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Objetivo:

Apresentar os principais conceitos e aplicações de recuperação da informação e desenvolver um

sistema simples de recuperação de documentos.

Ementa:

Conceitos básicos e aplicações de recuperação da informação. Indexação e meta-dados. Modelos e

implementação: modelo booleano, modelo vetor-espaço, modelos probabilísticos e modelos de rede

de inferência. Avaliação de resultados.

Conteúdo Programático:

1. Conceitos básicos e aplicações.

2. Indexação e meta-dados.

3. Modelos e implementação:

a) Modelo booleano.

b) Modelo vetor-espaço.

c) Modelos probabilísticos.

d) Modelos de rede de inferência.

4. Avaliação de resultados.

Metodologia:

O conteúdo será introduzido através da metodologia de Ensino-Aprendizagem baseada em Proble-

mas. Uma situação problema de recuperação da informação será introduzida pelo professor, onde

o estudante deverá compreender o problema, criar meta-dados sobre os documentos originais e

resolver os principais modelos de recuperação para consultas simples. Todas essas etapas serão

guiadas pelo professor junto ao conhecimento teórico requerido.
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Atividade Prática Proposta:

Os alunos deverão criar um pequeno índice de documentos de uma biblioteca. Tal índice contém

as palavras-chave dos documentos dentre outras informações. Posteriormente, deverão executar

consultas e avaliar os resultados retornados pelo mecanismo de recuperação de informação. As

implementações do mecanismo de recuperação serão dadas pelo professor.

Softwares:

1. A linguagem de programação Python 3.7 (<www.python.org/downloads/release/python-372/

>) será utilizada para apresentar a leitura e manipulação dos dados para recuperação de

informação.
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