
Sistem Temu-Kembali Informasi
Evaluasi Sistem IR

Husni
Program Studi Teknik Informatika

Universitas Trunojoyo Madura

Semeter Gasal 2015 - 19 Nop. 2015



Outline

• Bagaimana mengetahui bahwa hasil yang 
diperoleh adalah relevan?
– Mengevaluasi suatu search engine

• Benchmark (patokan)

• Presisi dan recall

• Akurasi

• Ketidaksepakatan antar hakim

• Normalisasi potongan untung kumulatif

• Pengujian A/B

• Rangkuman hasil:
– Membuat hasil yang berguna bagi pengguna
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Ukuran bagi Search Engine (SE)

• Berapa cepat membangun indeks

– Jumlah dokumen/jam

– (Rerata ukuran dokumen)

• Berapa cepat melakukan pencarian

– Latency sebagai fungsi dari ukuran indeks

• Ekspresi dari bahasa query

– Kemampuan mengekspresikan kebutuhan informsi 
yang kompleks

– Kecepatan pemrosesan query kompleks

• UI (User Interface): Tertata & mudah digunakan?

• Gratis atau berbayar? 
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Ukuran bagi Search Engine

• Semua kriteria tersebut measurable: dapat 
dihitung kecepatan/ukurannya
– Dapat diekspresikan dengan tepat

• Tetapi ukuran kunci: happiness (kebahagiaan 
pengguna)
– Apa ini?
– Kecepatan respon/ukuran dari indeks adalah faktor 

penting
– Tetapi tidak asal cepat, jawaban yang tak berguna 

membuat pengguna kecewa

• Perlu cara menghitung kepuasan pengguna.
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Ukuran Kebahagiaan Pengguna

• Masalah: Siapa pengguna yang akan dibuat bahagia?

– Tergantung pada seting

• Web Engine:

– Pengguna mencari apa yang diinginkan dan kembali ke engine

• Dapat diukur angka pengguna yang kembali

– Pengguna melengkapi tugasnya - pencarian sebagai alat 
(sarana), bukan akhir.

• Situs eCommerce: pengguna mencari apa yang diinginkan dan beli

– Kepuasan bagi end-user atau situs eCommerce?

– Waktu belanja atau % pencarian yang menjadi pembelian?

• Recommender System: pengguna mencari rekomendasi yang 
berguna ATAU sistem mampu memprediksi rating pengguna?
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Mengukur Kebahagiaan Pengguna

• Enterprise (perusahaan/pemerintah/kampus) 
harus Peduli dengan “produktifitas pengguna”

– Berapa waktu yang dihemat oleh pengguna ketika 
mencari informasi?

– Banyak kriteria lain harus diperhatikan, terutama 
yang berkaitan dengan keluasan, kemudahan dan 
keamanan akses.
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Kebahagiaan: Sukar diukur

• Proxy paling umum: Relevansi hasil pencarian

• Tetapi bagaimana mengukur relevansi?

• Ada metodologi --> ada persoalan yang 
muncul

• Ukuran relevansi memerlukan 3 elemen:
1. Koleksi dokumen benchmark
2. Paket query benchmark
3. Biasanya taksiran biner: Relevan atau Tak-Relevan 

untuk setiap query dan setiap dokumen.
• Ada yang tak biner, tapi tak standard.
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Kebutuhan --> Query

Kebutuhan informasi -> Query -> Search Engine -> Hasil -> 
Browse ATAU Query -> ...
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Mengevaluasi Sistem IR 

• Kebutuhan informasi diterjemahkan ke dalam 
Query

• Relevansi ditaksir relatif terhadap kebutuhan 
informasi, bukan Query

• Misal, kebutuhan informasi: I'm looking for 
information on whether using olive oil is 
effective at reducing your risk of heart attacks.

