
 

1. Comece por criar uma “App” no Reddit com as credenciais necessárias para poder ler a informação desta 
RSV. Sugestão: veja a aula teórica correspondente. 

2. Implemente o programa searchReddit.py  que permite realizar uma pesquisa temática no Reddit. O 
programa deverá ir pedindo ao utilizador palavras chave e ir mostrando os resultados, num ciclo que 
termina quando o utilizador introduzir uma linha vazia. 

3. Altere o programa anterior de modo a que o utilizador consiga pesquisar também por um subreddit 
específico. Deverá ser implementada uma pequena shell que vai pedindo comandos ao utilizador e que 
permite tanto a pesquisa anterior, como a pesquisa de subreddits, e ainda a pesquisa temática dentro de 
um e um só subreddit específico. A prompt da shell deverá ser “Reddit> ”. 

4. Acrescente à shell anterior uma opção de help que mostra ao utilizador uma ajuda da sintaxe dos 
comandos existentes. 

5. Refine a pesquisa descrita no exercício dois de modo a que apareça, para cada post, a informação sobre o 
momento detalhado em que este foi realizado, bem como o username do autor. 

6. Crie o programa streamReddit.py  que permite ler o stream de posts de um subreddit. O utilizador 
deverá indicar qual o máximo de posts que pretende ver e uma expressão temática (pode ser só uma 
palavra: “Ronaldo” ou mais “Cristiano Ronaldo”) para filtrar os posts.  

7. Altere o programa anterior para que só sejam mostrados posts que tenham pelo menos 10 palavras. O 
nível de detalhe de cada post deve ser ajustado para que apareça também a data e o autor do post.  

8. Altere o programa anterior para que no final a informação recolhida seja guardada num ficheiro JSON. O 
ficheiro JSON deve ser válido (bem formado) e o nome a atribuir ao mesmo deve seguir o seguinte 
formato: redditYYYYMMDD@HHMNSS.json, i.e., ano (YYYY) mês (MM), dia (DD), hora (HH), minuto (MN), 
segundo (SS), por exemplo: redit20211116@115621.json. 

9. Altere o programa streamReddit.py de modo que para cada post seja contado o número de emojis que 
lá ocorrem. Essa informação deve ser incluída na listagem que vai sendo mostrada, bem como no final 
armazenada no ficheiro JSON correspondente. 

Bom Trabalho!
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Descrição Geral: Nesta aula vamos explorar extração e manipulação de informação textual, a partir da rede social 
Reddit. Devem ser criadas as credenciais/apps necessárias para se aceder programaticamente a pesquisas de reddits 
e subreddits, bem como de futuros posts, através das funcionalidades de escuta de stream.
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