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RESUMO 

 

Sistemas de bibliotecas permitem aos usuários realizar consultas diversas, 
geralmente representadas por palavras-chave, sobre os metadados que descrevem 
os documentos do acervo. Quanto melhor a qualidade do resultado de uma consulta, 
mais fácil para os usuários localizarem os documentos de interesse. No entanto, 
mapear suas necessidades de informação através de uma consulta não é uma 
tarefa trivial. Por exemplo, erros de grafia no nome de autores podem incapacitar o 
sistema de encontrar o item desejado. Além disso, o usuário que busca por 
informação específica pode não saber quais dos itens retornados por sua consulta 
são mais adequados ao seu perfil. Por exemplo, um calouro universitário deveria, 
em média, priorizar livros didáticos e introdutórios e não artigos científicos com 
tópicos avançados de pesquisa. Dentro deste contexto surge o projeto ArgoSearch, 
um sistema que, em parceria com o Núcleo de Tecnologia da Informação e a Pró-
reitoria de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande, visa melhorar a 
qualidade das pesquisas no sistema de biblioteca universitária. O objetivo deste 
trabalho é construir uma arquitetura baseada em critérios de relevância para o 
ArgoSearch. A arquitetura deve entregar as respostas das consultas do usuário do 
sistema de bibliotecas da Universidade de forma ordenada por relevância 
considerando variações de grafia e o perfil do usuário. 
 
Palavras-Chave: Sistemas de bibliotecas, recuperação de informações, consultas 
aproximadas, similaridade de dados, critérios de relevância. 



ABSTRACT 
 
 
Library management systems allow users to perform general queries on the 
metadata that describe the documents in the collection. These queries are usually 
represented by keywords. The better the quality of the query result, easier for users 
to find documents of interest. However, is not a trivial task to map their information 
needs through a query. For instance, spelling mistakes in the authors‟ names can 
disable the system to find the desired item. Furthermore, the user that search for 
specific information may not know which of the items returned by your query are the 
best suited to their profile. For example, a college freshman would, on average, to 
prioritize introductory textbooks instead of scientific articles of advanced research 
topics. In this context, there is the ArgoSearch project, a system to improve the 
quality of queries in the university library system. It was built in partnership with the 
Information Technology Core and the Dean of Undergraduate of the Federal 
University of Rio Grande. This work aims to build an architecture based on relevance 
criteria for the ArgoSearch. The architecture must provide the user query answers 
from the university library system ordered by relevance considering spelling 
variations and the user profile. 
  
Keywords: libraries systems, information retrieval, approximate queries, data 
similarity, relevance criteria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As bibliotecas de médio e grande porte necessitam de ferramentas de apoio 

para localizar itens de sua coleção, como livros, mapas ou documentos em geral 

passíveis de empréstimo. Essas ferramentas de apoio permitem que os usuários 

realizem consultas por palavras-chave que geralmente são buscadas nos 

metadados que descrevem a coleção. Quanto melhor a qualidade do resultado de 

uma consulta, mas fácil para os usuários localizarem os documentos de interesse. 

Uma busca não criteriosa, com erros simples de grafia, por exemplo, pode fazer com 

que um livro relevante para o usuário não apareça na resposta desta consulta, 

dando a ideia de que tal livro não exista no acervo.  

Dependendo da pesquisa, o resultado pode conter dezenas de documentos, 

distribuído por várias páginas Web. Dessa forma, o usuário deve percorrer cada 

página lendo item por item para encontrar o documento desejado. Algumas vezes, 

um aluno pode não saber exatamente qual livro deseja, por conhecer apenas o tema 

ao qual se refere. Nessa situação, ele corre o risco de reservar ou realizar o 

empréstimo de um livro que não seja o mais adequado a ele.  

A FURG conta com um sistema automatizado de biblioteca denominado 

ARGO. O sistema foi construído e é mantido pelo Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTI) da própria Universidade. Através deste sistema, alunos, servidores 

e a comunidade em geral podem pesquisar no acervo. Entretanto, atualmente o 

ARGO conta com uma ferramenta de consulta com características que tendem a 

diminuir a qualidade das pesquisas. Para exemplificar essas características, 

considere o exemplo em que três alunos consultem no ARGO ocasionalmente. O 

Aluno1 assiste a disciplina de Sistemas Operacionais, o Aluno2 está matriculado na 

disciplina de Estruturas de dados e o Aluno3 escolheu a disciplina de Tópicos 

Especiais em Sistemas Distribuídos para frequentar no seu último ano de curso. 

O Aluno1 soube pelo seu professor que há um livro na biblioteca da FURG da 

área de Sistemas Operacionais de um autor chamado Tanenbaum. Sabendo disso, 

acessou o ARGO com o objetivo de realizar um empréstimo do mesmo. Entretanto, 

quando foi procurar o determinado livro, não conhecia a grafia exata do nome do 
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autor. Inferindo que a grafia é tanebaum ele escreve no campo de busca e recebe a 

seguinte mensagem de retorno do Sistema (figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 - Consulta por Tanebaum 

 

Logo após ter a confirmação que sua inferência foi equivocada (mensagem de 

erro “ERRO: Sua pesquisa não retornou nenhuma informação, por favor refaça a 

mesma”, o Aluno1 envia um email para o seu professor, perguntando como é escrito 

corretamente o nome do autor. Passado alguns dias, o professor retorna o email 

dizendo que a grafia do autor do livro de interesse é Tanenbaum. De posse dessa 

informação, o aluno acessa novamente o ARGO para realizar uma nova consulta,  

recebendo dessa vez, um novo retorno (figura 1.2). 
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Figura 1.2 - Consulta por Tanenbaum 

 

Analisando a listagem de retorno é possível observar que os primeiros 

resultados não são de interesse do Aluno1, mesmo quando ele digita corretamente 

os termos da consulta, ficando o verdadeiro livro que objetivou as buscas nos 

últimos lugares da listagem. 

Diferentemente do Aluno1, o Aluno2 pretende consultar pelo livro do autor 

Aaron M. Tenenbaum - Estruturas de Dados usando C, mas cogita que a grafia seja 

a mesma do autor Andrew S. Tanenbaum – Sistemas Operacionais Modernos. 

Fazendo a consulta, o retorno é o mesmo da figura 1.2, não tendo sua verdadeira 

necessidade atendida. A partir disso, é possível observar que o ARGO não possui 

um mecanismo que considere variações de grafia, ou seja, que analise a 

similaridade das palavras. Tal mecanismo contornaria esse problema, retornando os 

livros anteriores mais os livros de autores com grafia semelhante. 

No entanto, apesar de um mecanismo que considere variações de grafia torne 

mais provável o retorno dos livros de interesse, não há garantia de que tais livros 
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estejam entre os primeiros resultados. Já, para o Aluno3, seria interessante que a 

consulta retornasse os itens em uma ordem diferente. Deveriam ser priorizados 

livros do autor Tanenbaum com assuntos mais avançados nos tópicos de sistemas 

distribuídos, de acordo com o seu ano no curso. Em outras palavras, não seria 

interessante pra ele, retirar livros que tratam sobre a parte introdutória de sistemas 

distribuídos, estando ele matriculado na disciplina de tópicos especiais.  

Através desses exemplos podemos elencar algumas características do ARGO: 

 Implementa apenas consultas exatas, ou seja, não considera variações de 

grafia. Portanto, mesmo palavras muito similares às da consulta não são 

avaliadas; 

 A ordenação dos resultados não é feita por relevância – todos os documentos 

recuperados possuem a mesma importância, portanto documentos de 

interesse do usuário podem ser os últimos da lista de resultados.  

O objetivo deste trabalho é construir uma arquitetura baseada em critérios de 

relevância para o ArgoSearch em parceria com o NTI e a Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD). A arquitetura deve entregar as respostas das consultas do usuário do 

sistema de bibliotecas da Universidade de forma ordenada por relevância 

considerando variações de grafia e o perfil do usuário. 

A relevância será calculada através de critérios preestabelecidos por um 

especialista (pessoa que possui a capacidade de realizar diagnósticos ou 

recomendações sobre termos imprecisos). Cada critério pode considerar dois tipos 

de informações: 

 estatísticas coletadas a partir do uso do sistema de bibliotecas por todos os 

usuários; 

 perfil do usuário que realiza a consulta coletado a partir dos dados 

acadêmicos do estudante, professor ou técnico.  

Por meio do conjunto de critérios o sistema poderá entregar uma lista 

ordenada com os livros mais relevantes em primeiro lugar. Para isso, foi realizado 

um estudo de técnicas de Recuperação de Informação (RI) [BAEZA-YATES e 

RIBEIRO-NETO, 1999], com o objetivo de construir um modelo adequado ao 

contexto.   



18 
 

O objetivo final do projeto é que o NTI possa adotar o ArgoSearch como uma 

extensão do sistema ARGO. Para que essa adoção ocorra, é necessário 

desenvolver cada módulo do sistema de acordo com as necessidades do NTI, 

adotando as mesmas tecnologias já utilizadas pela unidade da FURG: PHP como 

linguagem de programação e PostgreSQL como Banco de Dados. 

O projeto do ArgoSearch é dividido em diversos módulos apresentados na 

figura 1.3: (1) a arquitetura do ArgoSearch; (2) critérios de relevância; (3) módulo 

feedback, com o objetivo de fornecer estruturas que permitam ao especialista 

analisar os critérios adotados em determinadas consultas; (4) módulo de ajuste dos 

pesos dos critérios e; (5) a integração do ArgoSearch com o ARGO. Este trabalho de 

conclusão de curso foca na análise, projeto e implementação da arquitetura do 

ArgoSearch, ou seja, no módulo 1.  

FeedBack 

Sistema Adaptativo 

Critério I Critério II Critério N 

Arquitetura 

Integração 

 

Figura 1.3 - Módulos ArgoSearch 

Os módulos foram definidos com o objetivo de facilitar a extensão de 

funcionalidades do ArgoSearch com o mínimo de alterações no projeto. 

Contextualizando, a arquitetura do ArgoSearch foi construída para permitir a 

expansão do número de critérios de relevância utilizados.  

