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O objetivo da prática 4 é adicionar ao sistema ORI recursos de exploração do corpus por meio de uma
técnica de classificação de documentos baseada no algoritmo Naive Bayes

1 Interface de exploração de documentos

A interface de exploração deverá permitir dois modos de uso: treino e teste.
No primeiro modo, treino, o sistema deverá permitir o usuário informar o número de conceitos que usará,

o nome identificador de cada conceito e fazer consulta para informar esse conceito para cada documento
encontrado. Por exemplo, o usuário poderá informar 4 pessoal impessoal coletivo outros para indicar
que o usuário irá classificar documentos em 4 classes distintas: “pessoal”, “impessoal”, “coletivo” e ‘’outros”.

Nesse modo, para cada consulta feita pelo usuário, o sistema deverá apresentar 10 documentos que o
usuário irá julgar com a rotulação em uma das classes previamente definidas. O sistema deverá aceitar um
número indefinido de consultas para o sistema acumular informações para exploração.

Após o usuário terminar a fase de treino, ele poderá utilizar o modo teste. Nesse modo, uma consulta
do usuário será sempre acompanhada de uma classe em que ele está interessado. O sistema deverá usar
ranking baseado no modelo vetorial e deverá apresentar apenas os documentos e respectivas pontuações para
a classes que o usuário declarou interesse. Ou seja, se o usuário fizer a consulta coletivo: carro e moto,
o sistema deverá apresentar apenas os documentos que mais se assemelharem ao documentos rotulados como
coletivo no modo treino. Para fazer a funcionalidade de apresentar apenas os documentos mais similares ao
desejado, o sistema deve implementar o algoritmo de classificação Naive Bayes.

2 Classificação com Naive Bayes

O algoritmo de classificação Naive Bayes a ser implementado deverá seguir o material de aula que apresenta
os algoritmos de treino TreinoMultinomialNB e de teste AplicarMultinomialNB.
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