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O objetivo da prática 2 é adicionar recursos de busca tolerante ao sistema simplificado de ORI implemen-
tado na prática 1.

A busca tolerante será composta de dois recursos.
O primeiro recurso será a implementação do operador * por meio do emprego um mecanismo de ı́ndice

ı́nvertido de termos com permutermos. O segundo recurso será a correção ortográfica de termos da consulta
realizada pelo usuário caso tenham resultado em poucos documentos recuperados.

1 Índice invertido de permutermos

Um ı́ndice invertido com permutermos deve ser constrúıdo a partir do ı́ndice invertido entre termos e do-
cumentos. Ele deverá ser consultado caso o usuário utilize um operador * em qualquer posição de uma
palavra.

Por exemplo, uma consulta na forma

uber*a empre*a

resultará em resultados unidos entre uberaba empresa, uberlandia empresa, uberaba empresta e todas
as outras combinações de termos. A busca deverá permitir o uso de qualquer número de termos na consulta
com ou sem o operador *.

2 Correção ortográfica

O recurso de correção ortográfica deverá ser ativado caso o número de documentos para a consulta original
seja baixo, por exemplo, 5 ou menos. Dessa forma, os resultados da busca serão complementados por uma
nova consulta realizada com a correção mais provável de cada uma das palavras da consulta original.

Por exemplo,

uberlanda bairo

poderá ser corrigido para

uberlandia bairro

A correção deve ser realizada utilizando o algoritmo de distância de edição de Levenshtein e corrigir cada
palavra com aquela com menor distância no distância ao vocabulário de referência. Se houver empate da
distância de edição, deverá ser usada a palavra presente no maior número de documentos. Mostrar ao usuário
as palavras utilizadas para a nova busca. O recurso de correção ortográfica não precisa estar ativo quando
for usado o operador *.

Como vocabulário de referência, utilizar a seguinte lista de palavras em http://www.mieliestronk.com/

corncob_lowercase.txt.
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