O restante do texto está organizado da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta 

a fundamentação teórica sobre recuperação de Informação, metadados, data 

warehouse, data mining, indexação em arquivos, indexação no banco de dados 

PostgreSQL, visões, visões materializadas e consultas por similaridade. Alguns 

trabalhos relacionados são analisados no capítulo 3. O capítulo 4 trata da arquitetura 

do ArgoSearch, o capítulo 5 sobre a implementação da arquitetura e o capítulo 6 

trata das conclusões e dos trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esse capítulo apresenta a fundamentação teórica necessária para o 

entendimento deste trabalho. Conceitos e definições importantes como: metadados, 

data warehouse, data mining, recuperação de informação (modelos e métricas), 

formas de indexação, visões e visões materializadas e algoritmos de similaridade 

são apresentados a seguir. 

 

2.1 METADADO 

 

Metadados podem ser definidos como dados que descrevam informações 

sobre um ou mais aspectos de outros dados, tais como: 

• Como os dados estão organizados e representados? 

• Com que propósito os dados foram criados? 

• Quando os dados foram atualizados pela última vez? 

• Em que período do tempo os dados são válidos? 

• Por quem os dados foram atualizados? 

• De onde os dados foram coletados ou extraídos? 

• Como os dados foram coletados ou extraídos? 

Note que somente o primeiro item diz respeito a estrutura dos dados 

propriamente dita. Os outros itens realmente enriquecem os dados com informações 

relevantes independentes de estrutura. Um repositório ou catálogo de metadados é 

uma ferramenta essencial para o gerenciamento de sistemas que necessitam 

armazenar mais do que o esquema dos dados (descrição estrutural) como data 

warehouses e bibliotecas digitais. 

Os metadados também podem ser definidos como uma abstração dos dados, 

ou ainda, dados de mais alto nível que descrevem dados de um nível inferior. Eles 

são muito utilizados para indexar e classificar conteúdos. Desta forma descrevem 

como foram extraídos das fontes operacionais e como estão inseridos dentro da 
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base de dados. Os metadados também são fundamentais no processo de criação do 

cenário para análise, auxiliando na determinação de: intervalo de tempo, áreas de 

assunto para a análise, nível de detalhe, formato e a estrutura em bases de dados 

consolidadas. Outras vantagens dos metadados são de reduzir a possibilidade de 

erros, reduzir a complexidade e melhorar a captura do ambiente de dados 

operacionais [BARQUIN e EDELSTEM, 1997].  

A tabela 2.1 apresenta exemplos de metadados de objetos digitais de diversas 

áreas. 

 

Exemplos de Metadados 

Música Nome, Artista e Álbum 

Foto Horário e posição geográfica 

 

Tabela 2.1 - Exemplo de Metadado 

 

2.2 DATAWARE HOUSE 

 

Um data warehouse (ou armazém de dados) é um sistema de computação 

utilizado para armazenar informações relativas às atividades de uma organização 

em banco de dados de forma consolidada. 

Considerado um dos autores mais renomados na área, H. INMON [1992], afirma 

que um data warehouse é “um conjunto de dados baseado em assuntos, integrado, 

não volátil, e variável em relação ao tempo, de apoio às decisões gerenciais”.  

De uma forma geral, sistemas de data warehouse compreendem um conjunto de 

programas que extraem dados do ambiente de dados operacionais da empresa, um 

banco de dados que os mantém, e sistemas que fornecem estes dados aos seus 

usuários. 
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2.3 DATA MINING 

 

As pessoas aprendem observando padrões, formulando hipóteses e testando-

as para descobrir regras. A evolução desse modo de aprender na era do 

computador é procurar padrões em um tempo razoável mediante uma grande gama 

de dados.  O objetivo da mineração de dados (Data Mining) é desenvolver 

instrumentos para que o computador possa detectar novas relações. Segundo 

[FAYYAD et al.,1996], Data Mining possui uma natureza interdisciplinar, envolvendo 

áreas como Inteligência artificial, banco de dados e estatística.  

Em softwares usados em empresas que apresentam um volume de dados 

significativo, o descobrimento de novas informações é essencial para manter a 

competitividade do mercado perante as outras empresas. Através da mineração de 

dados, os dados obtidos em aplicativos operacionais podem agregar valor às 

decisões da empresa, sugerindo tendências e permitir melhores ações dos gestores. 

 

 

2.4 RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

Definir um conceito para Sistemas de Recuperação de Informação (SRI) é 

uma tarefa complexa tendo em vista o seu caráter interdisciplinar (Ciência da 

Informação e Ciência da Computação). De acordo com [MANNING et alli, 2008], 

recuperação de informação consiste no ato de encontrar, em grandes coleções, 

material (documentos) de natureza não estruturada (texto) que satisfaça uma 

necessidade de informação. Complementando, podemos citar [BAEZA-YATES e 

RIBEIRO NETO, 1999] que define um SRI formalmente como:  

SRI = [D, Q, M, R(qi, dj)] 

Na quádrupla citada, D é um conjunto de documentos (coleção); Q é um 

conjunto de representações das necessidades de informação do usuário (consulta); 

M é um modelo de representação dos documentos e consultas e R é uma função de 

ranking que associa um valor passível de ordenação a um par composto por uma 

consulta “qi” e um documento “dj”. 
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A função de um SRI é, portanto, extrair as informações nos documentos de uma 

coleção e ordená-los com um grau de relevância para o usuário. Um SRI tem por 

objetivo recuperar o menor número possível de documentos não relevantes assim 

como ordenar conforme o que mais interessa ao usuário em sua consulta. 

Mapear a necessidade de informação do usuário é um problema complicado. 

Por exemplo, documentos que tratam sobre o tema: “abuso das drogas” podem 

conter segmentos como: "encontrados 10 kg de maconha" ou "overdose de cocaína" 

e não conter as palavras "drogas" e "abuso". Nesse sentido, a recuperação eficaz de 

informações relevantes está diretamente ligada à interação do usuário com o 

sistema e a forma de representação dos documentos. 

 

2.4.1 Modelos de recuperação de informação 

 

Os modelos clássicos de recuperação de informação são três: o modelo 

booleano, o modelo vetorial e o modelo probabilístico. Para cada um deles, há 

modelos alternativos que visam estendê-los a fim de aperfeiçoar a funcionalidade e 

desempenho. Esses modelos serão brevemente analisados a seguir. 

 

2.4.1.1Modelo Booleano 

 

O Modelo Booleano é mais utilizado para recuperação de dados do que para 

recuperação de informação, uma vez que cada consulta é expressa pela lógica 

booleana convencional. O quadro abaixo apresenta um exemplo de coleção de 

documentos e uma consulta utilizando o modelo booleano. 

 

q = “ (navegador AND NOT oceano) OR internet OR firefox” 
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Documentos da coleção 

d1 = “um navegador explorou o oceano” 

d2 = “mozilla firefox é o melhor navegador” 

d3 = “internet explorer versus firefox ” 

 

Tabela 2.2 - Documentos da coleção 

A consulta é avaliada da seguinte forma: 

 navegador retorna o conjunto de documentos {d1, d2} 

 oceano retorna o conjunto de documentos {d1} 

 NOT oceano = NOT {d1} = {d2, d3} 

 (navegador AND NOT oceano) = {d1, d2} AND {d2, d3} = {d2} 

 internet  retorna o conjunto de documentos {d3} 

 firefox  retorna o conjunto de documentos {d2, d3} 

 (navegador AND NOT oceano) OR internet OR firefox = {d2} OR {d3} OR 

{d2, d3} = {d2, d3}. 

 

 

O resultado final, contendo os documentos 2 e 3, é entregue ao usuário. 

 

Resultado: Elementos de “n” que verificam “q” 

d2 = “mozilla firefox é o melhor navegador” 

d3 = “internet explorer versus firefox ” 

 

Tabela 2.3 - Resultados: Elementos de "n"  que veririficam  "q" 

 

Segundo [BAEZA-YATES e RIBEIRO NETO, 1999] o modelo apresenta as 

seguintes desvantagens: 

 A recuperação é baseada numa decisão binária sem noção de casamento 

parcial; 

 Nenhuma ordenação de documentos é fornecida; 

 A passagem da necessidade de informação do usuário à expressão booleana 

é considerada complicada; 
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 As consultas booleanas formuladas pelos usuários são frequentemente 

simplistas; 

 Retorna poucos documentos em resposta às consultas; 

O Modelo Booleano é o modelo adotado no ARGO. 

 

2.4.1.2.Modelo Vetorial 

 

O Modelo Vetorial consiste em transformar os documentos e a consulta em 

vetores. Esses vetores possuem diversas componentes (multidimensional), uma 

para cada palavra da coleção de documentos. O valor de cada componente pode 

ser calculado em função do número de vezes que a palavra aparece no documento. 

A relevância do documento é dada por uma função de similaridade baseada no 

cosseno do ângulo formado pela consulta e pelo documento.  

Sobre o uso de pesos no modelo vetorial, [BAEZA-YATES e RIBEIRO NETO, 

1999] apresenta algumas considerações: 

 A fórmula com que são calculados os componentes varia dentre as 

implementações; 

 Valores não binários para os componentes podem considerar mais 

adequadamente casamentos parciais. 

 

2.4.1.3.Modelo Probabilístico 

 

A ideia fundamental do modelo probabilístico é que efetuada uma consulta por 

um usuário, existe um conjunto de documentos que contém exatamente os 

documentos relevantes e nenhum documento não relevante. Esse modelo trabalha 

com conceitos provenientes da área de probabilidade e estatística. Nele, os termos 

indexados dos documentos e das consultas não possuem pesos predefinidos.  

Através desse método, a ordenação dos documentos é calculada pesando 

dinamicamente os termos da consulta relativamente aos documentos. Ele é baseado 

no princípio da ordenação probabilística (Probability Ranking Principle).  
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O objetivo desse modelo é buscar saber a probabilidade de um documento D ser 

ou não relevante para uma consulta Q. Tal informação pode ser obtida assumindo-

se que a distribuição de termos na coleção seja capaz de informar a relevância 

provável para um documento qualquer da coleção. 

 

2.4.2 Componentes de um Sistema de Recuperação de Informação 

 

2.4.2.1.Pré-processamento 

 

Pode ser dividido nas seguintes etapas: tokenização, normalização, remoção 

das stopwords [MANNING e SCHUTZE, 2003] e, stemming [PORTER, 1980] e term-

weighting. Para demonstrar cada etapa partiremos da expressão de exemplo: 

“Buscar Filmes de ação”. 

