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Garis Besar

• Rincian dari indexing dasar
• Preprocessing untuk membentuk kosakata term

– Dokumen
– Tokenisasi
– Term apa yang diletakkan dalam index?

• Posting
– Query frasa dan posting posisional

• Retrieval yang “Toleran”
– Query wild-card
– Pembetulan pengejaan
– Soundex
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Review: Tahapan Indexing Dasar
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Penguraian Dokumen
Parsing

• Format apa yang terkandung dalamnya:
– pdf/word/excel/html?  terlihat dari ekstensi file

• Bahasa apa di dalamnya?
• Himpunan karakter apa yang digunakan untuk 

encoding?
• Termasuk masalah klasifikasi (akan dipelajari 

nanti)
• Tugas parsing ini sering dikerjakan secara 

heuristik:
– Klasifikasi diprediksi dengan aturan sederhana
– Contoh: “jika ada banyak `the’ maka dianggap 

berbahasa Inggris”.
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Komplikasi: Format dan Bahasa

• Dokumen-dokumen yang akan diindeks mungkin 
ditulis dalam berbagai bahasa
– Index [mungkin] harus mengandung term dari 

beberapa bahasa

• Kadang dokumen atau komponennya dapat berisi 
banyak bahasa/format
– Email Indonesia dengan attachment pdf Inggris

• Unit dari suatu dokumen?
– File?
– Email? (salah satu dari sekian di dalam mbox)
– Email dengan 5 attachment?
– Sekelompok file (PPT atau LaTeX sebagai halaman 

HTML). 5



Token dan Term



Tokenisasi

• Input: “About You, Friends, Romans and 
Countrymen”

• Output: beberapa token
– About - You
– Friends - Romans
– And - Countrymen

• Token adalah instan dari serangkaian karakter
• Setiap token adalah kandidat entri indeks, setelah 

pemrosesan lebih lanjut
• Tetapi seperti apa token yang valid (shahih)?
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Tokenisasi

• Persoalan dalam tokenisasi:

– Finland’s capital → Finland? Finlands? Finland’s?

– Hewlett-Packard → Hewlett dan Packard sebagai 
dua token?

• state-of-the-art: putuskan rangkaian ber-strip 
(hyphen)

• co-education

• lowercase, lower-case, lower case ?

– San Francisco: satu atau dua token?

• Bagaimana menentukan itu satu token?
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Ide Umum

• Jika dianggap 2 token (misal dipisahkan tanda 
strip) maka query yang mengandung hanya salah 
satu dari dua token akan cocok (match)
– Hewlett-Packard: query "packard” akan me-retrieve 

dokumen mengenai "Hewlett-Packard" OK?
– San Francisco: query "francisco” akan cocok dengan 

dokumen mengenai "San Francisco" OK?

• Jika dianggap 1 token maka query yang 
mengandung hanya satu dari dua token tidak 
akan cocok (not match)
– co-education: query "education” tidak akan cocok 

dengan dokumen tentang "co-education".
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Bilangan

• 3/20/91 Mar. 12, 1991 20/3/91
• 55 B.C.
• B-52
• My PGP key is 324a3df234cb23e
• (800) 234-2333
• Sering mempunyai spasi melekat (sebaiknya tidak 

dipecah menjadi beberapa token)
• Sistem IR lama [bahkan] tidak mengindeks bilangan

– Padahal sangat berguna: bagaimana mencari kode error 
(stack trace) di web

• Akan sering mengindeks “meta-data” secara terpisah
– Tanggal pembuatan, format, dll.
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Tokenisasi: Persoalan Bahasa

• Perancis
– L'ensemble → satu atau dua token?

• L ? L’ ? Le ?

• Ingin mencocokkan l’ensemble dengan un ensemble?
– Sampai sekarang, Google belum

» Internationalization!