• Query: olive oil heart attack effective
• Evaluasi: apakah dokumen menjawab 

kebutuhan informasi, atau hanya 
menyesuaikan kata-kata yang terkandung 
dalam query
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Benchmark Relevansi Standard

• TREC - National Institute of Standards and Technology 
(NIST) telah menjalankan test bed TKI besar selama 
bertahun-tahun

• Dokumen benchmark: Reuters dan lainnya

• “Tugas-tugas Retrieval” ditetapkan

– Kadang kala sebagai query

• Pakar manusia menilai kedekatan setiap query dengan 
untuk setiap dokumen: Relevan atau Tak-relevan

– atau setidaknya untuk subset dari dokumen yang 
dikembalikan oleh sistem untuk query tersebut.
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Relevansi & Dokumen Yang Ditemukan 
Kembali
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Evaluasi Retrieval Tak-Teranking:
Presisi & Recall

• Presisi: % dokumen yang diretrieve dan 
relevan = P(relevan | diretrieve)

• Recall: % dokumen relevan yang berhasil 
diretrieve = P(diretrieve | relevan)

• Presisi P = tp/(tp + fp) = tp/diretrieve

• Recall R = tp/(tp + fn) = tp/relevan
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Akurasi

• Diberikan suatu query, suatu engine (classifier) 
mengelompokkan setiap dokumen sebagai 
“Relevan” atau “Tak-relevan”

– Apakah yang di-retrieve terklasifikasi oleh 
engine sebagai "relevan" dan apakah yang tidak 
di-retrieve diklasifikasikan sebagai "tak-relevan“

• Akurasi dari engine: % ketepatan dari klasifikasi

– (tp + tn) / ( tp + fp + fn + tn)

• Akurasi adalah ukuran evaluasi yang umum 
digunakan dalam kerja klasifikasi machine learning 

• Mengapa ini bukan ukuran evaluasi yang sangat 
penting dalam IR?
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Mengapa Tidak Hanya Akurasi?

• Bagaimana membangun search engine yang 
akurat 99.9999% dengan biaya rendah?

• Information Retrieval digunakan untuk 
mendapatkan sesuatu dan mempunyai 
tolerensi tertentu terhadap sampah (junk).
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Presisi, Recall & Akurasi

• Presisi sangat rendah, recall sangat rendah, 
akurasi tinggi

• a = (tp + tn) / ( tp + fp + fn + tn)
= (0 + (27*17 - 2))/(0+1+1+(27*17 - 2))
= 0.996 15



Presisi-Recall

• Bagaimana recall dari query jika semua 
dokumen diretrieve?

• Diperoleh recall tinggi (tetapi presisi 
rendah)

• Recall adalah fungsi non-decreasing dari 
jumlah dokumen yang diretrieve. Mengapa?

• Pada sistem yang bagus, presisi menurun 
saat jumlah dokumen yang diretrieve atau 
recall meningkat
– Ini bukan teorema tetapi hasil dengan 

konfirmasi empiris yang kuat.
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Presisi-Recall

17

1000 
itu apa?



Kesulitan Pemakaian Presisi-Recall

• Query harus dibandingkan dengan koleksi 
dokumen yang sangat besar, misalnya di atas 
1 juta dokumen

• Perlu perkiraan relevansi oleh manusia
– Tetapi orang bukan penilai yang reliable

• Penilaian harus berupa biner
– Bagaimana dengan penilaian bernuansa?

• Sangat dipengaruhi oleh koleksi dokumen dan 
kepengarangannya
– Hasil mungkin tak dapat diterjemahkan dari satu 

domain ke domain lain.
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Ukuran Gabungan: F

• Ukuran kombinasi yang menebak tarik ulur presisi-
recall adalah F measure (weighted harmonic mean):

• Biasanya digunakan ukuran F1 berimbang

– yaitu dengan β = 1 atau α = .