 

1. Tokenização - Dividir a consulta do usuário em partes (tokens); 

 

Etapa de Tokenização 

Token 1 Buscar 

Token 2 Filmes 

Token 3 De 

Token 4 Ação 

 

Tabela 2.4 - Etapa de Tokenização 

2. Normalização - Transformar os tokens para minúsculo e retirar os acentos. 

 

Etapa de Normalização 

Token 1 buscar 



26 
 

Token 2 filmes 

Token 3 de 

Token 4 acao 

 

Tabela 2.5 - Etapa de Normalização 

 

3. Remoção de stopwords - Consiste em eliminar palavras de pouca ou 

nenhuma relevância. 

 

Etapa de Remoção de stopwords 

Token 1 buscar 

Token 2 filmes 

Token 4 acao 

 

Tabela 2.6 - Etapa de Remoção das StopWords 

 

4. Stemming - Reduzir os termos até seus radicais. 

 

Etapa de Stemming 

Token 1 busc 

Token 2 film 

Token 4 acao 

 

Tabela 2.7 -  Etapa de Stemming 

 

5. Term-weighting - nos modelos vetorial e probabilístico existe outra etapa 

responsável pela atribuição de pesos, ou seja, a efetiva aplicação do modelo de 
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RI. Os pesos no modelo vetorial correspondem os valores das componentes do 

vetor que representa o documento.  

As fases 3, 4 e 5 são opcionais e podem ser aplicadas nos contextos em que 

melhoram os resultados. 

 

2.4.3 Medidas de qualidade adotadas em SRI 

 

Para avaliar um sistema de recuperação de informação as medidas mais 

utilizadas são: precisão (precision) e revocação (recall).   

Segundo Barth [2010], precisão é a “proporção dos documentos recuperados 

que são relevantes para uma dada consulta em relação ao total de documentos 

recuperados” e revocação é a “razão entre o número de documentos recuperados 

que são relevantes para uma consulta e o total dos documentos na coleção que são 

relevantes para a consulta”. 

 

2.5 INDEXAÇÃO 

 O processo de indexação é feito em uma base de dados para facilitar o 

acesso aos dados e ter um ganho de desempenho das consultas realizadas. 

Entretanto, é preciso ter cuidado na criação dos índices, porque um índice mal 

utilizado pode atrasar invés de acelerar a recuperação dos dados. Nessa seção 

comentaremos algumas formas de indexação conhecidas. 

 

2.5.1 Indexação em Arquivos 

 

Há três técnicas para indexação de arquivos: arquivos invertidos, arquivos de 

assinaturas e árvores de sufixo [BAEZA-YATES e RIBEIRO NETO, 1999]. 
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2.5.1.1ARQUIVO INVERTIDO 

É um mecanismo que apresenta para cada termo (palavra) da base de dados, 

uma lista de links para os documentos que contenham essa palavra (figura 2.1). 

Uma das principais vantagens é a facilidade de implementação e a principal 

desvantagem é o alto custo para atualização do índice [FRAKES e BAEZA-YATES, 

1992]. 

 

Termo1  Doc1 Doc2 Doc3 

     

Termo2  Doc2   

     

Termo3  Doc4   
 

Figura 2.1 - Arquivo Invertido 

2.5.1.2. Arquivo por Assinatura 

 

As palavras são mapeadas para máscaras de bits de “N” bits, sendo o resultado 

desse mapeamento a assinatura de cada palavra [KOWALSKI,1997]. O padrão de 

bits é obtido por meio de uma função hash, que determina quais posições desse 

código devem ser “setadas” para 1. Os documentos são agrupados em blocos 

lógicos, contendo cada bloco um número “n” de palavras. Depois de determinados 

os códigos de todas as palavras de um bloco, eles são combinados (geralmente por 

uma função estilo OR) a fim de criar a assinatura do bloco. A indexação feita por 

arquivos de assinatura tem seu uso recomendável para textos que não sejam muito 

extensos [FRAKES e BAEZA-YATES, 1992].  É possível ver um exemplo na tabela 

2.8. 

Televisão 0001 0110 0000 0110 

Rádio 1001 0000 1110 0000 

Aluno 1000 0101 0100 0010 

Universidade 0000 0111 1000 0100 

Livro 0000 0110 0110 0100 

     

Assinatura do 
Bloco 

1001 0111 1110 0110 
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Tabela 2.8 - Arquivo por Assinatura 

2.5.1.3.Árvores de sufixo 

Uma árvore de sufixo é uma estrutura capaz de representar todas as subcadeias 

de uma palavra “a” de tamanho “n” em uma árvore.  Sua característica marcante é 

ter a capacidade de ser construída sequencialmente em tempo linear, ao passo que, 

uma vez construída, pode dizer se um determinado padrão “w” de tamanho “m” é 

uma subcadeia de “a” em O(m) passos, ou ainda mostrar todas as “k” ocorrências do 

padrão “w” no texto “a” em um tempo O (m+k), independente do tamanho de “a”.  

 

2.5.2 Indexação no SGBD – PostgreSQL 

 

O PostgresSQL possui alguns recursos interessantes para a construção de 

índices. Entre os recursos, destacaremos os mais importantes. 

A criação, exclusão e alteração de índices no PostgreSQL são feitas através dos 

comandos: 

 CREATE INDEX 

 DROP INDEX 

  ALTER INDEX 

 

Há alguns tipos de índices importantes presentes no PostgreSQL. Sendo assim, 

destacaremos alguns: 

 

2.5.2.1B-tree 

 

B-tree cria índices baseados em árvores B trabalhando com consultas que 

utilizam operadores relacionais sobre os dados, sendo que estes dados possam ter 

alguma ordenação lógica.  Além disso, construções que possuam construções 

equivalentes a operadores relacionais (exemplo: between e in), podem suportar 

também B-tree 
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2.5.2.2Hash 

 

Índices baseados em funções de Hash tratam apenas com comparações de 

igualdade, tendo esse aspecto um limitante para uso. O PostgreSQL usa o algoritmo 

de hashing desenvolvido por W. Litwin.  

 

2.5.2.3GiST - Índices GiST (Generalized Search Tree)  

 

Disponibiliza uma camada de abstração que tem a capacidade de suportar as 

implementações das consultas. Constrói uma árvore de pesquisa balanceada 

versátil similar a uma árvore B ou a outros vários tipos de árvores tais como B+ 

trees, R-trees, hB-trees, RD-trees. 

A distribuição standard do PostgreSQL inclui classes de operadores GiST1 para 

diversos tipos de dados geométricos, bi-dimensionais. 

 

2.5.2.4GIN - Índices GIN(Generalized Inverted Index)  

 

Índices GIN2 são índices invertidos que são capazes de lidar com valores que 

contém mais do que uma chave (vetores). Dentro de cada índice GIN, há uma 

árvore B que tem folhas que apontam para os valores relacionados à chave. Da 

mesma forma que a indexação GiST, os índices GIN suportam diversas estratégias 

de indexação, bem como os operadores que podem ser usados nessas técnicas.  

A distribuição standard do PostgreSQL inclui classes de operadores para arrays 

unidimensionais.  

 

 

 

                                            
1
 http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/gist.html 

2
 http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/gin.html 
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2.6 VISÕES E VISÕES MATERIALIZADAS 

 

Num SGBD relacional, uma visão é uma tabela virtual que representa o 

resultado de alguma consulta ao banco de dados. No momento que uma visão é 

consultada ou atualizada, o SGBD faz o mapeamento dessas consultas para as 

tabelas que compõe a visão em tempo de execução. Numa visão materializada 

(VM), os resultados da consulta são armazenados como tabelas concretas que 

podem ser atualizadas a partir das tabelas originais periodicamente. Além disso, já 

que uma VM é armazenada como uma tabela real qualquer operação que é 

permitida em uma tabela também pode ser aplicada a uma VM. O uso de visões 

materializadas nos data warehouses tem como objetivo minimizar o tempo de 

resposta das consultas e os custos de manutenção das visões [SCARABELIN, 

2009]. 

 

2.7 INDEXAÇÃO EM RI 

 

Em um Sistema de Recuperação de Informação (SRI) existe a necessidade de 

criar uma estrutura de dados que possibilite a recuperação das informações de 

forma rápida. O nome dado a técnica de construção dessa estrutura de dados é 

indexação. 

Nos modelos clássicos (booleano, vetorial e probabilístico) cada documento é 

descrito por um conjunto de palavras-chave representativas, também chamadas de 

termos de indexação, que buscam representar o assunto do documento e sumarizar 

seu conteúdo de forma significativa. [BAEZA-YATES e RIBEIRO NETO, 1999]. 

A criação do índice significa criar um mapeamento dos termos de indexação 

(palavras) em todos os documentos da coleção e criar índices indicando em qual 

documento cada palavra aparece. A criação deste índice pode otimizar a busca de 

informações, não necessitando percorrer todos os documentos palavra por palavra. 

Para coleções muito grandes, o mapeamento gerado pode não atingir a expectativa 

em relação ao tempo de busca. Uma solução simples é criar uma segunda estrutura 

usando, por exemplo, árvores B que indexa o índice usado na RI. 
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2.8 CONSULTAS POR SIMILARIDADE 

 

Em qualquer BD é comum que existam dados semelhantes. Um exemplo 

disso são as bibliotecas digitais, com sua grande gama de livros cadastrados. Nesse 

contexto, há necessidade da utilização de mecanismos de pesquisa elaborados, que 

tenham suporte a consultas imprecisas e/ou aproximadas, também chamadas de 

consultas por similaridade [JAGADISH, MENDELZON e MILO, 1995]. O objetivo das 

técnicas de busca por similaridade é recuperar objetos semelhantes ao elemento 

pesquisado. Algumas técnicas de similaridade serão apresentadas a seguir. 

2.8.1 Levenshtein 

 

O algoritmo de Levenshtein [LEVENSHTEIN, 1966] define o número mínimo 

de caracteres que devem ser substituídos, inseridos ou apagados para transformar a 

string x na string y. A complexidade do algoritmo é O(a*b), onde a e b são os 

tamanhos de x e y. A ideia principal do algoritmo é calcular “o menor número de 

inserções, remoções e substituições para igualar duas strings.” [NAVARRO, 2001].