• Gabungan kata benda di Jerman tidak dipisahkan
– Lebensversicherungsgesellschaftsangestellter
– ‘life insurance company employee’
– Sistem retrieval Jerman sangat bergantung pada 

modul pemisah gabungan
• Dapat memberikan kinerja 15% lebih baik.
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Tokenisasi: Persoalan Bahasa

• Cina dan Jepang tidak ada spasi antar kata:

– 莎拉波娃dak 现在居住在美国东南部的佛罗里达。

– Tidak selalu terjamin tokenisasi unik

– Rumit di Jepang, banyak alfabet bercampur baur

– Banyak format tanggal/jumlah

– End-user dapat mengekspresikan query seluruhnya 
dalam hiragana!
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Tokenisasi: Persoalan Bahasa

• Arab atau Hebrew ditulis dari kanan ke kiri, tetapi 
item tertentu seperti bilangan dari kiri ke kanan

• Kata-kata dipisahkan, tetapi bentuk huruf di dalam 
kata membentuk ikatan kompleks:

‘Aljazair memperoleh kemerdekaannya pada 1962
setelah 132 tahun dikuasasi Perancis.’

• Dengan Unicode, representasi permukaan jadi rumit, 
tetapi bentuk tersimpan lebih jelas.
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Stop Words

• Berdasarkan suatu daftar (list) stop, keluarkan dari 
kamus lengkap kata-kata paling umum:
– Kecil dari sisi semantik: the, a, and, to, be

– Sebagian besar: ~30% posting (posisional) 30 kata teratas.

• Tetapi tren jauh dari penghapusan stop words:
– Teknik kompresi bagus berarti ruang sangat kecil dalam 

sistem untuk menyimpan stop words

– Teknik optimisasi query yang baik menyebabkan kecilnya 
biaya pada saat query untuk menyertakan stop words

– Diperlukan untuk:

• Query frasa: “King of Denmark”

• Judul lagu, misal: “Let it be”, “To be or not to be”

• Query relasional: “flights to London” 14



Reuters RCV-1

• 800.000 dokumen

• Rata-rata token per dokumen: 247

• Jika dokumen lebih besar, apakah perlu reduksi posting non-
positional (lebih besar/lebih kecil) ketika menghilangkan stop 
words?

• Analisis teks online: http://textalyser.net/

• Data frekuensi kata http://www.wordfrequency.info
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Normalisasi Term

• Kata yang diperoleh dari dokumen yang akan diindeks 
dan dari Query, harus dinormalkan ke bentuk yang 
sama
– Agar ada kecocokan antara U.S.A. dan USA

• Hasilnya adalah term: term adalah jenis kata yang 
ternormalkan, merupakan entri di dalam kamus sistem 
IR

• Kelas kesamaan term didefinisikan dengan, misal:
– Menghapus titik untuk membentuk  term

• U.S.A., USA ∈ [USA]
– Menghapus strip untuk membentuk term

• anti-discriminatory, antidiscriminatory ∈
[antidiscriminatory]

16



Normalisasi Bahasa Lain

• Logat, contoh: résumé (Perancis) vs. resume

• Umlauts, contoh Jerman: Tuebingen vs. Tübingen
– Harusnya sama

• Kriteria paling penting:
– Bagaimana pengguna suka menulis querynya untuk 

kata-kata tersebut?

• Bahkan dalam bahasa yang punya aksen 
standard, pengguna sering tidak menuliskannya
– Terbaik menormalkan ke term tanpa logat

• Tuebingen, Tübingen, Tubingen ∈ [Tubingen]
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Normalisasi Bahasa Lain

• Normalisasi bentuk tanggal
– 7月30日 vs. 7/30

– Jepang menggunakan karakter kana vs. Cina

• Tokenisasi dan normalisasi dapat bergantung 
pada bahasa dan sehingga terjalin dengan deteksi 
bahasa

• Penting sekali: perlu menormalkan teks yang 
diideks juga term query ke bentuk yang sama.
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Penanganan Huruf

• Ubah semua huruf ke bentuk kecilnya (lower case)

– Kecuali: huruf besar ditengah kalimat?

– Seringnya paling baik men-lower case semua, karena 
pengguna akan menggunakan lowercase tidak peduli 
kapitalisasi yang benar…

• Contoh Google:

– Query C.A.T.

– Hasil #1 untuk Caterpillar Inc.,  (dulu...)

