
Rosette para aplicativos baseados em Solr

SOLUÇÕES

Desenvolva aplicativos
multilíngues baseados em
busca e de baixo custo usando
componentes de código aberto
A mesma tecnologia de linguística usada pelas empresas e
mecanismos de busca líderes de mercado — como o Google,
o Bing, o FAST e o Yahoo! — está agora disponível para
a crescente comunidade de desenvolvedores de software
que criam aplicativos baseados em Apache Solr e Apache
Lucene.

O Apache Solr é um servidor de busca de código aberto
pronto para uso empresarial que oferece APIs XML/HTTP
e JSON, destaque de ocorrências, busca facetada, uso de
cache, replicação, integração a RDBMS e uma interface de
administração pela web. Um componente essencial do Solr
é o Apache Lucene, um kit de ferramentas de recuperação
de informações de código aberto. Os índices do Lucene são
portáteis entre plataformas, o que facilita o aproveitamento
de avanços em hardware e sistemas operacionais enquanto
minimiza os custos adicionais de desenvolvimento para uma
funcionalidade de busca melhor e mais rápida.

Hoje, o Solr e o Lucene impulsionam milhares de instalações
de busca de larga escala em organizações como a CNET, a
IBM, a Netflix e a Wikipedia.

INTRODUÇÃO AO ROSETTE E O SOLR
O Rosette foi projetado para se conectar rapidamente a
um projeto novo ou existente baseado em Solr, permitindo
acessar buscas multilíngues maciças e precisas em dias
ou horas em vez de semanas ou meses. Para começar,
basta baixar e instalar o kit de desenvolvimento Rosette. O
Rosette permite um processamento multilíngue avançado
de campos de texto com poucas alterações de configuração.
Nenhum esforço adicional é necessário para fazer o Solr
pesquisar documentos com texto em qualquer dos idiomas
compatíveis.
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PARA UMA BUSCA MULTILÍNGUE
O Rosette oferece um acesso conveniente aos recursos
linguísticos essenciais necessários para implementar um
aplicativo multilíngue baseado em busca, dentre eles:

• Identificação de idiomas — classifica documentos
automaticamente por idioma ou codificação.

• Segmentação/fragmentação em tokens — determina
os limites dos tokens lexicais (inclusive pontuação e
caracteres especiais) dentro do fluxo de entrada de
dados.

• Lematização — deriva a forma-base dicionarizada da
forma flexionada de um verbo ou adjetivo.

• Decomposição de substantivos — divide substantivos
compostos em componentes individuais para permitir
uma recuperação flexível de informações.

• Marcação de categorias gramaticais — classifica
palavras em um fluxo de entrada de dados de acordo
com a função gramatical, como substantivo, verbo ou
preposição.

• Extração de entidades — localiza conceitos semânticos
essenciais, dentre eles pessoas, lugares e organizações,
que podem ser usados para navegação facetada.

Extração de expressão com base em substantivos

Fragmentação em tokens de idiomas asiáticos

NP                 NC             NN  NM   NC      NT       V       NP     NC       A        V

Marcação de categoria gramatical
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UM PASSO ALÉM DA BUSCA
O Rosette oferece a mais completa coleção de recursos
linguísticos avançados dentro de uma única plataforma,
dentre eles:

• Localização de limites de idiomas — identifica as
fronteiras de cada região do texto em um idioma
distinto de forma que o analisador adequado possa se
concentrar em cada região.

• Localização de limites entre sentenças — identifica os
limites de sentenças individuais dentro de cada região
de idioma.

• Extração de categorias gramaticais — identifica a
sequência de palavras em torno de um único substantivo
que compõe uma expressão.

• Dicionários definidos pelo usuário — aumente os
dicionários padrão com listas de termos especializados.

• Conversão de sistema de escrita chinês — implemente
uma busca em todas as formas de escrita chinesa
traduzindo as consultas entre as formas tradicional e
simplificada. O mecanismo de conversão é capaz de
manipular variações em nível de caractere ou composto

• Normalização ortográfica do japonês — implemente
uma busca avançada no idioma japonês reconhecendo e
normalizando variações ortográficas

Árabe
Persa
Urdu

O Rosette incorpora uma variedade de algoritmos de forma
a aplicar a melhor abordagem, dependendo dos requisitos
do idioma a ser analisado. É usada uma combinação de
dados lexicais, regras de heurística e modelos estatísticos
para conseguir um equilíbrio entre velocidade e precisão
para cada idioma e recurso.

DESEMPENHO E CAPACIDADE DE
DIMENSIONAMENTO
O Apache Solr oferece uma ampla gama de recursos e
benefícios antes só disponíveis em mecanismos de busca em
texto integral caros e exclusivos:

• Uso entre plataformas — Windows, Linux, Unix, MacOS
• Uso eficiente de memória
• Criação rápida de lotes ou indexação incremental
• Busca potente e algoritmos de classificação
• Arquitetura altamente dimensionável
• Características de busca empresarial, como navegação

facetada, realce de ocorrências e replicação

IDIOMAS COMPATÍVEIS
Uma interface única, uniforme e de programação bem
integrada usada para indexar documentos em qualquer
idioma compatível:

Albanês
Alemão
Árabe
Búlgaro
Catalão
Chinês simplificado
Chinês tradicional
Coreano
Croata
Dinamarquês
Eslovaco
Esloveno
Espanhol
Estoniano

Finlandês
Francês
Grego
Hebraico
Holandês
Húngaro
Indonésio
Inglês
Italiano
Japonês
Letão
Malaio
Norueguês
Pachto

Persa
Polonês
Português
Romeno
Russo
Sérvio
Sueco
Tailandês
Tcheco
Turco
Ucraniano
Urdu

Lema: beginnen
Decomposto: Fließband,
Produktion Lema: Fahrzeug

Decomposto: Masse, 
Fertigung

1913 begann durch die Fließbandproduktion der Fahrzeuge bei
Ford die Massenfertigung erschwinglicher Automobile.

PLATAFORMAS DE SISTEMA COMPATÍVEIS
Estão disponíveis kits de desenvolvimento de software
(SDKs) e serviços web para as plataformas relacionadas
abaixo. Entre em contato com seu representante de vendas
para obter assistência a outras plataformas.

Linux CentOS 5.x/6.x, IA32/AMD64
Linux Debian 5.x/6.x, IA32/AMD64
Linux Red Hat 5.x/6.x, IA32/AMD64
Linux Ubuntu 11.x/12.x, IA32/AMD64

MacOS
Solaris 10/11, SPARC32/64, IA32/AMD64
Windows XP/Vista/7, IA32/AMD64
Windows Server 2003, 2008

EXPLORE AINDA MAIS
Para obter mais informações ou solicitar uma avaliação,
entre em contato conosco pelos telefones +1-617-386-2090
ou +1-800-697-2062, ou mande e-mail para
info@basistech.com. Teremos a satisfação de auxiliá-lo na
avaliação do desempenho de nossos produtos nos seus
dados.

http://www.basistech.com/products/requests/evaluation-request.html
mailto:info@basistech.com

