
Como o iFood usa o 
FTS do PostgreSQL





E aí, já pediu um iFood?



Um pouco sobre o iFood
Infraestrutura



Alguns números:

+900
Instâncias no pico

+90
Instâncias de DB

99%
Automatizado



Por que não 
o RDS?

● Sem acesso a todos os parâmetros 
do servidor, OS e database.

● Sem acesso remoto do host via ssh.
● Sem acesso ao super user.
● Não se pode instalar outras 

aplicações no host do banco, Ex: 
pgbouncer, pgpool.

● Falta de visibilidade do que está 
acontecendo com o seu banco de 
dados.



Então como 
fizemos nosso 
próprio RDS?

● Com configuration manager.
● Com infrastructure as code.
● Com shell script.
● Com scripts em python.



JANTAR

ALMOÇO

Infraestrutura



Crescimento...



Plataforma de busca



A importância de uma busca de 
qualidade
Uma busca de qualidade, deve retornar os pratos que o 
usuário espera, corrigindo erros de digitação e 
sugerindo termos similares. Tudo isso pra aumentar a 
conversão



O problema: dados de vários serviços integrados na mesma tela

Lat/Lon

Termo

Avaliação

Entrega

Distância

Tempo

Restaurantes 
e pratos



Solução antiga



Uma busca deve ter:

● Dados de qualidade
● Stemming (entregar 

resultados baseados na 
fonética da palavra)

● Ranqueamento (Atribuição de 
peso)

● Pesquisa Fuzzy para erros de 
ortografia

● Acentuação



Demo



Steps

● Análise do documento
● Stemming

○ Remover sufixos

○ Converter para lower case

○ Remover stop words

● Realizando a busca

● Ranking



Full text search no PostgreSQL

● Integração total

● Suporte de configurações definidas pelo usuário

● Dicionários (ispell, snowball, thesaurus), parsers

● Ranking por relevância

● Índices: GIN e GiST

● Fácil de implementar

● Integridade dos dados



Stemming

● Processo de reduzir palavras flexionadas (ou às vezes derivadas) ao seu tronco

# select to_tsvector('portuguese', 'pizzaria');

 to_tsvector 

-------------

 'pizz':1

# select to_tsvector('portuguese', 'pizza');

 to_tsvector 

-------------

 'pizz':1



Stop Words

● A função tsvector remove palavras irrelevantes. Isso é importante para encontrar 
resultados mais relevantes

# select to_tsvector('portuguese', 'pizza de queijo com bacon') fts;

             fts              

------------------------------

 'bacon':5 'pizz':1 'queij':3



Prioridade

● Atribui peso a cada elemento que compõe o documento

# # SELECT setweight(to_tsvector('portuguese', 'pizza de queijo'), 'A') fts;

         fts          

----------------------

 'pizz':1A 'queij':3A



Stemming e prioridade

# SELECT (

setweight(to_tsvector('portuguese', 'pizza'), 'A') ||         
setweight(to_tsvector('portuguese', 'com queijo e bacon'), 'B')

);

            ?column?             

---------------------------------

 'bacon':5B 'pizz':1A 'queij':3B



Pesquisa de termos semelhantes

# .. WHERE search_platform.unaccent(s.word) % search_platform.unaccent('pastel')

       
word              | similarity  

------------------+-------------

 pastel           |           1

 pastell          | 0.666666687

 pastelão       | 0.600000024

 pastel09       | 0.600000024

 pastelao       | 0.600000024

 pastello        | 0.600000024

● Temos um dicionário que encontra termos similares e utiliza os mais

relevantes na consulta, com isso agregamos outros resultados ao termo buscado



Gerando o tsquery

# select ifood_plainto_tsquery('pastel');

-------------------------------------------------------------

pastel | pastell | pastelao | pastelzinho 

● A partir desses termos similares, geramos um tsquery, considerando na busca as 
opções mais relevantes



Busca

# … ifood_plainto_tsquery('pizza') AS q(tsquery) ON catalog_item.fts @@ q.tsquery

● Função ifood_plainto_tsquery gera o tsquery
● catalog_item.fts é o campo do Full Text Search persistido



GIN

GiST

● Mais Rápido para escrita
● Mais lento em leitura

● Estratégias customizadas para tipos de dados específicos
● Mais Lento para escrita
● Mais rápido para buscas



Pesquisa Fuzzy para erros de ortografia

# ts_rank(fts, q.tsquery) AS term_score

● Ordenamos pelo score, para não retornar tudo para o RecSys



Cada tabela replicada tem um trigger, 
que processa os dados alimentando 
um novo schema otimizado para 
buscas

Processamento dos 
dados

● Essas triggers não mudam o 
comportamento das aplicações



Arquitetura atual



Hoje temos em média ~13 milhões de buscas 
por mês





Obrigado!
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