– Kemudian cat “biasa"
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Normalisasi Term

• Alternatif kelas ekuivalensi:

Memasukkan banyak varian dari suatu term ke 
dalam kamus. Kemudian melakukan ekspansi 
searah saat query

• Contoh:
– Pengguna memasukkan: window  Sistem mencari: 

window, windows

– windows Windows, windows, window

– Windows Windows

• Sangat tangguh tetapi kurang efisien (Mengapa?)
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Thesauri dan Soundex

• Bagaimana menangani sinonim?
– Menulis-ulang untuk membentuk term-term kelas-

ekuivalensi hand-constructed
• Car ~ automobile color ~ colour
• Saat dokumen mengandung automobile, index-lah 

dibawah car-automobile (dan sebaliknya)
– Term diindeks term secara terpisah dan perluas saat query:

• Ketika query mengandung automobile, cari juga 
dibawah car (tetapi ekspansi apa yang 
dipertimbangkan?)

• Bagaimana dengan kesalahan eja?
– Salah satu pendekatan adalah soundex, membentuk kelas 

ekuivalensi dari kata berdasarkan pada heuristik fonetis.

• Homonim?
21



Lematisasi

• Konversi bentuk jamak/varian ke bentuk dasar
(bentuk yang digunakan saat pencarian kamus)

• Misal:

– am, are, is → be

– car, cars, car's, cars' → car

• "the boy's cars are different colors" → "the boy
car be different color“

• Lematisasi menyiratkan perlakukan reduksi 
"tepat" ke bentuk kata dasar dari kamus.
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Stemming

• Konversi term ke bentuk akarnya sebelum indexing

• “Stemming” menyarankan pemotongan imbuhan 
mentah

– Tergantung bahasa

– Misal:  automate(s), automatic, automation 
semua direkduksi menjadi automat.
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Algoritma Porter

• Algoritma stemming paling umum untuk bahasa 
Inggris

– Hasilnya menunjukkan setidaknya sama baik 
dengan pilihan stemming lain

• Terdiri dari 5 fase reduksi dan beberapa konvensi:

– Fase diterapkan secara runtut

– Setiap fase terdiri dari sehimpunan aturan (rules)

– Contoh konvensi : aturan dalam kelompok, pilih salah 
satu yang berlaku untuk akhiran terpanjang.

• Kata Girls
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Aturan Dasar Porter

• ational → ate (misal: rational -> rate)

• tional → tion (misal: conventional -> onvention)

• sses → ss (misal: guesses -> guess)

• ies → i (misal: dictionaries -> dictionari)

• Apakah kata yang tersisa merupakan suatu stem? 

Kata yang dihasilkan harus lebih panjang daripada suatu threshold
(m = jumlah suku kata)

Rule: (m>1) EMENT →
Contoh:

replacement → replac (Yes)

cement → cement (No karena "c" tidak lebih dari 1 suku kata)
25
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paling panjang 
dari 4 rule ini



Stemmer Lain

• Ada stemmer lain, misal: Lovins stemmer
– http://www.comp.lancs.ac.uk/computing/research/stemm

ing/general/lovins.htm

– Single-pass, penghapusan akhiran terpanjang (sekitar 250
rule)

• Analisis morfologis penuh - paling sederhana

• Apakah stemming dan normalisasi lain membantu?
– Inggris: Sangat bergantung. Membantu recall untuk 

beberapa query tetapi merugikan presisi di sisi lain

• Misal: operative (dentistry) ⇒ oper
– Sangat berguna untuk Spanyil, Jerman, Finlandia, …

• 30% kinerja tambahan untuk Finlandia!
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Contoh
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Kekhususan Bahasa

• Transformasi yang dibahas tadi berurusan dengan:

– Bahasa  tertentu dan 

– Sering, aplikasi tertentu

• Merupakan lampiran “plug-in” terhadap proses 
indexing, harus ditangani dengan baik.

• Plug-ins open source dan komersil tersedia untuk 
menangani ini.

28



Entri Kamus: Sertakan Bahasa?
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Ini dapat 
dikelompokkan oleh 
Bahasa (atau 
tidak...). Akan 
dijelaskan saat 
membahas 
Pemrosesan ranking/ 
Query



QUERY FRASA dan INDEX 
POSISIONAL



Query Frasa

• Agar mampu menjawab query seperti “stanford
university” – sebagai suatu frasa

• Sehingga kalimat “I went to university at Stanford” 
tidaklah cocok dengan query
– Konsep query frasa terbukti mudah dipahami oleh 

pengguna; salah satunya ide “advanced search” yang 
bekerja baik

– Banyak juga query berupa frasa implisit

• Karena itu tidak lagi cukup menyimpan hanya entri 
<term : docs> di dalam Indeks
1. Lebih banyak entri kosa kata, ATAU 
2. Struktur postings list harus diperluas
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Solusi 1: Indeks Biword

