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Pesquisa 
em banco de 

dados relacional 
utilizando REST 

com Apache Solr

Mecanismos de busca fazem parte do nosso dia a 
dia e são indispensáveis devido à grande quan-

tidade de informações que temos disponíveis na in-
ternet. Já imaginou como seria se não tivéssemos a 
nossa disposição mecanismos de busca para conteú-
do na web, como, por exemplo, o Google? Ao tentar 
imaginar um cenário parecido percebemos a impor-
tância de mecanismos de busca em nosso cotidiano. 
Há mecanismos de busca por toda a parte, em sites, 
em portais, em blogs, em sistemas corporativos etc. 
Em sites e blogs é simples implementar um meca-
nismo de busca robusto e inteligente utilizando a 
busca personalizada do Google, mas como podemos 
implementar um sistema de busca parecido em um 
sistema web que tem como backend um banco de da-
dos relacional? Nestes casos é comum utilizar o ope-
rador LIKE da SQL do banco de dados, mas imagine 
um sistema de vendas on-line onde o campo nome 
do produto seja composto por uma frase descritiva, 
como, por exemplo, “Câmera Fotográfica Sony 8MP”. 
Um inconveniente nesta abordagem é que uma bus-
ca mais complexa com mais de um termo de pesquisa 

pode não retornar o conteúdo mais relevante para 
o usuário, uma consulta como nomeProduto LIKE 
“%Camera Sony%” não apresentaria a Câmera Foto-
gráfica Sony 8MP como resultado, pois o operador 
LIKE utiliza patterns de busca e a implementação de 
um algoritmo de buscas mais robusto para apresen-
tar resultados de busca relevantes utilizando o ope-
rador LIKE é uma tarefa trabalhosa. Uma solução é 
utilizar uma plataforma de busca que já possua essas 
questões implementadas.

O Solr (http://lucene.apache.org/solr/) é uma pla-
taforma de busca do projeto Apache Lucene repleto 
de funcionalidades que superam as limitações de um 
sistema de busca simples implementado com o ope-
rador LIKE da SQL. Solr é feito em Java e pode ser 
implantado em um servlet container, dessa forma 
ele irá atuar como um servidor de busca. Além disso, 
possui APIs REST HTTP/XML e JSON que facilita a 
utilização com qualquer linguagem de programação. 
Vamos construir um catálogo de produtos em um 
banco de dados relacional e utilizar o Solr como ser-
vidor de busca para o nosso catálogo. Ao adotarmos 
o Solr como servidor de busca, ganhamos muitas 
funcionalidades interessantes que seriam muito tra-
balhosas de se implementar com o operador LIKE da 
SQL, como, por exemplo, pesquisas por proximidade, 
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avançadas como pesquisas fuzzy e pesquisas por proximidade, e o 
mais interessante, com uma API REST, que possibilita pesquisas de 
qualquer linguagem de programação. Veja como utilizar o Data Im-
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buscas avançadas em texto etc. Neste artigo implan-
taremos o Solr 4.2 no servidor de aplicação JBoss AS 
7, utilizaremos o Data Import Handler (DIH) para 
indexar os registros do catálogo de produtos de um 
banco de dados relacional e utilizaremos um nave-
gador para consultar os dados por meio de requisi-
ções HTTP GET. 

Implantando o solr 4.2 no JBoss As 7
A versão do Solr utilizada neste artigo é a 4.2 e 

possui 115mb. Teremos os seguintes diretórios após 
baixar e descompactar o arquivo de instalação do 

Solr: contrib, dist, docs e example. Atente-se para o 
diretório solr que está em DIRETORIO_DE_INSTA-
LACAO/example/solr, este diretório será o nosso Solr 
Home, vamos utilizar o Solr Home posteriormente 
durante a configuração do Solr para o JBoss AS 7. 

