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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.
Segunda Parte:
- Construção do Índice Invertido
Nesta segunda parte do projeto, você deve usar o programa que você desenvolveu na primeira parta
para construir um índice invertido para os arquivos texto. Este índice invertido mantém um
vocabulário com cada palavra (ou termo) distinto encontrado em um conjunto de textos. A cada
palavra do vocabulário deve ser associado em qual arquivo ele foi encontrado e o número de
ocorrências da palavra no arquivo.
Este índice pode ser construído como uma lista de acesso seqüencial de palavras associadas aos
documentos, mas o procedimento de busca seria lento. O uso de uma estrutura de dados mais
apropriada permite um processo de busca mais rápido, como seria o caso se for utilizada uma tabela
hash, uma árvore B ou uma árvore de prefixos.
Outro requisito é a persistência do índice invertido que deve ser armazenado em um arquivo para
utilização posterior.
O programa deve ter mais três opções então para sua execução: -A adiciona um arquivo ao índice, U atualiza um arquivo no índice, -R remove um arquivo do índice. Estas três operações podem
receber um arquivo ou um diretório como parâmetro, se for um diretório, todos arquivos deste
diretório devem ser processados.
Exemplos:
C:\>busca -A c:\txts\arquivo.txt
C:\>busca -A c:\txts
Além das opções de atualização do índice, deve existir também a opção –SHOWINDEX, que deve
mostrar o índice invertido na entrada padrão, imprimindo em cada linha qual o termo e seus
documentos com número de ocorrências.
Exemplos:
C:\>busca -SHOWINDEX
carro: c:\txts\arquivo.txt 10, c:\texto.txt 2
Os trabalhos devem ser entregues até o dia 14/05 e seguir as orientações das Instruções para os
Trabalhos Computacionais (veja http://aulas.artificial.eng.br/). Justifique sua escolha de estrutura de
dados em Observações no preâmbulo do seu programa.