• Harmonic mean adalah rerata conservative
– Lihat buku CJ van Rijsbergen, Information Retrieval
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F1 & Rerata lain

• Geometric mean dari a dan b adalah (a*b)½
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Mengevaluasi Hasil Teranking

• Sistem dapat mengembalikan sejumlah 
hasil - dengan berbagai perilakunya atau

• Dengan mengambil jumlah bervariasi 
dari dokumen yang dikembalikan teratas 
(top)(tingkatan dari recall), evaluator 
dapat menghasilkan suatu kurva presisi-
recall.
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Presisi-Recall
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Kurva Presisi-Recall
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Apa yang terjadi di sini dimana 
presisi menurun tanpa 
peningkatan dari recall?

Kurva presisi-recall is the 
thicker one



Rerata Banyak Query

• Graf presisi-recall untuk satu query 
bukanlah hal sangat penting untuk 
dilihat

• Perlu kinerja rata-rata terhadap semua 
query

• Tetapi ada persoalan teknis:
– Kalkulasi presisi-recall menempati beberapa 

titik pada graf
– Bagaimana menentukan suatu nilai 

(interpolate) antara titik-titik tersebut?
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Presisi Ter-Interpolasi

• Ide: jika presisi lokal meningkat seiring meningkatnya 
recall, maka dapat disimpulkan bahwa …

• Ambil maksimum presisi untuk semua nilai recall yang 
lebih besar
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Evaluasi: 
11-titik Presisi Berinterpolasi

• 11-titik presisi rata-rata berinterpolasi
– Ukuran standard dalam kompetisi TREC 

awal

– Ambil presisi berinterpolasi pada 11 level 
recall bervariasi dari 0 sampai 1 dengan 
kenaikan 1/10

– Nilai untuk 0 selalu berinterpolasi!

– Hitung rata-ratanya

– Evaluasi kinerja pada semua level recall.

26



Presisi 11 Titik Dasar (Bagus)

Presisi 11 titik dari TREC 8 (1999): SabIR/Cornell 8A1
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Presisi Recall untuk Recommender

• Retrieve semua item yang 
rating terprediksi >= x 
(x=5, 4.5, 4, 3.5, ... 0)

• Hitung presisi dan recall
• Suatu item dikatakan 

relevan jika true rating > 
3

• Ada 11 titik untuk diplot
• Mengapa presisi tidak 0? 

Latihan!
• Nilai 0.7 merepresentasi-

kan apa? yaitu presisi 
pada recall = 1.
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Evaluasi: Presisi pada k

• Graf bagus tetapi orang ingin ukuran 
rangkuman!

• Presisi pada level retrieval tertentu (pasti)

– Presisi-pada-k: Presisi dari hasil top k 

– Tepat bagi kebanyakan pencarian web: 
semua orang inginkan adalah cocok (bagus) 
pada halaman hasil 1 atau 2

– Tetapi: averages badly and has an arbitrary 
parameter of k.
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Mean Average Precision (MAP)

• Rerata nilai presisi diperoleh untuk nilai K meningkat, 
untuk dokumen top K, setiap kali suatu dokumen 
relevan baru diretrieve

• Menghindari interpolasi, gunakan level recall yang 
tetap

• MAP untuk koleksi query adalah rerata aritmatika

– Rerataan-macro: each query counts equally

• Definisi: jika himpunan dokumen relevan untuk suatu 
kebutuhan informasi qj adalah {d1, …, dm_j} dan Rjk 
adalah himpunan dokumen yang diretrieve sampai 
diperoleh dk, maka:
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MAP: Contoh
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Presisi-R

• Jika diketahui himpunan dokumen yang relevan Rel, 
maka hitung presisi dari top |Rel| dokumen yang 
dikembalikan

• Sistem sempurna mendapatkan skor 1.0.

• Jika ada |Rel| dokumen relevan untuk suatu query, uji 
top |Rel| hasil dari sistem, dan ditemukan r yang 
relevan, maka

– P = r/|Rel|

– R= r/|Rel|

• Presisi-R berubah menjadi identik dengan breakeven 
point, yaitu dimana presisi sama dengan recall.
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Variansi Kinerja

• Untuk suatu koleksi test, kadang sistem 
berkinerja sangat buruk (misal MAP = 0.1) dan 
kadang sangat bagus (misal MAP = 0.7)

• Pengamatan: kasus variansi kinerja ini sering 
terjadi pada sistem yang sama dengan banyak 
query, bukan sistem berbeda dengan query 
yang sama.