Inicie o JBoss no modo standalone. Isso pode ser 
feito pelo terminal; navegue até o diretório JBOSS_
HOME/bin e execute o comando standalone em 
ambiente Windows ou standalone.sh em ambien-
te Linux. Faça o deploy do Solr no JBoss copiando 
o arquivo solr-4.1.0.war que está no diretório dist 
para o diretório JBOSS_HOME/standalone/deploy-
ments. Para configurar o Solr Home, acesse o JBoss 

Figura 1. Solr Home configurado no Jboss AS 7.
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Administration Console pelo endereço http://loca-
lhost:8080/console, no canto superior direito clique 
em Profile e em seguida, no menu esquerdo, na parte 
General Configuration, clique em System Properties. 
Adicione uma nova propriedade de sistema que será 
a Solr Home. Para fazer isso clique em Add e informe 
o nome e o valor da propriedade, que são, respectiva-
mente, solr.solr.home e o endereço do diretório Solr 
Home. A figura 1 mostra o Solr Home configurado no 
Jboss AS 7.

Pronto, o Solr está implantado no JBoss AS7. Para 
acessar o Solr utilize a URL http://localhost:8080/solr-
4.1.0/. A figura 2 mostra a interface administrativa do 
Solr 4.2. A interface administrativa do Solr 4.2 forne-
ce muitas informações e facilidades, dentre as quais 
se destacam estatísticas sobre a utilização de cache, 
updates e queries, monitoramento de replicação, pai-
nel com gráficos sobre o status de nós em ambientes 
cloud, completo controle de log, interface web para 
consultas e informações sobre o servidor.

Usando o Data Import Handler (DIH)
O nosso servidor de busca está implantado e 

funcionando, mas ainda não temos dados para pes-
quisar. Vamos usar o Data Import Handler (DIH) para 
importar registros de um banco de dados para o Solr. 
O Data Import Handler é um mecanismo do Solr que 
permite a configuração da importação de registros de 
um banco de dados relacional de forma completa e 
incremental. O Data Import Handler possui recursos 
interessantes, veja o que ele pode fazer:

 » Ler dados de um banco de dados relacional.
 » Construir documentos Solr agregando dados 

de múltiplas colunas e tabelas de acordo com 
a configuração e atualizar o Solr com os docu-
mentos criados.

 » Prover importação completa de acordo com a 
configuração.

 » Detectar atualizações na base de dados por 
meio do comando delta-import, que realiza 
update dos dados indexados no Solr a partir 
dos dados do banco de dados pela comparação 
do tempo da última modificação.

Catálogo de produtos do exemplo
Os dados da nossa aplicação serão registros que 

virão de um catálogo de produtos implementado em 
uma tabela do MySQL Server. A tabela possui a se-
guinte estrutura: catalogo(cod, nomeProduto, descri-
cao, qtde, ultimo_update). O campo último_update é 

Implantando o solr 4.2 em outros servidores de 
aplicação

O passo a passo para implantar o Solr 4.2 em 
outros servidores de aplicação é parecido com 
o passo a passo do JBoss AS 7. Na wiki do Solr 
(http://wiki.apache.org/solr/SolrInstall) há tu-
toriais para a implantação do Solr nos seguintes 
servidores de aplicação: Glassfish, Jetty, Resin, 
Tomcat, Weblogic, WebSphere e JBoss 5, 6 e 7.

Figura 2. Interface administrativa do Apache Solr 4.2.
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Implantando o solr 4.2 em outros servidores de 
aplicação

O passo a passo para implantar o Solr 4.2 em 
outros servidores de aplicação é parecido com 
o passo a passo do JBoss AS 7. Na wiki do Solr 
(http://wiki.apache.org/solr/SolrInstall) há tu-
toriais para a implantação do Solr nos seguintes 
servidores de aplicação: Glassfish, Jetty, Resin, 
Tomcat, Weblogic, WebSphere e JBoss 5, 6 e 7.

do tipo date e terá a data completa, incluindo hora, 
minutos e segundos da última modificação do regis-
tro, essa data será utilizada pelo Solr para atualiza-
ção dos dados indexados, veremos isto mais adiante. 
O nosso catálogo de produtos é bastante simples e 
tem o intuito apenas de ilustrar a utilização do Data 
Import Handler com um banco de dados relacional.