  Por exemplo, a distância Levenshtein entre as palavras "Trabalhador" e 

"Trabalho" é três, já que com apenas três edições conseguimos transformar uma 

palavra na outra, e não há maneira de fazê-lo com menos de três edições: 

1. Trabalhador 

2. Trabalhado (remoção de „r‟) 

3. Trabalhao (remoção de „d‟) 

4. Trabalho (remoção de „a‟) 

 

2.9 TRIGRAM MATCHING 

 

Identificar plurais, prefixos e outras normalizações de palavras, na maioria das 

vezes, é uma tarefa complexa devido ao uso de ferramentas de normalização 
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específicas por idioma. Uma alternativa à normalização de textos é considerar 

trigramas como componentes do vetor que representa um texto.  

Um trigram segundo [BORGES e CONY, 2005] é “um conjunto de três 

caracteres consecutivos de uma palavra, considerando que toda palavra possui dois 

espaços como prefixo e um espaço como sufixo”. O conjunto de trigrams da string 

“bola” é formado por: “ b”, “ bo”, “bol”, “ola” e “la ”. 

Algoritmos que se baseiam em cadeias de três letras (Trigram Matching) 

foram desenvolvidos para recuperação por semelhança e implementados com 

resultados significativos [TARDELLI, 2008]. Uma das vantagens do Trigram 

Matching em relação ao outras técnicas (como Levenshtein) é o fato desta permitir 

técnicas de indexação, melhorando o desempenho das consultas.  

 

2.10 PADRÕES DE PROJETO (DESIGN PATTERNS)  

Padrões de Projeto podem ser definidos como sendo “Um padrão de design 

que descreve o problema, uma solução para o problema, que consiste em um 

arranjo geral de objetos e classes, o momento de aplicar a solução e as 

consequências da aplicação da solução." [GAMMA, et all, 1995]. A utilização de 

padrões de projeto proporciona a criação de arquiteturas de software mais flexíveis e 

aptas à agregação de novos recursos [FREEMAN, 2007]. 

 

2.10.1 Factory Method 

O design pattern Factory Method é um padrão de criação que define uma 

classe que determina qual subclasse deve ser instanciada [DESTRO, 2004]. Por 

exemplo, imagine um sistema acadêmico de gerenciamento de alunos de 

graduação, especialização, mestrado e doutorado. A classe Aluno (superclasse), 

visualizada na figura 2.2, é responsável por conter todos os atributos (nome, 

telefone, cpf e etc) que são comuns aos tipos de aluno. Para cada tipo, uma classe 

filha da classe Aluno é criada (Graduação, Mestrado, Especialização e Doutorado). 

A instanciação dos objetos das subclasses é feita pela classe AlunoFactory. A 

AlunoFactory tem um método que “fabrica” instâncias das subclasses.  
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O nome do padrão é Factory Method pelo motivo de que um método de uma 

classe (no caso do Sistema Acadêmico é a classe AlunoFactory) fica encarregada 

pela criação de objetos de outras classes (Graduação, Especialização, Doutorado e 

Mestrado) [Gamma et al, 1994]. 

 

Figura 2.2 -  Factory 

2.10.2 Strategy 

 

O padrão Strategy é classificado como comportamental e segue o princípio da 

orientação a objetos de encapsular o que varia, mantendo o código comum em um 

único lugar, tornando a manutenção facilitada. Define uma família de algoritmos, 

encapsulados e intercambiáveis, primando em deixar o algoritmo variável em 

separado dos clientes que o utilizam [TAVARES, 2010]. A principal característica do 

padrão é possuir a capacidade de ampliação de acordo com a necessidade do 

projeto [GOMES, 2010].  

Um exemplo que pode esclarecer o design pattern Strategy é a forma de lutar 

que um Guerreiro pode ter em um game de luta. As opções de luta podem ser de 

várias maneiras: espada, pistola, escudo e etc. De acordo com a forma de luta de 

cada Guerreiro é preciso invocar a função especifica de agir quando luta.  

Estipulando que todo Guerreiro luta, um objeto de uma classe que implementa a 
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interface (ILuta) é adicionada a classe Guerreiro como atributo. Como toda classe de 

luta é forçada a respeitar a interface (ILuta), todo Guerreiro pode chamar dentro do 

método lutar o método agir da classe que implementa ILuta  e praticar a devida ação 

de lutar. 

 

Figura 2.3 -  Strategy 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Dentre os inúmeros sistemas de informação disponíveis, foram selecionados 

alguns trabalhos para serem comparados com o ArgoSearch. As subseções 

seguintes descrevem as características de cada um.  

 

3.1 SISTEMAS DE BIBLIOTECAS 

 

Além do ARGO, foram pesquisados alguns dos sistemas mais utilizados em 

bibliotecas universitárias no Brasil. O foco do estudo foi nos modelos de recuperação 

de informação adotados e na forma como os resultados são apresentados. 

 

3.1.1 ARGO – FURG 

 

O ARGO3 é um Sistema Bibliotecário informatizado, acessado via Web, da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Ele foi construído pelo Núcleo de 

Tecnologia da Informação – NTI da própria Universidade. Por consequência disso, 

foi desenvolvido respeitando todas as peculiaridades das bibliotecas pertencentes à 

Instituição. 

O ARGO possui uma interface amigável, que possibilita ao usuário realizar 

pesquisas, empréstimos, reservas, gerenciar multas por atrasos de entrega, histórico 

de transações de empréstimo e reservas, criação de uma listagem de livros 

favoritos, modificação de dados cadastrais e alteração da senha de acesso ao 

Sistema. 

A aba de Pesquisa é o primeiro e principal local de contato do sistema com o 

usuário. Nessa aba é possível realizar buscas por meio de vários campos: 

localização, número da obra, número do exemplar, bibliotecas, tipos de obras, 

títulos, idiomas, autor(es), edição, assunto(s),  ano e pelo campo livre. O campo livre 

faz a busca por vários metadados disponíveis.  

                                            
3
 http://www.argo.furg.br/ 
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O Sistema ARGO utiliza o modelo booleano em suas consultas. Além disso, não 

é feita nenhuma ordenação por relevância. Para exemplificar, podemos descrever 

um aluno da FURG que faz o curso de Engenharia de Computação e pretende 

buscar livros que tratam sobre navegadores web. No intuito de que apareça na 

listagem livros que tratam sobre tema (Internet, Mozilla Firefox, Internet Explorer e 

etc), o aluno procura pela palavra “navegador” no campo livre, tendo o resultado 

apresentado na figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 -  Consulta livre com resultados sem relevância para o usuário 

 

No resultado, além dos livros que são de seu interesse, o ARGO retorna livros 

que tratam de outros assuntos, como por exemplo: Dom Henrique: o navegador, 

Nau Capitânia: Pedro Alvares Cabral: como e com quem começamos e etc. Um dos 

objetivos do ArgoSearch é que, quando for realizada a integração junto ao ARGO, 

os resultados relevantes sejam mostrados num primeiro plano (primeiros lugares). 

 

3.1.2 SABi – UFRGS 

 

O Sistema de Automação de Bibliotecas (SABi)4 foi implantado em 1989 e adota 

o software Aleph 5005 para gerenciar as atividades e serviços oferecidos pelas 33 

bibliotecas da UFRGS a sua comunidade universitária.  

É composto por módulos responsáveis pelo: 

 

                                            
4
 http://sabi.ufrgs.br/F?RN=966721155 

5
 http://www.exl.com.br/aleph.htm 
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 Registro das informações bibliográficas dos livros, periódicos e outros 

documentos no banco de dados bibliográfico da Universidade; 

 Controle das coleções de periódicos existentes na UFRGS; 

 Catálogo on-line do acervo das bibliotecas; 

 Geração de relatórios estatísticos e de controle das atividades e gerência 

das transações de empréstimo, renovação, devolução e reserva de 

documentos realizados pelos usuários do serviço de circulação das 

bibliotecas. 

 

O sistema de busca do SABi ainda permite ao usuário realizar consultas 

aproximadas ou inexatas. Um exemplo dessa característica é quando procuramos 

por livros do autor Tanenbaum digitando seu nome de forma incorreta. Escrevendo 

incorretamente, a busca para o nome digitado não retorna nenhum resultado (figura 

3.2). Entretanto, o SABi informa outras consultas similares que possuem resultados. 

Além disso, informa quantos resultados foram encontrados para cada consulta 

similar. Note que essa característica NÃO está presente no ARGO [BÜRGER, 2009]. 

 

Figura 3.2 - Consultas aproximadas do SABi 



39 
 

3.1.3 Pergamum - UFMG 

 

Os serviços de empréstimo e processamento de materiais utilizam o Sistema 

Pergamum6 (Programa de Automação de Serviços de Informação e Biblioteca, 

desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná). O Sistema contempla 

as principais funções de uma biblioteca, funcionando de forma integrada da 

aquisição ao empréstimo. 

Um exemplo que podemos repetir, por motivo de comparação com os outros 

sistemas já citados é procurar novamente pelo autor Tanenbaum. Escrevendo de 

forma errada, o resultado é o mesmo do ARGO, ou seja, o Pergamum oferece 

apenas a possibilidade de consultas exatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 SISTEMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO E LIVRARIAS WEB 

 

A competitividade entre as empresas de comércio eletrônico obriga a adoção de 

sistemas que ofereçam a cada vez mais facilidade aos seus clientes. Uma delas é 

que o cliente, mesmo com erros de grafia, tenha entre os primeiros resultados o 

                                            
6
 http://www.pergamum.pucpr.br/ 

Figura 3.3 - Pergamum 
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produto que ele deseja. Nessa seção apresentaremos alguns sistemas e seus 

recursos. 

 

3.2.1 Livraria Saraiva 

 

Saraiva é uma das mais conhecidas livrarias eletrônicas do país. Vende livros, 

cd‟s, dvd‟s e etc. Possui um sistema de busca com o objetivo de auxiliar os clientes 

na procura de um determinado produto. Na página inicial possui um campo de busca 

livre que ordena o resultado feito pelo visitante/cliente de acordo com os seguintes 

campos: “Mais Vendidos”, “Titulo”, “Autor/Artista”, ”Editora/Marca”, “Disponibilidade”, 

“Lançamentos” e “Preços”.  

