
GSI024 – Organização e Recuperação de Informação
Lista de exerćıcios 3

Serão atribúıdos 2 pontos extras para aqueles que fizerem todos os exerćıcios desta lista com suas próprias
palavras e entregarem em papel na aula do dia 24/09.

0.1

Como é definido o problema de classificação?

0.2

Em que atividades classificação é útil na área de ORI?

0.3

Como é definido o problema de agrupamento?

0.4

Em que atividades agrupamento é útil na área de ORI?

0.5

Quais são as diferenças e similaridades entre classificação e agrupamento?

0.6

O que é probabilidade a priori, probabilidade a posteriori e máxima verossimilhança?

0.7

O que é a premissa de independência de Naive Bayes?

0.8

Explique cada linha do algoritmo de treino de classificação Naive Bayes TreinoMultinomialNB(C,D).

0.9

Considere que em um sistema de ORI cada documento está em apenas uma classe. Para esse sistema, usando
os dados na tabela a seguir, faça:

• aplique o algoritmo TreinoMultinomialNB(C,D)

• obtenha a matriz probcond[][]

• obtenha o vetor priori
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docId termos no documento classe
1 seminário assunto sala 1
2 nota falta docente aluno 1
3 atendimento aluno prova 1
4 atendimento dúvida 1
5 seminário barato 0
6 senha atendimento 0
7 assunto opinião 0

0.10

Baseado no exerćıcio anterior, use o algoritmo AplicarMultinomialNB(C, V , priori, probcond, d),
para obter a pontuacao de cada documento para cada classe:

docId termos no documento pontuação classe 1 pontuação classe 2
8 senha atendimento nota
9 seminário sala
10 opinião assunto aluno curso

0.11

Explique cada linha do algoritmo de treino de agrupamento K-médias K-médias({~x1, . . . , ~xN},K).

0.12

Aplique o algoritmo K-médias, com K = 2, na coleção de documentos a seguir utilizando um modelo binário
para representar cada documento e a medida cosseno para medir a distância entre documentos e centroides.
Normalize cada vetor representando cada documento utilizando a norma euclidiana. Use como centroides
iniciais os documentos 1 e 5. Para cada iteração de retribuição de documentos, identifique a qual centroide
cada documento pertence e escreva os vetores dos centroides. Aplique uma medida externa para avaliar
o resultado. Compare esse resultado com os agrupamentos obtidos ao utilizar como centroides iniciais os
documentos 3 e 4.

docId termos no documento
1 seminário assunto sala
2 nota falta docente aluno
3 atendimento aluno prova
4 atendimento dúvida
5 seminário barato
6 senha atendimento
7 assunto opinião

0.13

Descreva um método para encontrar um bom valor para K para o algoritmo K-médias.

0.14

Resuma tudo o que estudamos em aula sobre a web em cerca de 500 palavras.

0.15

Descreva passo a passo duas formas de comparar se um documento é cópia de outro.
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0.16

Porquê e em quais situações é necessário em ORI aplicada à Web verificar a similaridade entre documentos?

0.17

Descreva com detalhes a estrutura da web.

0.18

Como um dono de página web deve fazer para pagar pouco e receber muitos visitantes utilizando o Google
Adwords?

0.19

Como fazer um bombardeio de links bem sucedido? Como um sistema ORI pode evitar bombardeio de links?

0.20

O que é PageRank? Porquê o PageRank é útil para rankear documentos da web?

0.21

Apresente um exemplo de cadeia de Markov ergódica com 5 estados.

0.22

Como fazer para transformar um grafo representando a web em uma cadeia de Markov ergófica?

0.23

Quais são os potenciais problemas do uso do PageRank para a web?

0.24

Como um spammer pode fazer para tentar aumentar o PageRank de suas páginas?

0.25

Como funciona o algoritmo HITS?

0.26

Quais são as similaridades e diferenças entre o algoritmo PageRank e o HITS?

0.27

Porquê uma boa página hub e quase sempre uma boa página de autoridade?

0.28

Escreva um páragrafo que explique como funciona um buscador Web para uma pessoa leiga em computação
mas que já usou um buscador antes.

0.29

O que é um crawler?
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0.30

Quais são os problemas do crawler descrito pelo seguinte algoritmo?

filaUrls := (urls de inicializaç~ao bem escolhidas)

enquanto filaUrls n~ao está vazia:

url := filaUrls.pegarUltimoEremover()

pagina := url.capturar()

urlsCapturados.adicionar(url)

novosUrls := pagina.extrairUrls()

para cada url em novosUrls:

se url n~ao está em urlsCapturados e nem em filaUrls:

filaUrls.adicionar(url)

fim para

adicionarParaIndiceInvertido(pagina)

fim enquanto

0.31

Como fazer uma armadilha web para um crawler simples descrito no exerćıcio anterior?

0.32

Porque pode ser importante fazer um crawler distribúıdo?

0.33

Para que serve o arquivo robots.txt?

0.34

Como funciona a fronteira de URLs de Mercator? Descreva o funcionamento das filas dianteiras, traseiras e
da heap.
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