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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.
Um recurso será a correção ortográfica de termos da consulta realizada pelo usuário caso tenham resultado

em poucos documentos recuperados. O outro recurso será a implementação do operador * por meio do
emprego um mecanismo de ı́ndice ı́nvertido de termos com tri-gramas.

1 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 novas
consultas realizadas com a correção mais provável de uma das palavras da consulta original.

Por exemplo,

social tatics

poderá ser corrigido para

social tactics

A correção deve ser realizada utilizando o algoritmo de distância de edição de Levenshtein, conforme visto
em aula, e corrigir a palavra com maior distância ao vocabulário de referência. O sistema deve mostrar as
correções realizadas antes de mostrar os novos resultados obtidos.

Como vocabulário de referência, utilizar a seguinte lista de palavras1:
http://www.facom.ufu.br/~albertini/ori/palavras.zip

2 Índice invertido de termos com tri-gramas

Um ı́ndice invertido entre tri-gramas e termos deve ser constrúıdo a partir do ı́ndice invertido entre termos
e documentos. Ele deverá ser consultado caso o usuário utilize o operador * em uma palavra. O usuário
poderá utilizar múltiplos operadores * em uma mesma palavra e também em múltiplas palavras.

Por exemplo, uma consulta na forma

healt* care

resultará em uma consulta no ı́ndice invertido de tri-gramas da forma:

$he AND hea AND eal AND alt

1Essa lista de palavras é resultante da junção da lista de Mieliestronk em
http://www.mieliestronk.com/corncob_lowercase.txt e da lista de palavras do cracklib em sua versão small
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que retornará um conjunto de termos a serem inclúıdos na consulta original, por exemplo,

(heal OR healer OR healthy OR health OR healy) AND care

o que então deverá retornar a união de resultados de heal AND care, healer AND care, healthy AND

care, healthy AND care, health AND care e healy AND care.

Outro exemplo, uma consulta na forma

in*eq*ity AND soc*l

resultará em duas consultas por termos no ı́ndice invertido de tri-gramas da forma:

$in AND eq AND ity AND ty$ AND y$

e

$so AND soc AND l$

que retornará um conjunto de termos a serem inclúıdos na consulta por documentos, por exemplo,

(inequality OR inequity) AND (social OR societal OR sociological)
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