Uma característica marcante do portal da Saraiva é não conter em suas 

buscas a capacidade de retornar resultados similares. Para exemplificar isso, 

pesquisamos por tanebaum e não retornou livros do autor tanenbaum (figura 3.4). 

 

Tabela 3.1 - Saraiva sem similaridade Figura 3.4 - Saraiva sem similaridade 
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Corrigindo a consulta, há um retorno dos livros do autor Tanenbaum (figura 3.5).  

 

3.2.2 MercadoLivre 

 

MercadoLivre7 é um site de compra e venda pela internet. Nele, lojas virtuais 

vendem e expõem seus produtos facilitando o processo de venda. Além disso, há 

fóruns que esclarecem as dúvidas dos clientes de um determinado produto. 

O sistema de busca do MercadoLivre tem características que viabilizam 

consultas por similaridade e por relevância (figura 3.6). Para facilitar a procura por 

informações, o site coloca na listagem de resultados fotos com miniaturas dos 

produtos. 

                                            
7
 www.mercadolivre.com.br 

Figura 3.5 -  Saraiva consultando por tanenbaum 
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Figura 3.6 -  MercadoLivre 

 

3.3 BUSCADORES  

 

Nessa seção dissertaremos sobre os três gigantes (Google, Bing e Yahoo) das 

ferramentas de busca. 

 

3.3.1 Google 

 

O Google permite que visitantes de várias partes do mundo possam pesquisar 

as informações que quiser, através do uso de palavras-chave e operadores. Têm 

características de similaridade em suas pesquisas, visualização prévia dos sites 

retornados e etc. Entretanto, tem alguns concorrentes de nome (Bing e Yahoo). 

A figura 3.7 mostra como os resultados obtidos da consulta “tanebaum” (grafia 

incorreta de Andrew S. Tanenbaum) são dispostos no buscador do Google. 

Independente da exatidão da grafia, o buscador infere, através de técnicas de 

similaridade e relevância, o principal desejo da consulta.  
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3.3.2 Bing 

 

O Bing é a alternativa Microsoft para ferramenta de busca. Entre as 

características destacam-se: a busca por relevância, no qual a melhor resposta da 

busca é exibida, Deep Links que “oferece uma noção mais ampla dos recursos 

oferecidos por um determinado site” e o Quick Preview, uma “janela em foco 

suspensa que se expande mediante uma legenda de resultado para oferecer uma 

visão melhor da relevância do site relacionado”. O acesso a informação pode ser 

feito por meio de um “clique-único”, que fornece o conteúdo procurado após as 

informações dentro do corpo da página, minimizando, assim, a necessidade de 

cliques adicionais. As informações são obtidas por meio de consultas em dados não 

estruturados e semi-estruturados. 

A figura 3.8 ilustra a consulta por “tanebaum” feita no Bing que inclui também os 

resultados de Tanenbaum . 

 

Figura 3.7 -  Google
 

Figura 3.8 - Bing 
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3.3.3 Yahoo! 

 

O Yahoo!8 é uma empresa norte-americana fundada por David Filo e Jerry Yang 

em 1 de Março de 1995,  que oferece dentro da sua gama de ferramentas, um 

sistema de busca. Nesse sistema de busca é possível observar uma variedade de 

recursos que auxilia aos internautas encontrarem o que estão procurando.  

A página inicial (figura 3.9) é dividida em seções (caixa de busca, resultados 

web, links patrocinados e área de navegação à esquerda) que ajudam na tarefa de 

recuperar informações.  

 

Na seção que compreende a caixa de busca há além das palavras que o 

visitante digitou uma opção de alterar o tipo da pesquisa: Images, Video, Local e 

Shopping. Essa alteração pode ser feita a partir de um clique no menu suspenso.  

Há no menu suspenso  a opção “Mais”  para visualizar mais tipos.  

 

Os links patrocinadores são propagandas que aparecem quando o visitante 

digita palavras em suas buscas. Quando digitamos “Televisão” provavelmente na 

caixa de busca aparecerá nos links patrocinados lojas que vendem tv‟s. 

                                            
8
 br.yahoo.com 

Figura 3.9 -  Yahoo! 

Figura 3.10 - caixa de busca 
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A área de navegação localizada na esquerda da página apresenta 

funcionalidades que alertam o usuário/visitante por sites que podem conter algum 

tipo de risco a segurança.  

 

 

Figura 3.11 -  Interface Yahoo! 

 

Os resultados retornados pelo Yahoo! fornecem informações relevantes ou 

relacionados a pesquisa. Se os resultados não forem satisfatórios para o visitante, 

ele pode tentar alguma dica de pesquisa (circulado na figura 3.11). 

 

3.3.4 Google Livros 

 

O Google Livros9 é a ferramenta de busca de livros do Google. Para que a 

ferramenta fosse desenvolvida e legalizada, realizou-se diversas parcerias com 

instituições internacionais (Biblioteca Estadual da Baviera, Universidade de 

Columbia, Biblioteca Pública de Nova York, Biblioteca da Universidade Cornell, 

Universidade de Harvard, Biblioteca da Universidade de Ghent e etc). Há a 

divulgação de trechos de livros, caso os mesmos sejam liberados dos direitos 

autorais ou que exista algum tipo de permissão por parte das editoras. Em alguns 

casos, existe a disponibilização de trechos, permitindo até o download em livros que 

sejam de domínio público. 

                                            
9
 http://books.google.com.br/intl/pt-BR/googlebooks/about.html 
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No momento em que o Google livros localiza um livro cujo conteúdo corresponde 

aos termos da pesquisa feita pelo visitante, ele adiciona um link aos resultados. 

Como forma de melhorar esses resultados, estes são obtidos por similaridade e 

relevância, priorizando livros mais importantes com heurísticas próprias. Um 

exemplo da qualidade dos resultados é quando pesquisamos por Tanenbaum, mas 

escrevemos Tanebaum. O esperado é que nenhum resultado fosse retornado (caso 

da Livraria Saraiva), entretanto tendo a similaridade de palavras, uma listagem dos 

livros referentes à Tanenbaum, escrito de forma correta é apresentada (figura 3.12).  

Figura 3.12 -  Google consulta por tanebaum 
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3.4 REDES SOCIAIS 

 

O Orkut10 e o Facebook11  possuem uma funcionalidade que ajuda os usuários a 

localizar possíveis amigos dentro das redes sociais. As sugestões exibidas são fruto 

de uma análise feita por algoritmos sociais que usam os acessos realizados nos 

sites. Isso é um processo que realiza buscas por relevância, forma similar ao 

ArgoSearch. 

O recurso de sugestões de amigos não apenas facilita o encontro de novos 

amigos, mas também permite que você os adicione à sua lista de amigos e envie 

uma mensagem curta sem sair de sua página inicial.  

 

 

 

 

Figura 3.13 - Redes Sociais sugestão de amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 www.orkut.com 
11

 www.facebook.com 
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A tabela 3.2 apresenta um comparativo dos sistemas pesquisados. 

 

Trabalho 
Relacionado 

Tipo do Sistema Similaridade Relevância Modelo de RI Tipo de dado consultado Referência 

Argo Biblioteca Não Não Booleano Obras argo.furg.br 

SABi Biblioteca Parcial Não Booleano Obras sabi.ufrgs.br 

Pergamum Biblioteca Não ? Booleano Obras catalogobiblioteca.ufmg.br 

Livraria Saraiva E-commerce Não Sim ? Produtos livrariasaraiva.com.br 

Mercado Livre E-commerce Sim Sim ? Produtos mercadolivre.com.br 

Google Buscador Sim Sim Probabilístico Sites google.com 

Bing Buscador Sim Sim ? Sites bing.com 

Yahoo! Buscador Sim Sim ? Sites yahoo.com 

Orkut Rede social ? Sim Probabilístico Amigos orkut.com 

Facebook Rede social ? Sim ? Amigos facebook.com 

GoogleLivros Biblioteca Sim Sim Probabilístico Obras books.google.com.br 

 

Tabela 3.2- Tabela comparativa dos sistemas pesquisados 
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4 ARQUITETURA 

 

A arquitetura do ArgoSearch proposta está dividida em dois módulos: o primeiro 

módulo de técnicas de similaridade e o segundo de critérios de relevância.  

A arquitetura utiliza as bases de dados do ARGO (banco ARGO), que contém os 

dados referentes ao acervo e ao histórico de reservas, empréstimos e etc., e a base 

de dados acadêmica (ACADÊMICO), que contem os dados referentes aos alunos, 

disciplinas, turmas, cursos. Além disso, há a possibilidade de utilizar outros bancos 

de dados, representados pelos bancos de dados BD-Auxiliar I e BD-Auxiliar II. O 

banco de dados ArgoSearch armazena os dados referentes aos critérios e as regras 

de integração entre eles. 

O modulo I de técnicas de similaridades é um pacote composto de algoritmos de 

semelhanças de strings que devem ser utilizados para comparar as consultas do 

usuário com os valores dos metadados dos itens de empréstimo da biblioteca. Como 

foi apresentado nos exemplos da introdução e dos trabalhos relacionados não é 

eficaz do ponto de vista da qualidade do resultado investigar apenas os resultados 

retornados pela consulta exata ou por igualdade. Outros itens relevantes para o 

usuário podem conter palavras similares àquelas contidas na consulta. O algoritmo 

de casamento de strings Trigram Matching foi utilizado na 

Figura 4.1 - Arquitetura ArgoSearch 
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implementação deste módulo. Entretanto, quaisquer outras funções de 

similaridades como a distância de edição [LEVENSHTEIN, 1966] podem ser 

utilizadas.  A saída deste módulo é um conjunto das obras retornadas pelas técnicas 

de similaridade. Cabe ao próximo módulo ordenar tal conjunto. 

No módulo II os critérios de relevância são adotados para gerar a lista ordenada 

das obras recuperadas. Definimos critério de relevância todo tipo de método 

(algoritmo) que participe do processo de ordenação do resultado (ranking) 

permitindo discernir o que é importante ou de interesse do usuário do sistema. No 

capítulo de Implementação da arquitetura está definida a estrutura de cada critério e 

como funciona o procedimento de criação de novos critérios. Todo critério tem 

associado um peso pré-definido, com o objetivo de controlar o impacto deste sobre o 

ranking final. 