Criando um novo core no Solr
Um core (núcleo) é uma instância do Solr com 

configurações específicas para diferentes conjuntos 
de dados no servidor de busca. Para criar um novo 
SolrCore baseado em um já existente, acesse a inter-
face administrativa do Solr 4.2 pela URL http://loca-
lhost:8080/solr-4.1.0/, no menu esquerdo clique em 
Core Admin e em seguida Add Core. A figura 3 ilustra 
este procedimento. Os parâmetros requeridos são:

 » name: nome do core;
 » instanceDir: diretório principal do core, onde 

ficarão os arquivos de configuração do core, 
deve ser passado como parâmetro um diretório 
preexistente, utilizamos o diretório de collec-
tion1 que é o modelo de exemplo do Solr;

 » dataDir: diretório onde os dados serão arma-
zenados, no nosso caso criamos os diretórios 
catálogo e data seguindo a seguinte estrutura: 
DIRETORIO_DE_INSTALACAO/example/solr/
catalogo/data;

 » config: arquivo XML de configuração do core, 
será utilizado o arquivo solrconfig.xml da col-
lection1;

 » schema: arquivo XML de configuração dos da-
dos indexados pelo core, será utilizado o arqui-

vo schema-produtos.xml criado por nós, este 
arquivo é baseado no schema.xml da collec-
tion1 e pode ser baixado no site da revista.

Temos agora o core catálogo, a interface admi-
nistrativa do Solr fornece muitas informações sobre 
o core além de possibilitar a edição dos arquivos de 
configuração e schema por meio do navegador, con-
sultas aos dados e análises estatísticas de buscas.

Configurando o Data Import Handler
O próximo passo é configurar o Data Import Han-

dler para importar dados de um banco de dados rela-
cional para o nosso core catálogo. Precisamos confi-
gurar o datasource e as especificações de como buscar 
e processar os dados do banco de dados relacional, 
essa configuração é feita no arquivo data-config.xml 
e o arquivo data-config.xml precisa ser registrado no 
arquivo de configuração do Solr solrconfig.xml. A Lis-
tagem de código 1 mostra o trecho do arquivo solr-
config.xml indicando o local do arquivo data-config.
xml.

Listagem 1. Registro do handler no arquivo de confi-
guração solrconfig.xml.

<requestHandler name=”/dataimport”    
    class=”org.apache.solr.handler.dataimport.
    DataImportHandler”>
    <lst name=”defaults”>
        <str name=”config”>data-config.xml</str>
    </lst>
</requestHandler>

A Listagem de código 2 mostra o arquivo data-
-config.xml, ele deve ser criado no mesmo diretório 
do arquivo solrconfig.xml. Nele configuramos o da-
tasource e as especificações de como os dados serão 
processados, ou seja, como serão gerados documen-
tos Solr para serem indexados. Depois da definição 
do datasource, o data-config.xml define um elemento 
document. 

Um document representa um tipo de documen-
to indexado pelo Solr e cada documento pode conter 
uma ou mais entidades, representadas pelo elemento 
entity. Uma entity é uma visão de uma ou mais tabe-
las de um banco de dados relacional, uma entidade 
pode conter múltiplos campos e cada campo corres-
ponde a uma coluna retornada pela consulta especi-
ficada no atributo query. Os nomes das colunas pre-
cisam ser mapeados por meio do elemento field em 
entity para serem usados no Solr, o atributo name de 
field será o nome do campo no Solr, no nosso caso os 
nomes das colunas serão os mesmos do Solr. A chave 
primária da tabela que será indexada deve ser indi-
cada por meio do atributo pk do elemento entity. Os 
campos retornados pela consulta também precisam 
ser configurados no arquivo schema_produtos.xml, Figura 3. Criação de um núcleo no Solr 4.2.
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localizado no mesmo diretório do arquivo soilrconfig.
xml. A Listagem de código 3 mostra os campos adi-
cionados ao arquivo schema_produtos.xml dentro do 
elemento fields. 

Note na Listagem de código 2 mais duas consul-
tas nos atributos deltaImportQuery e deltaQuery do 
elemento entity, essas consultas são utilizadas para 
atualização dos dados, veremos este tópico mais 
adiante.

Listagem 2. Configuração do datasource e consultas 
aos dados do banco de dados relacional.

