
 

1. Crie um programa que conta quantos caracteres, palavras e frases existem num ficheiro de texto. Use o 
método split da classe String para dividir uma string nos seus “tokens”. Experimente este programa 
com os três textos da aula anterior. 

2. Crie um programa para escrever o vocabulário de um texto, que consiste no conjunto de palavras 
diferentes desse texto. Definimos, desde agora, que uma palavra é uma sequência contendo somente 
letras do alfabeto. Use um objeto do tipo HashSet<String>  para ir guardando dinamicamente o 
vocabulário, à medida que o programa vai lendo o texto do ficheiro. 

3. Ajuste o exercício anterior de modo a que seja escrita uma listagem do vocabulário do texto processado, 
mas ordenada alfabeticamente. Para tal, pesquise o que podemos usar do Java para ordenação de objetos 
em coleções (java.util.Collections). 

4. Crie o programa FreqWs.java  para calcular frequências de palavras num texto. Queremos tanto as 
frequências absolutas como as relativas. Deve usar uma abordagem algorítmica semelhante à descrita no 
Exercício 2, mas agora através de um objeto do tipo HashMap<String,Integer> que permite associar 
uma string/chave (palavra) a um valor (frequência). O programa deve operar na linha de comandos, 
considerando o primeiro argumento como sendo o nome do ficheiro de input, por exemplo:  

$java FreqWs Obama2008@Inaugural.txt

5. Vamos agora criar classes em Java que nos permitirão “arrumar” melhor algum deste código básico, 
seguindo a abordagem da Programação Orientada a Objetos (POO). No seu IDE (e.g. NetBeans) crie um 
novo projeto intitulado “plnubi”. Dentro deste projeto crie a package “pt.ubi.di.pln.base”. 

a) Crie agora uma nova classe, dentro desta package, para representar e manipular um “token” de um 
texto. A classe deve denominar-se precisamente “Token”. Implemente construtores, getters e setters 
que achar conveniente. 

b) Queremos agora uma classe para representar uma frase de um texto. Denomine essa classe de 
“Sentence”, colocando-a também na package “pt.ubi.di.pln.base”. Esta classe deve ser uma 
derivação da classe ArrayList<Token>. Implemente construtores, getters e setters que achar 
conveniente. Nomeadamente, um construtor que recebe uma String  de uma frase realizando a sua 
“tokenização” correta, durante o processo de construção do objeto.  

c) Por fim, queremos uma classe para representar um texto e de igual modo devemos criar a classe 
“Text”, na mesma package. Esta nova classe deve ser derivada da classe ArrayList<Sentence>. 
Implemente construtores, getters e setters que achar conveniente.
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Objetivo: nesta folha são contemplados diversos exercícios envolvendo a manipulação de texto digital, 
através da linguagem de programação Java. Existe um conjunto fundamental de operações com Strings 
que são comuns a muito do trabalho em PLN. Detalhes gerais: os ficheiros de texto estão codificados em 
UTF-8. Para leitura de texto dos ficheiros utilize a classe “FileIN.java” disponibilizada na secção 
“Elementos Práticos” da nossa página.
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