Foram desenvolvidas métricas de relevância que normalizam e ordenam os 

resultados parciais de cada critério de relevância. Estas métricas permitem que as 

listas ordenadas de cada critério possam ser integradas num ranking final. 

 

4.1 POTENCIAL DE RELEVÂNCIA 

O potencial de relevância de um critério sobre determinado livro é dado pela 

seguinte expressão: 

     

 
 
 

 
            

 

   

 

         
    

    
 
   

           

 

   

  

 

Onde: 

 L = um livro retornado pela consulta; 

 C = um critério de relevância utilizado pelo ArgoSearch; 

 t = o número total de livros do conjunto; 

 ELC = o escore retornado pelo critério C para o livro L. Por exemplo, o critério 

“número de edições” pode retornar o escore 5 para o livro “Tanenbaum – 

Sistemas Operacionais”, indicando que existem 5 edições distintas no acervo. 
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 ELC >= 0;  

     
 
    = Somatório de todos os escores retornados pelo critério C para os 

livros pertencentes ao conjunto; 

 

 

O potencial de relevância pode ser explicado por meio de dois critérios de 

relevância formulados para o ArgoSearch: “livros utilizados nas disciplinas em que o 

aluno está matriculado” e “número de edições por livro”. Esses critérios são um bom 

exemplo para demonstrar a dificuldade de comparação entre critérios.  O critério 

“livros utilizados nas disciplinas em que o aluno está matriculado” retorna escores 

booleanos (sim ou não). Em oposição, o critério “número de edições por livro” 

retorna valores inteiros positivos. Em virtude da heterogeneidade dos valores 

retornados por cada critério, é necessário realizar a normalização dos escores a fim 

de que possam ser comparáveis, aplicando o cálculo do potencial de relevância para 

cada elemento do conjunto de resultados retornado pela consulta.  

A tabela 4.1 apresenta um exemplo onde foram retornados 9 resultados para 

uma consulta do usuário, ou seja, 9 livros que satisfazem a consulta. Cada um 

equivale a uma linha da tabela. As duas primeiras colunas mostram os escores 

retornados pelos critérios e as últimas apresentam os potenciais de relevância 

calculados.   

 

Id (Nr_obra) Escore -  
Número 

de 
Edições 
por livro 

Escore - livros 
utilizados nas 
disciplinas em 

que o aluno está 
matriculado 

Potencial de 
relevância 

(número de 
edições por 

livro) 

Potencial de 
relevância (livros 

utilizados nas 
disciplinas em que 

o aluno está 
matriculado) 

32 10 1 10/22 1/5 

1 5 1 5/22 1/5 

44 3 1 3/22 1/5 

55 2 1 2/22 1/5 

87 2 1 2/22 1/5 

102 0 0 0/22 0/5 

123 0 0 0/22 0/5 

234 0 0 0/22 0/5 
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Um segundo exemplo apresentado na tabela 4.2 mostra 3 livros resultantes 

da consulta do usuário. Foram utilizados outros critérios: o número de empréstimos 

por livro e o número de empréstimos pelo período do livro no acervo. Note que a 

normalização oferecida pela métrica potencial de relevância é essencial na hora de 

comparar dois critérios porque os escores retornados por eles, apesar de possuírem 

o mesmo tipo de dado com a mesma restrição (inteiro positivo), possuem 

distribuições de valores muito distintas.  

 

Id 
(Nr_obra) 

Escore 
número 

de 
emprésti
mos por 

livro 

Potencial de 
relevância 
número de 

empréstimos 
por livro 

Escore - 
Número de 

empréstimos 
pelo período 
do livro no 

acervo 

Potencial de 
relevância número 

de empréstimos 
pelo período do 
livro no acervo 

34 3 3/6 1000 1000/1025 

67 2 2/6 20 20/1025 

200 1 1/6 5 5/1025 

 

Tabela 4.2 - número de empréstimos por livro” e “Número de empréstimos pelo período do 
livro no acervo” 

 

4.2 RELEVÂNCIA PARCIAL 

A relevância parcial é dada pela multiplicação do potencial de relevância pelo 

peso do critério. 

                      

 

Onde: 

 PLC = o potencial de relevância de um critério C sobre um livro L; 

 PesoC = peso do critério C; 

 

789 0 0 0/22 0/5 

Tabela 4.1 - livros que fazem parte ou não das disciplinas do aluno” e números de 
edições por livro 
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4.3 RELEVÂNCIA TOTAL 

 A relevância total é uma métrica utilizada para agregar os potenciais de 

relevância de cada critério e formar um único ranking final. Ela é dada pela seguinte 

expressão:  

              

 

   

 

Onde: 

 L = um livro  retornado pela consulta; 

 C = um critério de relevância utilizado pelo ArgoSearch; 

 n = o número de critérios de relevância utilizados na consulta; 

 PLC = o Potencial de Relevância de um critério C sobre um livro L; 

 PesoC = peso do critério C; 

 

A relevância total de um livro L também pode ser expressa pela soma das 

relevâncias parciais do mesmo: 

     

 

   

           

Seja 1 e 2 os respectivos pesos dos critérios “números de empréstimos por livro” 

e “número de empréstimos pelo período do livro no acervo” descritos, sugeridos pelo 

especialista do ArgoSearch. A tabela 4.3 apresenta, para cada livro que compõe o 

conjunto de resultados da consulta, o seu potencial de relevância já calculado 

multiplicado pelo peso (relevância parcial) e o cálculo da relevância total. 

 

Id 
(Nr_obra) 

Potencial de 
relevância 

“número de 
empréstimos 

por livro” 

Potencial de 
relevância “número 

de empréstimos 
pelo período do 
livro no acervo” 

Relevância Total     
(Soma das Relevâncias 

parciais)                  

34 3/6 1000/1025 
(3/6)*1 + (1000/1025)*2 = 2,45 
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67 2/6 20/1025 
(2/6)*1 + (20/1025)*2 = 0,37 

200 1/6 5/1025 
(1/6)*1 + (5/1025)*2 = 0,17  

 

Tabela 4.3 -  Relevância Total 

 

4.4 ESTUDO DE CASO: CONSULTANDO “TANEBAUM” 

 

Nessa seção voltamos ao exemplo apresentado no capitulo I, do aluno de 

Engenharia de Computação que tinha interesse em buscar no ARGO o livro de 

sistemas operacionais do autor Andrew S. Tanenbaum, mas não sabia a grafia 

correta de seu nome. Explicaremos cada passo que a arquitetura do ArgoSearch 

realiza, objetivando recuperar as obras de interesse do usuário mediante sua 

consulta. 

No momento em que o aluno escreve no campo de busca do ARGO 

“Tanebaum”, o módulo I da arquitetura realiza uma busca por similaridade nas obras 

dos autores com nome similar ao que foi digitado. Se não houvesse a similaridade, 

provavelmente nenhum resultado seria retornado já que o aluno escreveu de forma 

incorreta o nome de Andrew S. Tanenbaum. A lista de obras selecionadas pelo 

módulo I de similaridade é enviada para o módulo II como mostra a tabela 4.4. 

 

Resultado  da Consulta 

Id Titulo Autor 

23 Redes de 
Computadores 

Tanebaum 

111 
Estruturas de 
Dados em C 

Tenenbaum 

45 Sistemas 
Operacionais 

Tanenbaum 

 

Tabela 4.4 -  Resultado da Consulta 

 

Grafia Exata (Entrada do 
Usuário) 

 
Grafia Similar (nome 

parecido) 

 
Grafia Similar (Correta) 
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No módulo II, cada critério do ArgoSearch realiza os cálculos de potencial de 

relevância e de relevância parcial para cada obra, a partir da tupla <id, escore> que 

representa o código da obra e o valor que o critério atribui para obra.  A tabela 4.5 

apresenta os escores retornados para cada obra supondo que foram utilizados três 

critérios. 

 

Critério 1  Critério 2  Critério 3 
Id escore  id escore  id escore 
23 6  23 0  23 101,23 

111 5  111 0  111 48,36 
45 4  45 1  45 23,45 

 

Tabela 4.5 -  Tabela de Escores 

Obtendo os valores de escore que cada critério retornou para as obras, é 

possível calcular os potenciais de relevância. Abaixo está apresentado o cálculo dos 

potenciais de relevância do critério1. 

  id = 23:            
 
    = 6/(4+5+6) = 0,4 

  id = 111:            
 
    = 5/(4+5+6) = 0,333 

id = 45:             
 
    = 4/(4+5+6) = 0,2666 

 

Os critérios estão vinculados a um peso, designado pelo especialista do 

sistema, que determina sua importância em comparação aos outros critérios. 

Supondo que os critérios critério1, critério2 e critério3 tenham os pesos 8, 4 e 2 

respectivamente abaixo está apresentado o cálculo das relevâncias parciais para o 

critério1. 

Id = 23:                       = [6/(4+5+6)] * 8 = 3,2 

Id = 111:                       = [5/(4+5+6)] * 8 =  2,666 

Id = 45:                       = [4/(4+5+6)] * 8 = 2,13 

 

As tabelas 4.6, 4.7 e 4.8 apresentam um resumo das operações realizadas 

sobre os critérios critério1, critério2 e critério3. 
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Critério 1 

Id Escore Potencial de relevância Relevância parcial 
 

23 6 6/15 = 0,4 (6/15)*8 = 3,2 

111 5 5/15 = 0,333 (5/15)*8 = 2,666 

45 4 4/15 = 0, 2666 (4/15)*8 = 2,13 

 

Tabela 4.6 -  Critério 1 

Critério 2 

Id Escore Potencial de relevância Relevância parcial 

23 0 0/1 = 0 (0/1)*4 = 0 

111 0 0/1 = 0 (0/1)*4 = 0 

45 1 1/1 = 1 (1/1)* 4= 4 

 

Tabela 4.7 -  Critério2 

Critério 3 

Id Escore Potencial de relevância Relevância parcial 
 

23 101,23 101,23 / (23,45 + 43,36 +101,23) 
= 0,60 

(101,23/168,04)*2= 
1,2 

111 43,36 43,36 / (23,45 + 43,36 +101,23) =  
0,25 

(43,36/168,04)*2 = 
0,5 

45 23,45 23,45 / (23,45 + 43,36 +101,23) =  
0,1395 

(23,45/168,04)*2= 
0,279 

 

Tabela 4.8 -  Critério 3 

Feito os cálculos, os valores das relevâncias parciais são somados para 

determinar a relevância total, a qual é usada para ordenar as obras. Abaixo está 

apresentado o cálculo da relevância total das obras com o id 23, 111 e 45. 