• Indeks diisi dengan pasangan term berturutan 
(biwords=dua kata) dalam teks yang dianggap 
frasa

• Misal teks “Friends, Romans, Countrymen” akan 
membangkitkan biwords
– friends romans
– romans countrymen

• Setiap biwords ini menjadi term kamus
• Pemrosesan query frasa dua kata menjadi 

langsung
– Tetapi, bagaimana dengan tiga kata?
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Query Frasa Lebih Panjang

• Frasa lebih panjang (lebih dari 2) diproses 
sebagai:
– “stanford university palo alto” dapat dipecah ke 

dalam query Boolean dari biwords:

• “stanford university” AND “university palo”
AND “palo alto”

• TETAPI, tanpa melihat dokumen, tidak dapat 
dibuktikan bahwa dokumen-dokumen cocok 
dengan query boolean di atas
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Biwords Diperluas

• Uraikan teks terindeks dan kerjakan Part-Of-Speech-Tagging 
(POST)

• Simpan term dalam Nouns (N) dan lainnya (X)

• Panggil string dari term biwords diperluas berbentuk NX*N.

– Setiap extended biwords sekarang membuat term dalam 
kamus tersebut

• Contoh: catcher in the rye

N X X N

• Pemrosesan Query : Uraikan dalam N X* X

– Pecahkan query ke dalam enhanced biwords

– Cari di dalam index: catcher X* rye

– Tetapi juga akan cocok dengan dokumen yang mengandung 
"catcher with the rye"!
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Persoalan Index Biword

• False positive, seperti disebutkan tadi

• Index MELEDAK karena kamus menjadi 
terlalu besar

– Tidak layak bagi indeks lebih daripada biwords

• Indeks Biword bukan solusi standard (bagi 
semua biwords) tetapi dapat menjadi bagian 
dari suatu strategi kombinasi.
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Solusi 2: Indeks Posisional

• Simpan ke dalam posting setiap term dan 
posisi dimana term tersebut hadir:

<term, jumlah dokumen yang mengandung term;

Doc1, term-freq in Doc1: position1, position2 … ;

Doc2, term-freq in Doc2: position1, position2 … ;

etc.>

36



Contoh Indeks Posisional

<be: 993427;
1, 6: 7, 18, 33, 72, 86, 231;
2, 2: 3, 149;
4, 5: 17, 191, 291, 430, 434;
5, 9: 363, 367, …>

• Untuk query frasa, digunakan algoritma merge secara 
rekursif pada level dokumen

• Tetapi perlu berurusan dengan lebih daripada sekedar 
equalitas

37

Dokumen 1,2,4,5 
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mengandung “to be 
or not to be”?



Pemrosesan Query Frasa

• Ekstrak entri indeks untuk setiap term berbeda: to, be, 
or, not.

• Perlihatkan daftar doc:position untuk memperoleh 
semua posisi dari “to be or not to be”.

• to:
– 2, 5: 1,17,74,222,551; 4, 5: 8,16,190,429,433; 7, 3: 

13,23,191; ...

• be:
– 1, 2: 17,19; 4, 5: 17,191,291,430,440; 5, 3: 14,19,101; ...

• Metode umum yg sama untuk pencarian kedekatan
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Query Kedekatan

• LIMIT! /3 STATUTE /3 FEDERAL /2 TORT

– /k berarti “dalam k kata dari”.
• Jelas indeks posisional dapat digunakan untuk 

query demikian, indeks biword tidak mampu

• Latihan: Sesuaikanlah linear merge dari posting 
agar mampu menangani query kedekatan. 
Dapatkah bekerja untuk suatu nilai k?
– Ada sedikit tricky untuk mengerjakannya secara 

benar dan efisien

– Lihat gambar 2.12 di buku IIR.
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Irisan Posisional
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Contoh k=2

• pp1=<1,3,5>, pp2 = <4,6,8> untuk DocID=77

• L9 |1-4|<=2? No ; L18 pp1=<3,5>

• L9 |3-4|<=2? Yes; L10 l=<4>; L13 pp2=<6,8>

• L9 |3-6|<=2? No;

• Cek L14 |4-3|>2? No (Sehingga 4 tidak dihapus dari l)