<dataConfig>
    <dataSource
        type=”JdbcDataSource”
        driver=”com.mysql.jdbc.Driver”
        url=”jdbc:mysql://localhost/catalogo”
        user=”root”
        password=””/>
    <document>
        <entity name=”produtos” pk=”cod”
          query=”select cod, nomeProduto, descricao, qtde, 
             ultimo_update from catalogo”
          deltaImportQuery=”select cod, nomeProduto,
             descricao, qtde, ultimo_update from 
             catalogo where cod=’${dih.delta.cod}’”
          deltaQuery=”select cod from catalogo where    
             ultimo_update > ‘${dih.last_index_time}’”>
            
            <field column=”cod” name=”cod” />
            <field column=”nomeProduto” 
                name=”nomeProduto” />
            <field column=”descricao” name=”descricao” />
            <field column=”qtde” name=”qtde” />
            <field column=”ultimo_update” 
                 name=”ultimo_update” />
            
        </entity>
    </document>
</dataConfig>

Listagem 3. Configuração de campos do datasource 
no schema_produtos.xml.

<fields>
    <field name=”cod” type=”int” indexed=”true” 
     stored=”true” required=”true” multiValued=”false” />
    <field name=”nomeProduto” type=”string” 
     indexed=”true” stored=”true” required=”true” 
     multiValued=”false” />
    <field name=”descricao” type=”string” indexed=”true” 
     stored=”true” required=”true” multiValued=”false” />
    <field name=”qtde” type=”int” indexed=”true” 
     stored=”true” required=”true” multiValued=”false” /> 
    <field name=”ultimo_update” type=”date” 
      indexed=”true” stored=”true” required=”true” 
      multiValued=”false”  />
</fields>

Estamos quase finalizando a configuração do 
nosso Data Import Handler, faltam apenas dois de-
talhes. Primeiro, ao iniciarmos o JBoss com as novas 
configurações do Solr é lançada uma class not found 
exception por causa da classe org.apache.solr.han-
dler.dataimport.DataImportHandler. Na Listagem 
de código 1 registramos nosso requestHandler indi-
cando a classe org.apache.solr.handler.dataimport.
DataImportHandler, entretanto, esta classe não faz 
parte do core do Solr,  temos então que indicar o dire-
tório onde está o JAR que contém a classe no arquivo 
sorlconfig.xml.  

Em segundo lugar, informamos ao Solr por meio 
do arquivo data-config.xml que utilizaremos o ban-
co de dados MySQL, precisamos colocar o driver do 
banco de dados no diretório DIRETORIO_DE_INSTA-
LACAO/example/lib e indicar ao Solr onde está o nos-
so JAR da mesma forma que fizemos anteriormente 
com o JAR da classe DataImportHandler. A Listagem 
de código 4 mostra o código que devemos inserir no 
solrconfig.xml para usarmos a classe  org.apache.
solr.handler.dataimport.DataImportHandler e o dri-
ver do MySQL.

Listagem 4. Registro do JAR no solrconfig.xml.

<lib dir=”../../../dist/” 
    regex=”solr-dataimporthandler-.*\.jar” />
<lib dir=”../../lib/” 
    regex=”mysql-connector-java-5.1.18-bin\.jar” />

Importando os dados
Finalizamos a configuração do nosso Data Import 

Handler. Devemos agora fazer a importação dos nos-
sos dados, para isso usamos o comando full-import 
por meio da URL http://localhost:8080/solr-4.1.0/
catalogo/dataimport?command=full-import. Ao invo-
carmos o full-import pela primeira vez ele responde 
com uma mensagem XML com informações sobre o 
processamento que será realizado. A resposta XML é 
mostrada na Listagem de código 5. 

Devemos invocar o comando full-import nova-
mente, desta vez o full-import é iniciado em uma 
nova thread e pode levar algum tempo para processar 
dependendo do número de registros a serem impor-
tados. As consultas não são bloqueadas enquanto o 
Solr está importando os registros do banco de dados. 
A Listagem de código 6 mostra o resultado da impor-
tação. 

