
 

1. Vamos criar o projeto PLN em Netbeans. Cada aluno deverá criar o seu de forma personalizada de modo 
que o nome do projeto contém o seu número de estudante. Por exemplo, um aluno com número “M6734” 
deveria criar o projeto “PLN6734”. Dentro deste projeto, crie a package “pt.ubi.di.pln.contagens”.  

2. Vamos agora obter a classe “HashWord” para contar frequências de palavras e mais duas classes auxiliares: 
“WordNumber” e “Tools”. Integre-as na package criada anteriormente, estude-as e escreva os comentários 
de documentação para cada método de cada classe. Mas antes de começar a escrever, teste a classe 
“HashWord” para perceber como é que ela funciona e como a pode utilizar nos seus trabalhos. 

3. Vamos agora criar a classe “Bigrams" para contar os 2-grams que ocorrem num texto ou corpus e assim 
podermos estimar a probabilidade de uma sequência de palavras. Siga o exemplo mostrado a seguir, com a 
parte inicial desta classe. 

public class Bigrams extends HashMap<String, HashWord> {

    long total2Grams;

    public Bigrams() {

        total2Grams= 0L;

    }

  . . .  . . .  . . .

}

4. Complete o exercício anterior criando métodos semelhantes aos da classe “HashWord”, para contagem 
(registo) de bigrams, obtenção da frequência absoluta e da frequência relativa de um bigram. 

5. Na classe “Bigram”, escreva o método “printAll(String  w)” para mostrar todos os bigrams 
começados pela palavra “w” e suas respetivas frequências. 

6. Ainda na classe “Bigram”, implemente o método “getProbCond(String w1, String w2)” para o 
cálculo da probabilidade condicionada de uma palavra em função de outra, i.e.  P{w1|w2}. Não se esqueça 
de usar suavização — “Laplace Add-One Smoothing”. 

7. Continuando na classe “Bigram” implemente o método “getProb(String  s)” que calcula a 
probabilidade de uma sequência de palavras com um modelo bigram, tal como estudado nas aulas 
teóricas. 

8. Usando a classe “Bigram”, processe um livro à sua escolha do Projeto Guntenberg e imprima a 
probabilidade de algumas sequências de palavras, usando o método anterior. 

9. Explore uma forma de gravar um objeto num ficheiro binário, para depois voltar a carregá-lo no futuro. 
Implemente esse processo no armazenamento de um objeto Bigram através dos seus métodos.
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Objetivo: nesta folha são contemplados diversos exercícios envolvendo contagens, estatísticas e 
modelação de texto digital, através da linguagem de programação Java.
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