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Avaliação da Disciplina 
TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 

Núcleo conceitual: Formação em programação  
 

Projeto da Disciplina 
 

Um sistema de recuperação de informação trata da análise, processamento e armazenamento de 
fontes de informação e também da recuperação das informações que atendem as demandas de um 
usuário. A forma mais usual de encontrarmos informações é no formato de documentos textuais, 
que tem expandido sua oferta em formato digital, principalmente com a interligação de sistemas 
computacionais por redes, particularmente pela Internet. 
 

Seu objetivo neste projeto é construir um sistema de recuperação de informações em arquivos texto 
puro armazenados localmente em um computador pessoal. 
 

Terceira Parte: 
- Busca no Índice Invertido  
 

Nesta terceira e última parte do projeto, você deve acrescentar ao programa desenvolvido na 
primeira e segunda parte a funcionalidade de busca de termos em arquivos através do índice 
invertido que está armazenado em arquivo. Como este índice está armazenado em disco e como seu 
programa será invocado para fazer uma busca e depois seu processo será finalizado, carregar todo o 
índice na memória para fazer somente uma busca seria um processo muito custoso, assim você deve 
percorrer o índice em disco e não na memória. 
 

O programa deve ter novas opções e formas de execução:  
- se for chamado somente com uma lista de termos separados por espaços, deve buscar no índice 
todos documentos que possuem todos os termos. 
- se for chamado com uma lista de termos antecedida pela opção -OR deve buscar no índice todos 
documentos que possuem qualquer um dos termos. 
- se for chamado em qualquer das situações acima , e incluir a opção -MAX deve exibir no máximo 
a quantidade de documentos especificada por esta opção. 
 

A lista de documentos apresentada para o usuário deve apresentar um documento por linha 
juntamente com a freqüência do termo no índice, e também ser ordenada de forma decrescente pela 
freqüência do termo dentro do documento (TF – term frequency). No caso de busca por mais de um 
termo, cada arquivo terá o valor da soma das freqüências. 
 

Exemplos: 
C:\>busca carro corrida 
c:\txts\f1.txt 10 
c:\txts\stockcar.txt 5 
 
C:\>busca –OR carro corrida 
c:\txts\f1.txt 10 
c:\txts\atletismo.txt 9 
c:\txts\stockcar.txt 5 
 
C:\>busca –MAX 1 -OR carro corrida 
c:\txts\f1.txt 10 
 

Os trabalhos devem seguir as orientações das Instruções para os Trabalhos Computacionais (veja 
http://aulas.artificial.eng.br/). 