• L17 Jwaban=<(77,3,4)>; L18 pp1=<5>

• L9 |5-6|<=2? L10 Yes; l=<4,6>; L13 pp2 =<8>

• L9 |5-8|<=2? No

• Cek L14 |4-5|>2? No (Sehingga 4 tidak dihapus dari l)

• L17 Jawaban=<(77,3,4) (77,5,4) (77,5,6)> 41



Ukuran Indeks Posisional

• Nilai/offset posisi dapat dikompress (baca Bab 
5 buku IIR)

• Pada hakekatnya indeks posisional 
memperluas penyimpanan posting

• Namun, indeks posisional sekarang standard 
digunakan karena kemampuan dan kegunaan 
dari query frasa dan kedekatan… apakah 
digunakan secara eksplisit atau implisit dalam 
sistem retrieval ter-ranking.
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Ukuran Indeks Posisional

• Perlu entri untuk setiap kejadian, tidak cukup sekali per 
dokumen

• Ukuran indeks tergantung pada ukuran dokumen rata-rata

– Rata-rata halaman web < 1000 term

– Berkas SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), 
buku, puisi epik… dapat berisi 100.000 term

• Jika suatu term ber-frekuensi 0.1%, maka
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Aturan Praktis

• Suatu indeks posisional 2-4 lebih  besar daripada
indeks non-posisional

• Ukuran indeks non-posisional 35-50% volume 
dari teks asli

• Karena menggunakan position-ids dan term-ids 
yang lebih pendek daripada terms, maka indeks 
posisional lebih besar daripada teks asli

• Bayangkan konsekuensi peng-indeks-an web

• Keberatan: semua ini untuk bahasa “English-like”.

44



Skema Kombinasi

• Dua pendekatan ini dapat dikombinasikan:

• Untuk frasa tertentu (“Michael Jackson”,
“Britney Spears”) tidak efisien tetap mem-
merge daftar posting posisional
– Bahkan juga untuk frasa seperti “The Who”

• (karena posting posisional dari dua term yang 
sangat umum ini akan sangat panjang)

• Gunakan indeks biword untuk query tertentu 
dan indeks posisional untuk lainnya.
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QUERY WILD-CARD



Query Wild-card: *

• mor*: temukan semua dokumen yang mengandung 
kata dimulai “mor”

• Mudah dengan lexicon pohon biner (atau B-tree) :
retrieve semua kata dalam range: mor ≤ w < mos

• *mor: temukan kata yang berakhiran “mor”: lebih sulit
– Harus ada B-Tree tambahan untuk term yang ditulis 

berputar balik (backwards)

– Sehingga dapat diretrieve semua kata dalam range : rom ≤
w < ron.

• Latihan: bagaimana menampilkan semua term yang 
memenuhi query wild-card pro*cent?
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Penanganan * di Tengah

• Bagaimana menangani * di tengah term query?

– co*tion

• Dapat melihat ke atas dalam B-Tree co* AND 
*tion dan mendapatkan mengiris dua himpunan 
term tersebut

– Mahal

• Solusi: ubah query wild-card sehingga * hadir di 
ujung (akhir)

• Ini menghadirkan Permuterm Index.
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Contoh Indeks Permuterm

• Dari permuterm diperoleh term dan kemudian 
dari indeks standard diperoleh dokumen yang 
mengandung term tersebut
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Contoh
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Contoh
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Indeks Permuterm

• Untuk term tech, index dokumen yang mengandung 
tech di bawah banyak kunci:
– tech$, ech$t, ch$te, h$tec, $tech – dimana $ simbol 

khusus

• Query:
– tech cari pada tech$ - akan ditemukan hanya key

tech – dan kemudian retrieve postingsnya
– tech* mencari semua term yang diawali $tech

($tech*) – akan mendapatkan : $tech, $technical,
$technique, … dan kemudian me-retrieve postings 
dari semua term ini

– *tech mencari tech$* - akan menemukan : tech$hi-,
tech$air-, tech$
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Indeks Permuterm

• X*Y mencari Y$X*
– Contoh: m*n mencari n$m* - akan menemukan 

man, moron, dll

• Trik:
– Diberikan suatu query dengan 1 wildcard, gabungkan 

dengan $ (pada ujungnya) dan rotasikan query sampai 
wildcard berada diujung

• Trik juga bekerja untuk ini: *tech*mencari 
tech*$* = tech* - akan menemukan tech$, 
tech$hi-, technical$, technical$hi-
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Pemrosesan Query Permuterm