Dentre as informações sobre o full-import rea-
lizado que o Solr nos apresentou como resultado da 
importação, é interessante notar que a consulta re-
tornou 12 linhas, Total Rows Fetched e 12 documen-
tos foram inseridos no nosso servidor de busca, Total 
Documents Processed. 
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Atualizando os dados
O comando full-import importa todos os dados 

retornados pela consulta definida no atributo query 
de entity, conforme a Listagem de código 2. Depen-
dendo do tamanho da base de dados não é interes-
sante utilizar o comando full-import por questões 
performáticas. 

Neste caso podemos utilizar o comando delta-
-import por meio da URL http://localhost:8080/solr-
4.1.0/catalogo/dataimport?command=delta-import. O 
comando delta-import detecta modificações na base 
de dados de acordo com as consultas definidas nos 
atributos deltaQuery e deltaImportQuery do ele-
mento entity.  Quando o comando delta-import é 
executado, a primeira consulta disparada pelo Solr é 
a deltaQuery, no nosso caso, conforme Listagem de 
código 2, ela retorna os códigos de todos os produtos 
do catálogo que têm o campo último_update maior 
do que ${dih.last_index_time}, que é a data da última 
atualização do documento no Solr. Em seguida o Solr 
executa a deltaImportQuery, que importa todos os 
registros do catálogo utilizando o resultado da del-
taQuery.

Os comandos full-import e delta-import não são 
automáticos e devem ser executados de acordo com 
a necessidade de atualização de dados da aplicação.

Agora que já implantamos o Solr em um servidor 
de aplicações, configuramos o Data Import Handler e 
fizemos o upload e atualização de dados de um banco 
de dados relacional, vamos consultar estes dados.

Listagem 5. Resposta do Solr ao primeiro comando 
full-import.

<response>
    <lst name=”responseHeader”>
        <int name=”status”>0</int>
        <int name=”QTime”>20</int>
    </lst>
    <lst name=”initArgs”>
        <lst name=”defaults”>
            <str name=”config”>data-config.xml</str>
        </lst>
    </lst>
    <str name=”command”>full-import</str>
    <str name=”status”>idle</str>
    <str name=”importResponse”/>
    <lst name=”statusMessages”/>
    <str name=”WARNING”>
        This response format is experimental. It is likely to 
        change in the future.
    </str>
</response>

Listagem 6. Resultado do comando full-import.

<response>
    <lst name=”responseHeader”>
        <int name=”status”>0</int>
        <int name=”QTime”>9</int>
    </lst>
    <lst name=”initArgs”>
        <lst name=”defaults”>
            <str name=”config”>data-config.xml</str>
        </lst>
    </lst>
    <str name=”command”>full-import</str>
    <str name=”status”>idle</str>
    <str name=”importResponse”/>
    <lst name=”statusMessages”>
        <str name=”Total Requests made to 
             DataSource”>1</str>
        <str name=”Total Rows Fetched”>12</str>
        <str name=”Total Documents Skipped”>0</str>
        <str name=”Full Dump Started”>2013-03-19 
             11:33:09</str>
        <str name=””>
            Indexing completed. Added/Updated: 12 
            documents. Deleted 0 documents.
        </str>
        <str name=”Committed”>2013-03-19 11:33:10</str>
        <str name=”Total Documents Processed”>12</str>
        <str name=”Time taken”>0:0:0.720</str>
    </lst>
    <str name=”WARNING”>
        This response format is experimental. It is likely to 
        change in the future.
    </str>
</response>

Consultas REST no Solr
Uma das características mais interessantes do 

Solr é a sua API REST. É possível fazer consultas com 
uma requisição HTTP GET e ter uma resposta em vá-
rios formatos, como XML, JSON ou CSV.  Também é 
possível inserir dados por meio de uma requisição 
HTTP POST. Essa interface facilita bastante à realiza-
ção de consultas por meio de qualquer linguagem de 
programação. Veremos alguns exemplos de consultas 
ao Solr por meio da API REST com o nosso catálogo 
de produtos.

