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O objetivo deste prática é introduzir conceitos de processamento de textos e programar um sistema simplificado de
organização e recuperação de informação baseado no modelo booleano. Durante a disciplina será utilizado um conjunto
de documentos, também conhecido como corpus, formados por comentários no site Twitter, isto é tweets. Cada tweet é
considerado um documento completo.

1 O corpus

O corpus de tweet que será utilizado na disciplina pode ser encontrado em:
http://www.facom.ufu.br/~albertini/ori/corpus.zip

Esse corpus foi criado a partir de um corpus feito por Ibrahim Naji e foi originalmente disponibilizado em http:

//thinknook.com/twitter-sentiment-analysis-training-corpus-dataset-2012-09-22/.
Segue trecho do corpus que está organizado em campos separados por v́ırgulas. Cada linha consiste em um ID do

documento, conhecido como docId, um indicativo se o documento é uma opinião positiva 1 ou negativa 0 e o texto do
documento twitter;

docId,Opiniao,Texto:w

1,0, is so sad for my APL friend.............

2,0, I missed the New Moon trailer...

3,1, omg its already 7:30 :O

2 Implementação

Para programar o sistema simplificado de ORI implemente:

• um código para processar cada documento obtendo suas palavras:

– qualquer caractere que não seja uma letra deverá ser removido

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

• uma estrutura de dados chamada IndiceInvertido com:

– operação para inserir associação entre termo e docId no IndiceInvertido:

void put(String termo, Integer docId)

– operação para obter listas de ids de documentos docId associados a um termo de busca:

List<Integer> getDocuments(String termo)

– operação para obter a intersecção de listas de documentos docId associados a todos termos de busca de uma
lista:

List<Integer> getDocuments(List<String> termo)

• uma interface para o usuário digitar expressões booleanas simples usando apenas um número ilimitado de operadores
AND:

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

– a interface terá código que processe expressões booleanas do usuário e que apresente ao usuário os documentos
que correspondem à expressão booleana
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