• Rotasikan wild-card query ke kanan

• Gunakan pencarian pada B-tree seperti sebelumnya

• Himpun semua (permu)terms dalam B-tree yang 
berada dalam range yang dtentukan oleh wild-card 
(pertama permuterm dan kemudian term-term indeks)

• Cari di dalam inverted index semua dokumen yang 
diindeks oleh term ini

• Masalah Permuterm : ≈ ukuran lexicon lipat-empat

54
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Indeks Bigram (k-gram)

• Perlihatkan semua k-grams (deretan k karakter)
terjadi dalam suatu term

• Contoh: dari teks “April is the cruelest month”
diperoleh 2-grams (bigrams)

$a,ap,pr,ri,il,l$,$i,is,s$,$t,th,he,e$,$c,cr,ru, 
ue,el,le,es,st,t$, $m,mo,on,nt,h$

– $ : simbol batas kata khusus

• Pelihara inverted index kedua dari bigrams 
untuk term kamus yang cocok dengan setiap 
bigram.
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Contoh Indeks Bigram

• Indeks k-gram menemukan term berdasarkan 
pada query yang mengandung k-grams (di sini 
k=2)
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Pemrosesan wild-cards

• Query mon* sekarang dapat dijalnkan sebagai
– $m AND mo AND on

• Mendapatkan terms yang cocok semua kondisi AND –
memenuhi query wildcard (kondisi perlu)

• Tetapi akan mendapatkan false positive:
– Contoh: diretrieve moon (false positive)

• Harus dilakukan post-filter terhadap term-term ini 
berlawanan dengan query

• Term terenumerasi yang bertahan kemudian dicari di 
dalam inverted index term-document 

• Cepat, dibandingkan permuterm.
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Pemrosesan Query wild-card

• Seperti sebelumnya, query boolean harus dieksekusi 
untuk setiap term terfilter, terenumerasi

• Wild-cards dapat mengakibatkan eksekusi query yg 
mahal (disjunctions sangat besar…)
– pyth* AND prog*

• Jika kita mendorong “kemalasan” orang2 akan 
merespon!

• Search engine mana yang mengijinkan query wildcard? 
(lakukan double check)
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KOREKSI EJAAN



Koreksi Ejaan

• Dua kegunaan penting:
– Membetulkan dokumen yang akan diindeks

– Membetulkan query pengguna untuk me-retrieve 
jawaban yang “tepat”

• Dua pendekatan utama:
– Kata Terisolaso

• Cek setiap kata untuk mengetahui kesalahan eja

• Tetapi ini tidak akan menangkap kesalahan cetak  yang tereja 
dengan benar, misal: from → form

– Sensitif Konteks
• Perhatikan kata-kata yang melingkupi,

• Contoh: I flew form Heathrow to Narita.
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Kesalahan Eja Query

• Titik fokus utama pada banyak IRS

– Contoh: Query Alanis Morisett

• Dapat salah satu:

– Me-retrieve dokumen yang terindeks dengan 
ejaan yang benar (Alanis Morisette), ATAU

– Mengembalikan beberapa query alternatif 
tebakan dengan ejaan yang benar

• Apakah yang anda maksud … ?

– Satu tembakan vs. Konvensional
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Koreksi Kata Terisolasi

• Alasan mendasar: ada suatu lexicon asal yang 
benar pengejaannya

• Dua pilihan dasar untuk ini

1. Lexicon standard seperti
– Webster’s English Dictionary

– Lexicon “khusus industri” – dibuat sendiri

2. Lexicon dari corpus terindeks
– Contoh: semua kata di web

– Semua nama, akronim, dll.

– (termasuk kesalahan-eja dalam corpus tersebut)
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Koreksi Kata Terisolasi

• Diberikan suatu lexicon dan sederetan 
karakter Q, kembalikan kata dalam lexicon 
terdekat dengan Q

• Apa maksud “terdekat”?