Consultando dados
As consultas ao Solr são feitas por meio de uma 

requisição HTTP GET, a string de consulta é passada 
no parâmetro q. A seguinte URL retorna todos os da-
dos indexados no Solr, o padrão de resposta é XML:

http://localhost:8080/solr-4.1.0/catalogo/
select?q=*

Além dos dados do nosso catálogo de produtos, é 
retornado também um timestamp que indica o horá-
rio da inserção daquele dado no Solr. Para consultar o 
termo “celular”, utilizamos a seguinte consulta:
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http://localhost:8080/solr-4.1.0/catalogo/
select?q=celular

O Solr irá pesquisar todos os dados indexados, ou 
seja, todas as colunas do nosso banco de dados rela-
cional que foram indexadas. Pode-se também especi-
ficar um campo específico para a consulta, como, por 
exemplo:

http://localhost:8080/solr-4.1.0/catalogo/
select?q=nomeProduto:”Geladeira Electrolux”

O que é simples e trivial no Solr seria custoso de 
se implementar utilizando SQL, veremos agora al-
guns métodos de busca que se fossem implementa-
dos por meio da SQL precisariam de algumas linhas 
de código e um bom tempo para desenvolvimento.

Pesquisas Fuzzy (Fuzzy searches)
Solr suporta pesquisas fuzzy baseadas na dis-

tância Levenshtein ou distância de edição entre dois 
strings. Pesquisas fuzzy descobrem termos parecidos 
sem a necessidade de serem iguais. Esse é um meca-
nismo bastante usado no comércio eletrônico. A se-
guinte consulta pesquisa pelo termo fotografia, veja 
o caractere “~” ao final da URL, ele indica que a con-
sulta é uma pesquisa fuzzy:

http://localhost:8080/solr-4.1.0/catalogo/
select?q=fotografia~

O resultado da consulta é mostrado na Listagem 
de código 7. 

Listagem 7. Resultado da pesquisa fuzzy pelo termo 
fotografia.

<response>
    <lst name=”responseHeader”>
        <int name=”status”>0</int>
        <int name=”QTime”>4</int>
        <lst name=”params”>
            <str name=”q”>fotografia~</str>
        </lst>
    </lst>
    <result name=”response” numFound=”1” start=”0”>
        <doc>
            <int name=”qtde”>3</int>
            <int name=”cod”>8</int>
            <str name=”nomeProduto”>Camêra Fotográfica 
                Canon</str>
            <str name=”descricao”>D300 15MP 4GB</str>
            <long name=”_version_”>
                 1429947185189879808</long>
            <date name=”timestamp”>
                 2013-03-19T14:38:24.333Z</date>
        </doc>
    </result>
</response>

Pesquisas por proximidade (Proximity 
searches)

A pesquisa por proximidade procura por termos 

que estão dentro de uma distância específica um do 
outro. A seguinte consulta busca dados que conte-
nham “home theater surround” em um intervalo de 
até 10 termos separando os dois termos sendo pes-
quisados.

http://localhost:8080/solr-4.1.0/catalogo/
select?q=”home theater surround”~10

O resultado da consulta é mostrado na Listagem 
8.

Listagem 8. Resultado da pesquisa por proximidade 
pelos termos home theater surround.

<response>
    <lst name=”responseHeader”>
        <int name=”status”>0</int>
        <int name=”QTime”>36</int>
        <lst name=”params”>
            <str name=”q”>home theater surround</str>
        </lst>
    </lst>
    <result name=”response” numFound=”1” start=”0”>
        <doc>
            <int name=”qtde”>5</int>
            <int name=”cod”>4</int>
            <str name=”nomeProduto”>
               Home Theater Sony HTX</str>
            <str name=”descricao”>7.1 Surround</str>
            <long name=”_version_”>
                1429947185186734081</long>
            <date name=”timestamp”>
                2013-03-19T14:38:24.33Z</date>
        </doc>
    </result>
</response>

Mais pesquisas
O Solr possui muitos outros tipos de pesquisa 

que são implementações de algoritmos complexos de 
busca, esses algoritmos nos fornecem bastante flexi-
bilidade em diversos tipos de busca em nossos dados. 
Veja a seguir alguns algoritmos úteis implementados 
pelo Solr.

 » faixa de busca (range searches): especifica 
um intervalo de busca para os dados por meio 
de dois parâmetros, o limite máximo e o míni-
mo. Em uma agenda telefônica, por exemplo, 
poderia ser especificada a seguinte consulta: 
q=nome:[Alex TO Bruno], onde todos os nomes 
entre Alex e Bruno, inclusive os dois parâme-
tros seriam retornados como resultado.