         
              =  3,2 + 0 + 1,2 = 4,4 

          
              =  2,666 + 0 + 0,5 = 3,166 

         
              =  2,13 + 4 + 0,279 = 6,409 
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  A tabela 4.9 apresenta o resultado final da consulta “Tanebaum” realizada 

neste estudo de caso. Observe que os resultados estão ordenados pela relevância 

total.      

Resultado Final da Arquitetura 

Posição Id Título Autor Relevância total 

1 45 Sistemas 
Operacionais 

Tanenbaum 6,409 

2 23 Redes de 
Computadores 

Tanebaum 4,4 

3 111 Estruturas de 
Dados em C 

Tenenbaum 3,166 

 

Tabela 4.9 - Resultado Final da Arquitetura  
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5 IMPLEMENTAÇÃO 

 

Para validar a arquitetura implementamos um protótipo que será descrito em   

detalhes nesse capítulo. 

 

5.1 REQUISITO DE SOFTWARE 

 

A arquitetura do ArgoSearch foi implementada utilizando as seguintes 

tecnologias: PHP como linguagem de programação web e PostgreSQL como SGBD. 

O PostgreSQL possui muitos conceitos avançados, como por exemplo, a 

capacidade de herança entre tabelas, funções e módulos de extensões (Trigram 

Matching, POSTGIS, etc.). Tanto o PHP como o PostgreSQL são tecnologias livres e 

amplamente utilizadas, sendo as mesmas usadas no ARGO. Essas características 

auxiliam a futura integração do ArgoSearch com o ARGO. 

Para viabilizar o desenvolvimento da arquitetura do ArgoSearch foi de suma 

importância a contribuição do NTI e da PROGRAD, permitindo o acesso aos dados 

do ARGO e da Sistema Acadêmico da FURG. 

 

 

5.2 IMPLEMENTAÇÃO 

 

 A implementação foi baseada na arquitetura apresentada no capítulo anterior. 

O módulo I recebe a string de consulta do usuário e compara a consulta com título e 

com os nomes dos autores na base de dados do ARGO. Utilizamos técnicas de 

similaridade para aumentar a cobertura dos resultados retornados. Caso uma 

determinada obra tenha nos valores de seus metadados (titulo e autor) similaridade 

com a consulta, essa obra é adiciona a uma lista de obras similares que é entregue 

ao módulo II. O módulo II é responsável por receber as obras retornadas do módulo 

I e aplicar os critérios de relevância. 
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5.2.1 Módulo I – Similaridade 

 

A técnica de similaridade de strings adotada no módulo I da 

arquitetura foi Trigram Matching, embora outras técnicas possam ser 

utilizadas. O Trigram Matching foi incorporado ao BD do ArgoSearch 

através da instalação da contrib pg_trgram presentes no PostgreSQL. O 

módulo (contrib) do Trigram Matching disponibiliza funções e operadores para 

determinar a similaridade do texto com base na correspondência dos trigramas12. 

Além disso, permite a criação de índices, que possibilita uma rápida busca em 

strings similares. Entre os tipos de índices disponíveis optamos pelo a utilização do 

GIN ao invés de GIST, porque o GIN é considerado, em regra geral, mais rápido 

para consultas do que o GIST (melhor para atualizações). O comando SQL para 

criação de um índice GIN é:  

 

CREATE INDEX <nome do indice> ON <nome da tabela> 

USING gin (<coluna> gin_trgm_ops); 

 

 

A função Levenshtein está presente no contrib fuzzystrmatch13. No estado 

atual de implementação ela ainda não está sendo utilizada. É possível 

especificar os parâmetros de custo para as operações de inserção, 

exclusão ou substituição de caracteres. Omitindo os parâmetros de 

custo, todos recebem o valor padrão 1. 

 Voltando ao estudo de caso na base de dados real do ARGO, a pesquisa por 

“Tanebaum” é mapeada pelo módulo I para a seguinte consulta em SQL, gerando o 

resultado apresentado na tabela 5.1.  

select argosearch.set_limit(0.2);  

SELECT  nr_obra as id FROM argo.obras INNER JOIN  argo.catalogacao USING 

(nr_obra) WHERE valor OPERATOR(argosearch.%) 'tanebaum' AND cd_codigo = 

'100' 

                                            
12

 http://www.postgresql.org/docs/current/static/pgtrgm.html 
13

 http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/fuzzystrmatch.html 
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 A tabela 5.1 apresenta os itens da biblioteca retornados pela consulta acima. 

 

Id 

RG000714822 

RG000974552 

RG001006358 

RG000974008 

RG000356044 

RG000969407 

RG001106315 

RG000197009 

RG001052557 

RG000187457 

RG000694068 

RG000947582 

RG001011464 

RG000763433 

RG001181555 

RG000976815 

RG000773737 

RG001125771 

RG001052540 

RG001006659 

RG000782860 

RG000762398 

RG000762406 

RG001056297 
 

 

Tabela 5.1 - obras selecionadas pela consulta de similaridade 
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5.2.2 Módulo II – Critérios de Relevância 

 

O objetivo geral deste módulo é ordenar a lista de obras recebidas pelo módulo 

I, gerando o ranking das obras. A ordenação é feita através dos critérios 

implementados, conforme visto no capítulo anterior. 

 Cada critério de relevância é uma view armazenada no banco de dados do 

ArgoSearch. Ela é composta pelo campo id, que representa o código das obras no 

acervo, e pelo campo escore, que simboliza o valor atribuído para as obras.  

Os critérios são organizados em uma tabela também armazenada no BD do 

ArgoSearch. Esta tabela contém as seguintes informações:  

 critério_id: Identificador 

 critério_nome: Nome do critério 

 critério_peso: Peso definido pelo especialista 

 criterio_fl_logado: Necessidade de estar logado para o critério ser 

executado 

 critério_view: Nome da view que implementa o critério 

 critério_fl_ativo:  Identifica se o critério será executado 

 

Na arquitetura adotamos seis critérios: 

 

 obras_exemplares: número de exemplares de cada obra presente no 

acervo; 

 obras_favoritos: número de vezes que os usuários atribuíram cada obra 

como favorita; 

 obras_linguas:  número de línguas de cada obra; 

 obras_movimentos: número de empréstimos dos exemplares de cada 

obra que ainda não foram devolvidos; 

 obras_multas: números de multas aplicadas aos exemplares de cada 

obra; 

 obras_reserva: número de vezes que a obra foi reservada. 
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Quando a lista das obras similares criada no módulo I é entregue ao módulo II, 

este submete os valores calculados de cada critério para a unidade Merge.  A classe 

Merge é responsável por gerar a consulta SQL que determina o ranking final das 

obras implementando os cálculos de relevância parcial e total apresentados no 

capítulo anterior. 

A consulta SQL da figura 5.1 é gerada pela classe Merge. Observe que as obras 

selecionadas são as mesmas obras obtidas pelo módulo I, apresentadas na tabela 

5.1. 
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Figura 5.1 -  SQL da Relevância - <OBRAS_MÓDULO_I> representa os resultados da 
tabela 5.1 
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Linhas 2 e 3: 

Calcula a relevância parcial de cada obra mediante o critério “obras_reservas” 

representado pela view view_obras_reservas. 

 

Linhas 5 e 6: 

Calcula a relevância parcial de cada obra mediante o critério “obras_multas” 

representado pela view view_obras_multas. 

 

Linhas 8 e 9: 

Calcula a relevância parcial de cada obra mediante o critério 

“obras_movimentos” representado pela view view_obras_movimentos. 

 

Linhas 11 e 12: 

Calcula a relevância parcial de cada obra mediante o critério “obras_linguas” 

representado pela view view_obras_linguas. 

 

Linhas 14 e 15: 

Calcula a relevância parcial de cada obra mediante o critério “obras_favoritos” 

representado pela view view_obras_favoritos. 

 

Linhas 17 e 18: 

Calcula a relevância parcial de cada obra mediante o critério 

“obras_exemplares” representado pela view view_obras_exemplares. 

 

Linha 20: 

Soma zero a todos os valores de relevância total das obras do módulo I para 

que possa ser corrigido o fato de que nem todos os critérios recuperam valores para 

todas as obras selecionadas. 
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5.2.2.1Explain da Consulta 

 

Nessa seção explicaremos cada passo que a consulta SQL gerada pela 

classe Merge realiza, utilizando o explain gráfico que a ferramenta pgAdmin3 gera 

após executá-la. A tabela 5.2 apresenta o significado dos ícones do explain gráfico 

gerado pela ferramenta.  

Significado dos ícones do Explain gráfico 

 

Index scan Acessando uma tabela de forma 

indexada. 

 

Table scan Acessando uma tabela 

sequencialmente. 

 

Aggregate, Hash 

Aggregate, Group 

Aggregate: 

Funções de agregação.  

 

 

Append Cláusulas de união.  

 

Bitmap Heap Scan Colunas de baixa cardinalidade. 

 

Bitmap Index Scan: Colunas de baixa cardinalidade 

com índice. 

 

Hash Função hash executada em uma 

tabela.  

 

Hash join, Hash Left Join  Junção hash. 
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Limit Usado quando a consulta realiza 

limitação de resultados. 

 

Materialize Materialização de um sub-plano 

em um arquivo temporário. 

 

Merge Join Utilização do operador binário 

Merge Join.. 

 

Nested Loop (ou Nested 

Loop Left Join) 

Loop aninhado, usado em junções. 

 

Function Resultado de uma função. 

 

Sort Ordenação. 

 

Subconsulta Indica o uso de uma subconsulta. 

 

Tabela 5.2 - Significado dos ícones do Explain gráfico 

Na figura 5.2 é possível visualizar a utilização de índices 

(sab_log_reservas_obra_idx) e consultas feitas na tabela log_reservas. Além disso, 

o uso de funções de agregação (sum). 

 

 

A figura 5.3 é a parte que resolve a subconsulta que calcula as relevâncias  Figura 5.2 - Explain gráfico – obras reservas 
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A figura 5.3 calcula as relevâncias parciais das obras perante o critério de 

relevância obras_multas. Nela, utilizamos um loop aninhado, que surge quando a 

junção é feita entre as tabelas. O otimizador do PostgreSQL escolhe um join do tipo 

Nested-Loop. 

