British Columbia montanhas lesma banana

Santa cruz universidade mascote

João julga os dois primeiros documentos como sendo relevantes e o terceiro sendo não relevante.
Assuma que o sistema do Manuel usa frequência de termos, mas não normalização de comprimento nem

IDF. Além disso, os parâmetros do mecanismo de retorno de relevância de Rocchio são α = β = γ = 1.
Obtenha a consulta revisada que seria obtida no sistema. Liste os elementos do vetor em ordem alfabética.

0.7

No algoritmo de Rocchio, quais pesos para α, β e γ são necessários para implementar um recurso do tipo
Encontre mais páginas como esta?

0.8

Apresente pelo menos três razões do porque retorno de relevância tem sido pouco utilizado em motores de
busca it.

0.9

Julque e explique porque as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas.

1. em um sistema de recuperação booleana, lematização nunca reduz a taxa de precisão

2. em um sistema de recuperação booleana, lematização nunca reduz a taxa de recuperação

3. o algoritmo de Rocchio faz um sistema de ORI ficar mais rápido para encontrar documentos
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0.10

Considere os seguintes documentos:

1. Você diz tchau, eu digo olá

2. Você diz pare, eu digo vá

3. Olá, olá, você diz tchau

4. Eu falo alto, você fala baixo

Considere as seguintes consultas:

1. diz olá

2. você tchau

Especifique o vocabulário de termos utilizando apenas texto e sem lematização (stemming). Ignore letra
maiúsculas e minúsculas assim como a pontuação.

Construa o seguinte:

1. A matriz de termos dos documentos (essa matriz contém linhas correspondendo aos documentos e as
colunas, aos termos) baseando-se em:

(a) Modelo binário: considere somente se um termo t aparece em um documento D. Termos repetidos
em um documento são contados como 1 em matrizes binárias

(b) Frequência de termos pura - TF. A frequência de termos tft,d é definida como a frequência com
que o termo t aparece no documento d

(c) Frequência de termos normalizada. A frequência de termos para um termo t em um documento
D pode ser normalizada pelo número total de termos Nd no documento: tfNt,d = tft,d/Nd

(d) Pesos tf-idf. A frequência de documentos invertida idf(t) de um termo t pode ser definida usando
a expressão idf(t) = logN/(nj + 1) + 1, onde N é o número total de documentos na coleção, nj
é o número de documentos em que o termo t apareceu. Então, para um termo t no documento D
temos tf − ifd(t) = tfNt,d × idf(t)

2. A matriz de termos de consultas para:

• Modelo binário

• Fequência de termos pura tft,q. Definido como a frequência com que t aparece na consulta q

• Frequência de termos normalizada. A frequência de termos para uma consulta pode ser normal-
izada pelo número total de termos na consulta Nq: tfNt,q = tft,q/Nq

• pesos tf − idf(t) (o idf(t) é calculado como anteriormente). tf − idf(t) = tfNt,q × idf(t)

3. Usando cada uma das matrizes obtidas anteriormente, calcule os seguintes coeficientes de similaridade
para as seguintes medidas:

• Distância euclidiana

• Medida cosseno

4. Mostre cada um dos rankings obtidos. Faça isso, faça a combinação de cada matriz para documentos
para cada matriz para termos da consulta. Compare e discuta os resultados. Quais das matrizes
resultaram em melhor ranking.

3