 » busca por relevância (boosting): indica um 
termo da pesquisa como sendo mais relevante, 
assim os resultados que tiverem o termo rele-
vante irão aparecer em primeiro. A indicação 
de um termo como relevante é feita pela adi-
ção do caractere “^” logo após o termo sendo 
pesquisado, seguido por um fator de relevância 
(um inteiro), quanto maior o fator de relevân-
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cia, mais relevante é o termo. A seguinte con-
sulta mostra uma consulta complexa indicando 
termos simples e compostos com diferentes 
fatores de relevância: q=Pesquisa^2 em “ban-
co de dados relacional”^2 utilizando “Apache 
Solr”^4.

Para conhecer todos os tipos de busca implemen-
tados pelo Solr e os detalhes de cada um consulte as 
referências deste artigo.

Cliente Java para buscar no Solr
O Solr possui uma interface HTTP REST que for-

nece respostas em diferentes formatos, entre eles 
XML, JSON e CSV. Veremos um exemplo de um clien-
te Java que utiliza o método HTTP GET para reali-
zar consultas no Solr e obtém o resultado no formato 
XML.

Obter os resultados de uma consulta no Solr em 
XML é bastante simples, ao fazer uma requisição 
HTTP GET por meio da URL http://localhost:8080/
solr-4.1.0/catalogo/select?q=*&wt=xml obtemos o 
resultado da consulta em XML. O parâmetro q=* é a 
string de consulta e wt=xml especifica o formato do 
resultado da consulta, no nosso caso XML. A Lista-
gem de código 9 mostra o nosso cliente Java que uti-
liza um URLConnection passando como parâmetro a 
nossa URL de consulta e um termo de pesquisa que 
poderia ser adicionado dinamicamente.

Listagem 9. Resultado da pesquisa por proximidade 
pelos termos home theater surround.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;

public class SolrClient {
    
    public static void main(String[] args) {
        SolrClient solrClient = new SolrClient();
        
        try {
            solrClient.consultar(“notebook”);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    
    public void consultar(String termo) throws Exception {
        
        String consultaUrl = “http://localhost:8080/solr-
            4.1.0/catalogo/select?q=\”” + termo + “\””;
        URL solrUrl = new URL(consultaUrl);
        URLConnection solrConnection = 
            solrUrl.openConnection();
        BufferedReader in = new BufferedReader(new 
            InputStreamReader(solrConnection.
            getInputStream()));

        
        String inputLine;
        
        while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
            System.out.println(inputLine);
        }
        
        in.close();
    }
}

Considerações Finais
Neste artigo foi visto como implantar o Solr em 

um servidor de aplicações e como utilizar o Data Im-
port Handler para importar dados de um banco de 
dados relacional para um servidor de busca. Foram 
feitas também algumas consultas aos dados utilizan-
do a API REST do Solr apresentando algumas imple-
mentações de algoritmos de pesquisa como pesquisa 
fuzzy e pesquisa por proximidade. Integrar o meca-
nismo de buscas que criamos neste artigo com uma 
aplicação Java é simples, foi mostrado neste artigo 
um cliente em Java que envia uma requisição HTTP 
GET para a plataforma de busca e obtém os resulta-
dos em XML.

O Solr nos fornece muitos recursos avançados em 
termos de pesquisa dispensando o custoso desenvol-
vimento de pesquisas em bancos de dados relacionais 
utilizando o operador LIKE da SQL. 

> Documentação do Apache Solr 4.2: http://lucene.apache.

org/solr/4_2_0/ 

> Wiki do Apache Solr 4.2: http://wiki.apache.org/solr/

FrontPage

> Apache Solr Reference Guide: http://docs.lucidworks.

com/display/solr/Apache+Solr+Reference+Guide 

> Distância Levenshtein: http://pt.wikipedia.org/wiki/

Distância_Levenshtein 

/referências

> Para conhecer mais sobre o Apache Solr e o Apache 

Lucene confira os artigos “Construa aplicações utilizando o 

poderoso Apache Solr como engine de buscas” na MundoJ 

43 e “Introdução ao Apache Lucene” na MundoJ 14.
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