• Jadi, ada kebutuhan informasi yang mudah 
dan sulit!
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PEMBUATAN KOLEKSI TEST UNTUK 
EVALUASI IR



Koleksi Test
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Dari Koleksi Dokumen ke Test

• Masih membutuhkan:

1. Query test

2. Penaksiran relevansi

• Query test
– Harus tepat untuk dokumen yang tersedia

– Paling baik dirancang oleh pakar domain

– Term-term query random? bukan ide yang baik

• Penilaian relevansi
– Manusia menilai (memutuskan): makan waktu

– Apakah panel manusia sempurna?
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TREC (Text REtrieval Conference)

• TREC Ad Hoc task dari 8 TREC pertama adalah 
standard IR
– 50 kebutuhan informasi terperinci setahun
– Evaluasi manusia dari kumpulan hasil yang dikembalikan 
– Hal-hal terkait yang terbaru: Web track, HARD

• Query TREC (TREC 5)
– ID atau nomor topik;
– Judul pendek, dapat ditampilkan sebagai tipe query yang 

dapat disubmitkan ke suatu search engine;
– deskripsi dari kebutuhan informasi yang panjangnya tidak 

lebih dari satu kalimat; dan 
– naratif yang menyediakan suatu deskripsi lebih lengkap dari 

dokumen yang dianggap relevan oleh pencari.

http://trec.nist.gov/
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Contoh Topik Ad Hoc TREC
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Patokan Relevansi Standard Lain

• GOV2

– Koleksi TREC/NIST lainnya

– 25 juta halaman web

– Koleksi terbesar yang tersedia dengan mudah

– Tetapi masih 3 tingkat lebih kecil daripada indeks 
Google/Yahoo/MSN

• NTCIR

– Bahasa Asia Timur dan IR lintas-bahasa

• Cross Language Evaluation Forum (CLEF)

– Bahasa-bahasa di Eropa, IR lintas-bahasa.

• dan banyak lagi lainnya...

39



Satuan Evaluasi

• Kurva presisi, recall dan F dapat dihitung 
untuk unit-unit berbeda

• Unit yang mungkin (yaitu content apa 
yang diretrieve):
– Dokumen (paling umum)
– Fakta (digunakan dalam beberapa evaluasi 

TREC)
– Entitas (misalnya perusahaan mobil)

• Dapat memberikan hasil berbeda. 
Mengapa?
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Ukuran Kappa untuk inter-judge 
(dis)agreement

• Ukuran Kappa:

– Ukuran kesepakatan antar para hakim

– Dirancang untuk penghakiman kategoris

– Mengoreksi kesepakatan kesempatan

Kappa = [ P(A)  P(E) ] / [ 1  P(E) ]

• P(A)  proporsi berapa kali hakim setuju

• P(E)  kesepakatan kebetulan - tetapi menggunakan 
probabilitas untuk keluaran yang relevan / tidak 
relevan seperti yang diamati dalam panel hakim 

• Kappa = 0 untuk kesepakatan kebetulan, 1 untuk 
kesepatakan total. 41



Ukuran Kappa: Contoh

• P(A)? P(E)?

