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O objetivo da prática 1 é programar um sistema simplificado de organização e recuperação de informação
baseado no modelo booleano.

Durante as próximas práticas consideraremos documentos que descrevem curriculum vitaes de pessoas
cadastradas no sistema Lattes. O corpus desses documentos pode ser encontrado em:
http://www.facom.ufu.br/~albertini/ori/corpus-lattes.zip

Cada documento do corpus está em seu formato original HTML.

1 Implementação

Para programar esse sistema implemente:

• um código para processar cada documento obtendo suas palavras e removendo a marcação HTML e
outros comandos não relacionados ao conteúdo de interesse do usuário

– cada documento deverá receber um docId (um número inteiro)

– cada palavra obtida, i.e., um token, deverá ser transformada em minúsculas

– qualquer caractere que não seja uma letra deverá ser removido

• uma estrutura de dados chamada Dicionario;

– cada token será cadastrado na forma de um Termo no Dicionario e receberá um termId (um
número inteiro)

– o Dicionario será consultado para obter as listas encadeadas associadas a cada termId de docId

(um número inteiro) do ı́ndice invertido

• uma interface para o usuário digitar expressões booleanas simples usando um número ilimitado de
operadores AND e AND NOT;

– a interface poderá ser: uma interface gráfica; um terminal texto; ou um servidor web

• um código que processe expressões booleanas do usuário e implemente as operações de intersecção de
listas de referências

– apresente ao usuário os nomes e as primeiras 3 linhas do resumo do CV da pessoas referentes aos
documentos que corresponderem à expressão booleana (essas informações podem ser encontradas
nos campos HTML <h2 class=‘‘nome’’ > e <p class=‘‘resumo’’ > )

• um código para escrever e ler em disco arquivos binários contendo: 1) a tabela de termId e termos
(strings); 2) a tabela docId e endereço de arquivo em disco; 3) o ı́ndice invertido.
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2 Processamento de arquivos HTML

Para processar arquivos em HTML, é posśıvel usar programas e bibliotecas de parseamento. Parseamento
pode ser utilizado para obter somente o conteúdo viśıvel ao usuário comum.

Em Java, Jsoup é uma boa opção e está dispońıvel em:
http://jsoup.org/packages/jsoup-1.7.3.jar

Observe o seguinte exemplo para utilizar a biblioteca Jsoup para obter o texto que será indexado pelo
sistema.

import org.jsoup.Jsoup;

import org.jsoup.nodes.*;

import java.io.*;

public class Exemplo {

public static void main(String args[]) throws Exception {

String arquivocv = "0002027463902779";

File input = new File(arquivocv);

String base_url_relativa = "."; //qualquer url relativo usará como base "."

Document doc = Jsoup.parse(input, "ISO-8859-1", base_url_relativa);

// para cada elemento HTML, fazer...

for (Element e: doc.getAllElements()) {

if (e.className().equals("nome")) {

System.out.println(e.text());

}

if (e.className().equals("resumo")) {

System.out.println(e.text());

}

}

// Para obter o texto do documento inteiro usar:

//String text = doc.body().text();

//System.out.println(text);

}

}
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