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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 artigos cient́ıficos. O corpus
desses documentos pode ser encontrado em: http://www.facom.ufu.br/~albertini/ori/corpus.zip

Cada documento do corpus tem a seguinte formato:

TY - JOUR

AU - d’Hombres, B.

AU - Rocco, L.

T1 - DOES SOCIAL CAPITAL DETERMINE HEALTH? EVIDENCE FROM EIGHT TRANSITION COUNTRIES

JO - HEALTH ECONOMICS

Y1 - 2010/01

VL - 19

IS - 1

M3 - http://dx.doi.org/{10.1002/hec.1445}

KW - health

KW - transition countries

U1 - 1057-9230

N2 - There is growing interest in the role of social relationships in explaining patterns of health.

We contribute to this debate by investigating the impact of social capital on self-reported

health for eight Countries from the Commonwealth of Independent States. We rely on three

indicators or social capital related to health. Copyright (C) 2009 John Wiley &amp; Sons, Ltd.

ER -

Um documento é separado em campos. Por exemplo, o campo N2 apresenta o resumo do artigo e o campo
T1 apresenta o t́ıtulo do artigo. Note que nem todos os documentos possuem todos os mesmos campos.

Para programar esse sistema implemente:

• um código para processar cada documento obtendo suas palavras nos campos N2, T1 e KW;

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

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

– qualquer caracter 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
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• 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 campos T1 dos documentos que corresponderem à expressão booleana

– para apresentar o campo T1, volte a ler o documento do disco após o processamento da expressão
booleana

• um código para escrever e ler em disco: 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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