42

Jumlah 
Dokumen

Hakim 1 Hakim 2



Ukuran Kappa: Contoh 

• P(A) = 370/400 = 0.925

• Kesepakatan secara kebetulan: P(E)
– P(nonrelevant) = (10+20+70+70)/800 = 0.2125

– P(relevant) = (10+20+300+300)/800 = 0.7878

– P(E) = 0.21252 + 0.78782 = 0.665

• Kappa = (0.925  0.665)/(1-0.665) = 0.776

• Kappa > 0.8 = kesepakatan bagus

• 0.67 < Kappa < 0.8 -> “kesimpulan tentatif” 
[Carletta ’96]

• Tergantung pada tujuan kajian

• Untuk > 2 hakim: rerata kappa berpasangan
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Perjanjian Antar Hakim: TREC 3
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Pengaruh Kesepakatan Antar Hakim

• Variabilitas Hakim: dampak pada ukuran 
kinerja mutlak dapat signifikan (misalnya 0,32 
menggunakan hakim vs 0,39 menggunakan 
hakim lainnya)

• Sedikit dampak pada peringkat sistem yang 
berbeda atau kinerja relatif

• Misalkan kita ingin tahu apakah algoritma A 
lebih baik dari algoritma B

• Sebuah percobaan information retrieval 
standar akan memberikan jawaban yang 
dapat diandalkan untuk pertanyaan ini.
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Kritik Relevansi Murni

• Relevansi vs. Relevansi Marginal
– Suatu dokumen dapat redundant bahkan jika itu 

sangat relevan
– Duplikat
– Informasi yang sama dari sumber berbeda
– Relevansi marginal adalah ukuran utilitas yang lebih 

baik bagi pengguna

• Menggunakan fakta/entitas sebagai unit 
evaluasi yang (lebih) langsung mengukur 
relevansi benar (true)

• Tetapi lebih sulit dalam membuat himpunan 
evaluasi.
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Dapatkah mengabaikan Penghakiman 
Manusia?

• TIDAK
• Membuat kerja eksperimental itu berat

– Terutama pada skala besar
• Pada beberapa seting yang sangat khusus, 

dapat menggunakan proxy (perwakilan)
• Misal, pengujian retrieval ruang vektor yang 

tepat:
– Membandingkan kedekatan jarak cosinus dari 

dokumentasi benar-benar terdekat dengan 
yang ditemukan oleh algoritma retrieval 
perkiraan

• Tetapi koleksi test dapat digunakan ulang 
(selama hasil training-nya tidak buruk).

47



Evaluasi pada Search Engine Besar

• Search engines mempunyai koleksi query test dan hasil 
yang diranking manual (hand-ranked)

• Recall sulit untuk diukur di web (mengapa?)
• Search engines sering menggunakan presisi top k , 

misalnya k=10
• . . . atau ukuran yang menghargai Anda lebih banyak 

untuk mendapatkan peringkat 1 benar daripada untuk 
mendapatkan peringkat 10 tepat: NDCG (Normalized 
Cumulative Discounted Gain)

• Search engines juga menggunakan ukuran berbasis non-
relevance:
– Clickthrough pada hasil pertama: Sangat tidak reliable jika 

melihat pada clickthrough tunggal… tetapi cukup reliable 
aggregat-nya

– Kajian mengenai perilaku pengguna di dalam lab
– Testing A/B testing.
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Normalised Discounted Cumulative Gain

• Seperti presisi pada k, dievaluasi terhadap beberapa 
nomor k dari hasil pencarian teratas

• Untuk sehimpunan query Q, jika R(j, m) adalah skor 
relevansi yang diberikan penilai manusia terhadap 
dokumen pada indeks ranking m untuk query j

• dimana Zkj adalah faktor normalisasi agar ranking 
NDCG sempurna pada k untuk query j adalah 1

• Untuk query dimana k′ < k dokumen diretrieve, 
penjumlahan terakhir dikerjakan terserah pada k′.
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Testing A/B

• Maksud: menguji suatu inovasi tunggal

• Prasyarat: Ada search engine besar yang sudah 
berjalan.

