
 

1. Pretendemos criar um modelo bigram (2-gram) de uma linguagem, a partir de uma coleção de 
documentos (ficheiros de texto), armazenados numa diretoria.  

(a) Explore a forma mais simples de fazer isto, através dos recursos da NLTK. 

(b) Implement o modelo bigram para o corpus reuters. Para aceder a este recurso, use a seguinte 
importação: from nltk.corpus import reuters. 

(c) Implemente uma função que calcula a probabilidade de uma sequência de texto, usando o modelo 
anteriormente criado. Não se esqueça de implementar a suavização de Laplace. 

(d) Usando o modelo do corpus reuters calcule a perplexidade da obra Moby Dick (ficheiro melville-
moby_dick.txt da package nltk.corpus.gutenberg). 

2. Neste exercício iremos trabalhar com a vetorização de texto e o cálculo de semelhança documental. 
Vamos trabalhar com os livros da coleção nltk.book. Cada livro representa um documento que será 
convertido num vetor. 

(a) Comece por obter a lista dos livros da coleção. 

(b) Crie um dicionário que associa uma palavra da coleção com o respetivo IDF. 

(c) Crie uma lista do vocabulário da coleção, ordenada alfabeticamente. 

(d) Com base nas listas das alíneas a) e c) crie a matriz termo-documento da coleção. 

(e) Implemente a similaridade coseno entre dois vetores e use-a para descobrir quais os dois livros da 
coleção que são mais semelhantes. 

(f) Optimize todo o processo anterior, passando as palavras para minúsculas, aplicando um stemmer (da 
NLTK) e removendo todas as palavras com IDF < 3.
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Descrição Geral: Nesta folha iremos, numa primeira fase, realizar exercícios que envolvem a criação e 
aplicação de modelos da linguagem, para o cálculo da probabilidade de sequências. Numa segunda fase 
iremos trabalhar com a vetorização de texto de operações relevantes entre documentos, como o cálculo 
de semelhança.
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