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Resumo  
O sistema de administração de bibliotecas da FURG, denominado ARGO, permite 
aos usuários consultar itens disponíveis na coleção da Universidade. Entretanto, 
erros simples de grafia podem fazer com que um livro relevante para o usuário não 
apareça nos resultados de uma consulta, dando a ideia de que tal livro não exista no 
acervo. Além disso, itens de interesse podem aparecer apenas no final da lista de 
resultados. O objetivo do trabalho é construir a arquitetura do ARGOsearch, um 
sistema de recuperação de informações para o ARGO, que fornece as respostas 
das consultas feitas no ARGO ordenadas por relevância considerando variações de 
grafia e o perfil do usuário. A arquitetura proposta é composta por dois módulos. O 
primeiro módulo busca no banco de dados do ARGO os documentos que são 
semelhantes à consulta. A similaridade é calculada usando funções específicas que 
comparam strings. Os documentos que ultrapassarem um determinado valor de 
similaridade serão considerados suficientemente semelhantes e serão recuperados. 
O segundo módulo extrai o perfil do usuário que está consultando é redireciona essa 
informação para os critérios de relevância. Nos critérios de relevância há regras que 
ordenam os documentos recuperados. Para atingir o objetivo, desenvolvemos a 
arquitetura do ARGOsearch para possibilitar a criação de critérios de relevância e 
permitir atribuição de pesos, com a finalidade de que seja possível definir qual 
critério é mais importante perante os demais.  