• Sebagian besar pengguna menggunakan sistem lama

• Alihkan sebagian kecil dari lalu lintas (misalnya 1%) ke 
sistem baru yang menyertakan inovasi

• Evaluasi dengan ukuran "otomatis" seperti klik-tayang 
(clickthrough) pada hasil pertama

• Sekarang kita bisa langsung melihat apakah inovasi 
meningkatkan kebahagiaan pengguna

• Mungkin metodologi evaluasi yang paling dipercaya 
mesin pencari besar (juga untuk RecSys).
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PRESENTASI HASIL



Tampilan Hasil

• Setelah memeringkatkan dokumen sesuai dengan 
kriteria, daftar hasil harus disajikan ke penguna

• Paling umum, daftar judul dokumen ditambah 
ringkasan singkat, alias "10 link biru"
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Rangkuman Hasil

• Judul sering secara otomatis diekstrak dari metadata 
dokumen. Bagaimana dengan rangkuman?
– Deskripsi ini krusial
– Pengguna dapat mengidentifikasi hit good/relevant 

berdasarkan pada deskripsi
• Dua jenis dasar:

– Statis
– Dinamis

• Rangkuman statis dari dokumen selalu sama, tak 
peduli kecocokan query dengan dokumen tersebut

• Rangkuman dinamis bersifat usaha query-dependent, 
menjelaskan mengapa dokumen tersebut diretrieve.
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Contoh dalam Recommender System
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Contoh: Amazon.com
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Rangkuman Statis

• Pada sistem dasar, rangkuman statis merupakan subset 
dari dokumen

• Heuristik paling simpel: 50 pertama (atau dapat 
bervariasi) kata dari dokumen
– Rangkuman di-cache pada saat indexing

• Lebih pintar: ekstrak sehimpunan kalimat “kunci” dari 
setiap dokumen  
– Heuristik NLP sederhana untuk men-skor-kan setiap kalimat

– Rangkuman dibuat berdasarkan kalimat-kalimat dengan skor 
tertinggi

• Paling pintar: NLP digunakan untuk mensintesa suatu 
rangkuman
– Jarang digunakan dalam IR; Riset text summarization.
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Rangkuman Dinamis

• Menyajikan satu atau lebih “window” di dalam 
dokumen yang mengandung term query

– Potongan “KWIC”: Keyword in Context 
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Teknik Rangkuman Dinamis

• Temukan window kecil dalam dok. yang 
mengandung term query
– Memerlukan pencarian window cepat dalam cache 

dokumen

• Berikan skor setiap window --> query
– Gunakan fitur seperti lebar window, posisi dalam 

dokumen, dll.
– Kombinasikan fitur-fitur melalui suatu fungsi 

penskoran

• Tantangan dalam evaluasi: menghakimi 
rangkuman
– Lebih mudah melakukan perbandingan berpasangan 

daripada penaksiran relevansi biner.
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Quicklinks

• Khusus query navigasional seperti kebutuhan pengguna 
united airlines kemungkinan besar terpuaskan pada 
www.united.com

• Quicklinks menyediakan isyarat navigasi pada home 
page tersebut
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Bahan Bacaan

• Buku IIR Bab 8: 
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Ujian Akhir Semester (UAS)
Technical Report Metode dalam IR

• Cari dan download setidaknya 10 paper (in English, terbit 
tahun 2014-2015) dari salah satu topik: Web Search 
Engine, [Social network] Recommender System, [Social] 
Web Retrieval, Web Personalization atau Web page 
Classification/Clustering.

• Baca sekilas dan ambil 3 paper terbaik untuk topik terpilih.
• Buat tulisan (dalam Bahasa) dengan merujuk 3 paper 

tersebut:. docx, A4, 10 halaman, Times New Roman 12, 1 
spasi. Format: Judul, Penulis, Abstrak, Latar belakang, 
Metode/Teknik, Hasil Perbandingan (disertai tabel), 
Kesimpulan, Referensi dan Pernyataan keaslian tulisan.

• Kirimkan tulisan (.docx) ke husni@trunojoyo.ac.id, Subyek: 
STKI_NRP_Judul_tulisan. Deadline: 31 Desember 2015 
23:59:59.

• Buat poster (1 halaman A4, berwarna, bergambar) 
berdasarkan tulisan tersebut. Presentasikan. Kumpulkan. 
Deadline: Jadwal UAS.
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