• Ada beberapa alternatif (lihat buku IIR)

– Jarak Edit (jarak Levenshtein)

– Jarak edit terbobot

– n-gram overlap
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Jarak Edit

• Diberikan dua string S dan T, jumlah minimum 
operasi untuk menkonversi S (source) ke dalam T 
(target)

• Operasi dasarnya level karakter
– Insert, Delete, Replace, (Transposition)

• Misal: jarak edit dari dof ke dog adalah 1
– Dari cat ke act adalah 2 (hanya 1 jika dengan

transpose.)
– Dari cat ke dog adalah 3.

• Biasanya dilakukan dengan pemrograman 
dinamis

• Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Levenshtein_distance
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Jarak Edit Terbobot

• Bobot dari suatu operasi tidak konstan dan 
tergantung pd karakter involved
– Dimaksudkan untuk menangkap error OCR atau 

keyboard, misal m lebih mungkin salah ketik sebagai 
n daripada q

– Karena itu, menggantikan m dengan n adalah jarak 
edit lebih kecil daripada dengan q

– Ini dapat dirumuskan sebagai model probabilitas

• Memerlukan matrik bobot sebagai input
• Modifikasi pemrograman dinamis untuk 

menangani bobot
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Menggunakan Jarak Edit

• Diberikan Query:
– EITHER: pertama, enumerasikan semua deretan karakter di 

dalam jarak edit preset (misal 2) dan kemudian iriskan 
himpunan ini dengan daftar kata yang “benar” yang ditemukan 
di dalam kosakata

– OR: cari di dalam kosakata kata-kata yang benar dalam suatu 
jarak preset ke query tersebut

• Perlihatkan terms yang ditemukan kepada pengguna 
sebagai suatu saran

• Alternatif:
1. Mencari semua koreksi yang mungkin dalam inverted 
index dan mengembalikan semua dokumen … LAMBAT
2. Menjalankan satu koreksi yang paling mungkin

• 2 Alternatif ini melemahkan pengguna, tetapi menghemat 
putaran iterasi dengan pengguna.
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Jarak Edit ke Semua Term Kamus?

• Diberikan suatu query (mis-spelled), hitung jarak 
editnya ke setiap term kamus?
– Mahal dan lambat
– Alternatif?

• Bagaimana memotong himpunan term kamus 
kandidat? Ada ide?

• Satu kemungkinan adalah menggunakan n-gram 
overlap – karena lebih cepat (harus punya indeks 
n-gram)

• Juga dapat digunakan oleh sendiri untuk koreksi 
ejaan.
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n-gram overlap

• Enumersikan semua n-grams dalam string query

• Gunakan indeks n-gram (ingat pencarian wild-
card) untuk me-retrieve semua term lexicon yang 
cocok dengan sesuatu dari n-grams query
(mengapa tidak semua?)

• Atau pertimbangkan suatu threshold dengan 
bilangan yang cocok dengan n-grams (misal 
setidaknya 2 n-grams)

– Varian: bobot mengikuti susunan keyboard, dll.
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Pencocokan 2-grams

• Mencocokan setidaknya two 2-grams dalam kata "bord" akan 
meretrive “aboard”, "border" dan “boardroom”

• Tetapi “boardroom” koreksi yang tak mungkin – jarak editnya 
lebih besar daripada "aboard"
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Contoh dengan trigrams

• Andaikan teksnya november

– Trigrams:        nov, ove, vem, emb, mbe, ber.

• Query: dicember

– Trigrams: dic, ice, cem, emb, mbe, ber.

• Sehingga 3 trigrams overlap (dari 6 dalam 
setiap term)

• Bagaimana kita dapat mengubah ini menjadi 
ukuran overlap ternormalkan?
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Opsi 1: Koefisien Jaccard

• Ukuran overlap yang umum digunakan

• Jika X dan Y dua himpunan; maka J.C. adalah

• Sama dengan 1 ketika X dan Y mempunyai elemen 
yang sama dan 0 ketika elemen-elemennya terpisah

• X dan Y tidak harus berukuran sama

• Selalu berikan bilangan antara 0 dan 1
– Threshold untuk memutuskan jika diperoleh kecocokan

– Misal, jika J.C. > 0.8, menyatakan cocok

71



Bahan Bacaan

• Buku IIR sub bab 2.1, 2.2, 2.4, 3.2, dan 3.3

• Fungsi pencarian lanjutan di google

• http://www.google.com/support/websearch/ 
in/ answer.py?answer=136861
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Pertanyaan
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