 

 

A figura 5.4 apresenta o trecho responsável por calcular as relevâncias 

parciais das obras do critério obras_movimentos. Novamente é visto a utilização de 

índices (sab_movimentos_nr_obra_idx). As consultas são feitas na tabela 

movimentos. 

 

Figura 5.4 -  Explain gráfico - obras movimentos 

 

A figura 5.5 apresenta o trecho responsável pelo critério de obras_linguas. 

 

Figura 5.3 - Explain gráfico - obras multas 
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Figura 5.5 - Explain gráfico - obras línguas 

 

 A figura 5.6 apresenta o trecho responsável pelo critério de obras_favoritos. 

 

Figura 5.6 - Explain gráfico - obras favoritos 

 

A figura 5.7 apresenta o trecho responsável pelo critério de 

obras_exemplares.  

 

 

 A fim de garantir que todas as obras tenham uma relevância parcial válida, foi 

inserido uma subconsulta que soma o valor padrão zero a todas as relevâncias 

parciais das obras retornadas pelo módulo I (figura 5.8).   

 

 

 

Figura 5.8 -  Explain gráfico 

Figura 5.7 - Explain gráfico – obras exemplares 
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Na parte final da consulta há a utilização do append que representa o union 

all das subconsultas de cada critério (figura 5.9). Como dois critérios podem gerar o 

mesmo escore para uma determinada obra, utilizamos union all para garantir que as 

relevâncias parciais de todos os critérios sejam utilizadas na função soma que 

calcula a relevância total.  

 

Figura 5.9 - explain gráfico 

 

Gerando o resultado expresso na tabela 5.3. 

Id Relevância Total 

RG000773737 4.55716991341991341990 

RG000974552 2.73313717532467532465 

RG000763433 2.08140557359307359307 

RG001106315 1.95511363636363636367 

RG000762398 1.53683712121212121216 

RG000947582 1.33184523809523809523 

RG000969407 1.19707792207792207795 

RG001052540 1.05313852813852813854 

RG001125771 0.95583739177489177491 

RG001006358 0.50606060606060606063 

RG000694068 0.47575757575757575761 

RG000782860 0.47575757575757575761 

RG000762406 0.24928977272727272726 

RG000714822 0.10700757575757575759 

RG001006659 0.10606060606060606061 

RG000974008 0.10606060606060606061 

RG001181555 0.10179924242424242424 

RG000976815 0.07575757575757575759 

RG001056297 0.07575757575757575759 
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RG000356044 0.07575757575757575759 

RG001052557 0.07575757575757575759 

RG001011464 0.07575757575757575759 

RG000187457 0.06155303030303030304 

RG000197009 0.03030303030303030304 
 

Tabela 5.3 - Tabela do Ranking de Relevância 

 

Na tabela 5.4 é possível visualizar os títulos das obras ordenadas por 

relevância. 

 

Títulos das Obras ordenadas por Relevância 

Sistemas operacionais modernos / Andrew S. Tanenbaum; tradução Nery 
Machado Filho. - 

Redes de computadores / Andrew S. Tanenbaum; tradução de Vandenberg D. de 
Souza; revisão técnica Edgard Jamhour. - 

Organização estruturada de computadores / Andrew S. Tanenbaum; tradutores 
Helio Marques Sobrinho, Luiz Fernando Costa; revisora técnica Flavia de Castro 
Mendes Marques. - Organização estruturada de computadores / Andrew S. 
Tanenbaum; tradutores Helio Marques Sobrinho, Luiz Fernando Costa; revisora 
técnica Flavia de Castro Mendes Marques. -  

Organização estruturada de computadores / Andrew S. Tanenbaum; traduzido 
por Arlete Simille Marques; revisão de Wagner Zucchi. - Organização estruturada 
de computadores / Andrew S. Tanenbaum; traduzido por Arlete Simille Marques; 
revisão de Wagner Zucchi. -  

Redes de computadores / Andrew S. Tanenbaum. - Redes de computadores / 
Andrew S. Tanenbaum. -  

Organização estruturada de computadores / Andrew S. Tanenbaum; 
contribuições James R. Goodman; tradução Nery Machado Filho. - 

Sistemas operacionais modernos / Andrew S. Tanenbaum; tradução de Ronaldo 
A. L. Gonçalves, Luis A. Consularo; revisão técnica de Regina Borges de Araujo. 
- 

Distributed systems: principles and paradigms / Andrew S. Tanenbaum, Maarten 
Van Steen. - Distributed systems: principles and paradigms / Andrew S. 
Tanenbaum, Maarten Van Steen. -  

Organização estruturada de computadores / Andrew S. Tanenbaum; tradução de 
Arlete Simille Marques; revisão técnica Wagner Luiz Zucchi. - 

Sistemas operacionais: projeto e implementação / Andrew S. Tanenbaum, Albert 
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S. Woodhull; tradução de Edson Furmankiewicz; consultoria, supervisão e 
revisão técnica de Fabian L. Becker, Flavio Pizzato. - 

Redes de computadores / Andrew S.Tanenbaum; tradução Vandenberg Dantas 
de Souza. - Redes de computadores / Andrew S.Tanenbaum; tradução 
Vandenberg Dantas de Souza. -  

Computer networks / Andrew S. Tanenbaum.- Computer networks / Andrew S. 
Tanenbaum.-  

Modern operanting systems / Andrew S. Tanenbaum. - Modern operanting 
systems / Andrew S. Tanenbaum. -  

Tecnologia de las proteinas de pescado y krill / Taneko Suzuki; traducido por 
Margarita Tejada Yabar y Javier Borderias Juarez. - Tecnologia de las proteinas 
de pescado y krill / Taneko Suzuki ; traducido por Margarita Tejada Yabar y 
Javier Borderias Juarez. -  

Sistemas operacionais: projeto e implementação / Andrew S. Tanenbaum, Albert 
S. Woodhull; tradução de Edson Furmankiewicz; consultoria, supervisão e 
revisão técnica de Fabian L. Becker, Flavio Pizzato. - 

Phytoplankton Atlas of Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, Brazil / D. R. Tenenbaum et 
al. - Phytoplankton Atlas of Sepetiba Bay, Rio de Janeiro, Brazil / D. R. 
Tenenbaum et al. -  

Matemática aplicada a administração e economia / S. T. Tan; tradução de Edson 
de Faria. - Matemática aplicada a administração e economia / S. T. Tan ; 
tradução de Edson de Faria. -  

Operating systems : design and implementation / Andrew S. Tanembaum, Albert 
S. Woodhull. - Operating systems: design and implementation / Andrew S. 
Tanembaum, Albert S. Woodhull. -  

O sindicato no mundo moderno / Frank Tannenbaum; tradução Guido Coaracy. - 
O sindicato no mundo moderno / Frank Tannenbaum; tradução Guido Coaracy. -  

Operating systems: design and implementation / Andrew S. Tanembaum, Albert 
S. Woodhull. - Operating systems: design and implementation / Andrew S. 
Tanembaum, Albert S. Woodhull. -  

Redes de Computadores / Andrew S. Tanenbaum. - Redes de Computadores / 
Andrew S. Tanenbaum.-  

Liderança e Organização / Robert Tannembaum. - Liderança e Organização / 
Robert Tannembaum. -  
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Psicologia social da organização do trabalho / Arnold S. Tannenbaum, tradução 
de Sonia Fernandes Schwartz. - Psicologia social da organização do trabalho / 
Arnold S. Tannenbaum, tradução de Sonia Fernandes Schwartz. -  

 

Tabela 5.4 - Títulos das obras ordenadas por relevância 

 

5.3 DESENVOLVIMENTO 

 

A arquitetura do ArgoSearch foi desenvolvida de forma incremental por meio de 

decisões feitas em reuniões semanais com atas, ajustando o código de acordo com 

a evolução da parte textual e vice-versa. Por esse motivo, a arquitetura foi 

inicialmente projetada focando os recursos da programação orientação a objetos e 

dos design patterns (Strategy e Factory Method). A ideia inicial era que, conforme 

figura 5.10, existisse uma fábrica (Factory Method) de critérios que instanciasse 

todos os critérios do ArgoSearch e que cada objeto pertencente a classe critério 

tivesse um atributo “método” que seria uma instância de uma classe que 

implementaria a inteface IMetodo, servindo de base para o design pattern Strategy. 

 

Figura 5.10 -  Diagrama de Classe Inicial 
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Com o passar do tempo, novas ideias foram surgindo para a implementação 

da arquitetura, mudando o foco da programação a fim de aproveitar os recursos que 

o PostgreSQL podia oferecer (contrib’s, views, etc).  Um exemplo disso foi quando 

deslocamos o cálculo dos potenciais de relevância, que anteriormente era um 

algoritmo processado em PHP, para um código que gera uma consulta SQL 

dinâmica, fazendo com que o cálculo seja executado no PostgreSQL. Da mesma 

forma, a classe Merge, que anteriormente calculava a relevância total, atualmente 

gera uma consulta dinâmica que efetua tal cálculo no BD ArgoSearch. Em virtude 

das ações, o diagrama de classe da arquitetura sofreu mudanças e os métodos 

presentes no novo diagrama (figura 5.11), na maioria das vezes, invocam instruções 

SQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 -  Diagrama de Classe Atual 
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

O trabalho apresentado nesta monografia valoriza o retorno de informações 

para o usuário e torna a busca por informações uma tarefa mais agradável. Como 

principal contribuição científica, podemos citar a especificação e implementação da 

arquitetura do ArgoSearch, uma extensão para o sistema ARGO da FURG, que 

considera busca por similaridade e ordena a resposta do usuário de acordo com os 

critérios de relevância escolhidos.  

Como trabalho futuro destaca-se a construção dos outros módulos do 

ArgoSearch:  

 Desenvolvimento de novos critérios; 

 Módulo Feedback: Sistema de validação da ferramenta, bem como dos 

critérios e seus pesos; trazendo assim  um melhor ajuste ao sistema; 

 Integração do ArgoSearch ao ARGO;  

 Novas técnicas de Merge, ou seja, a integração dos critérios; 

 Otimização e testes de desempenho. 
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