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Persoalan 1 : Definisi 
Jelaskan definisi istilah-istilah berikut: 

▪ tokenization 
▪ permuterm index 
▪ champion list 

 
Persoalan 2 : Karakteristik Koleksi dan Indeks-nya 
Anggaplah suatu koleksi terdiri dari 500.000 dokumen, masing-masing mengandung (rata-rata) 800 
kata. Jumlah kata-kata berbeda (yaitu tidak terjadi duplikasi) diestimasi sebanyak 700.000.  
Untuk semua pertanyaan, berikan perhitungan anda: 

▪ Berapa ukuran (dalam Mega atau Giga Byte) koleksi tersebut saat disimpan  (tidak 
dipadatkan) pada disk? 

▪ Dengan tingkat reduksi terbaik dari kamus yang dicapai saat menggunakan preprocessing 
linguistik (kata-kata noise, stemming), berapakah ukuran (jumlah istilah) kamus? 

▪ Pertimbangkan suatu index dimana panjang rata-rata  dari daftar posting non-posisi adalah 
200. Berapa perkiraan jumlah posting dari indeks ini? 

▪ Berapa byte anda membolehkan encoding (tanpa kompresi) suatu term kamus? Suatu 
posting non-posisi? 

▪ Berapa ukuran (mega atau giga byte) kamus dan daftar posting yang dihasilkan? 
▪ Jika Anda memampatkan kamus menggunakan metode dictionary-as-a-string, berapakah 

ukuran kamus yang baru? 

 
Persoalan 3 : Query dan Indeks 

▪ Jenis query apa yang dapat diterapkan terhadap koleksi ini, indeks seperti apa yang 
dibutuhkan ? 

 
Persoalan 4 : Pra-Pemrosesan Linguistik 
Apakah pernyataan berikut benar atau salah (berikan alasannya) ? 

▪ Stemming meningkatkan presisi retrieval. 
▪ Stemming hanya sedikit mengurangi ukuran dari kamus. 
▪ Stop lists mengandung semua  term yang paling sering. 

 
Persoalan 5 : Stemming  
Apa yang sebaiknya dihasilkan oleh suatu stemmer untuk kata-kata berikut? 

▪ busses 
▪ rely 
▪ realised 

Bagaimana dengan kata-kata berikut? 
▪ crepuscular 
▪ rigorous 



▪ placement 

 
Persoalan 6 : Arsitektur Indeks 
Usulkan suatu arsitektur Map-Reduce untuk pembuatan indeks spesifik bahasa dari suatu koleksi 
heterogen. Ilustrasikan arsitektur ini dengan gambar yang jelas! 
 

Persoalan 7 : Kompresi Indeks 
▪ Berapa gap terbesar yang dapat di-encode dalam 2 byte menggunakan encoding variable-

byte? 
▪ Daftar posting apa yang dapat didecode-kan dari variabel byte-code 10001001 00000001 

10000010 11111111 ? 
 

Persoalan 8 : Model Ruang Vektor 
Perhatikan koleksi yang dibuat dari dokumen d1, d2, d3 dan mempunyai karakteristik berikut: 
 

Term   tfd1  tfd2  tfd3  df 
pemain  12  35  55  123 
pertandingan 15  24  48  240 
terbaru  52  13  12  85 
 

▪ Hitung representasi vektor dari d1, d2 dan d3 menggunakan pembobotan tf − idft,d dan 
normalisasi euclidian. 

▪ Hitung kemiripan kosinus  antar dokumen-dokumen ini. 
▪ Berikan ranking yang diretrieve oleh sistem untuk query “pertandingan terbaru”. 

 
 

Persoalan 9 : Pembobotan Term 
▪ Hitunglah representasi vektor dari dokumen para Persoalan 8 menggunakan skema 

pembobotan ltn. 
 

Persoalan 10 : Arsitektur Indeks 
Pertimbangkan penggunakan hashtable sebagai struktur yang mematakan kunci (key) ke nilai (value) 
menggunakan suatu fungsi hash h sehingga h(key) = value. 

▪ Masalah apa yang mungkin muncul dari struktur demikian  ketika penyisipan pasangan key-
value baru? 

▪ Solusi apa yang anda usulkan untuk penyisipan ini? Berikan suatu algoritma untuk 
penyisipan suatu pasangan key-value! 

 


