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➢ Fungsi
▪ Mengambil (fetch) halaman web dengan

mengikuti hyperlink
▪ Merefresh halaman secara periodik

➢Masalah Inti
▪ Bandwidth & storage terbatas vs. volume 

data sangat besar
▪ Frekuensi update halaman web

➢ Solusi
▪ Prioritaskan crawling berdasarkan pada 

ranking halaman dan statistik lain.

Web Crawler



Web Crawler

• Mencari dan mendownload halaman web secara otomatis

– Menyediakan koleksi tersebut untuk pencarian

• Web sangat besar dan tumbuh secara konstan

• Web tidak di bawah kendali penyedia search engine

• Halaman web (web pages) berubah secara konstan

• Crawler juga digunakan untuk tipe data lainnya.



Meretrieve Halaman Web

• Setiap halaman web mempunyai suatu uniform resource 
locator (URL) yang unik

• Halaman web disimpan pada web server yang menggunakan 
HTTP untuk bertukar informasi dengan software client

• Misal:



Meretrieve Halaman Web

• Program client web crawler menghubungi suatu server 
domain name system (DNS)

• DNS server menerjemahkan hostname ke dalam alamat 
internet protocol (IP)

• Crawler kemudian mencoba menghubungi komputer 
server menggunakan port spesifik

• Setelah koneksi, crawler mengirimkan suatu request HTTP 
ke web server meminta suatu halaman

– Biasanya suatu request GET.



Mengcrawling Web



Web Crawler

• Memulai dengan suatu himpunan seeds, berisi himpunan URL
yang diberikan ke Crawler sebagai parameter

• Seeds ditambahkan ke antrian (queue) request URL

• Crawler mulai menarik halaman-halaman dari request queue

• Halaman yang terunduh diurai (parse) untuk mencari tag link 
yang mungkin mengandung URL berguna lain untuk diambil

• URL baru ditambahkan ke request queue crawler, atau frontier

• Berlanjut sampai tidak ada lagi URL baru atau harddisk penuh.



Web Crawling

• Web crawler menghabiskan banyak waktu menunggu respon 
terhadap requests

• Untuk mereduksi tidak-efisiensi, web crawler menggunakan 
threads dan mengambil ratusan halaman sekaligus

• Crawler berpotensi dapat membanjiri situs web dengan 
request halaman-halamannya

• Untuk menghindari masalah ini, web crawler memanfaatkan 
politeness policies
– Misal: delay antar request ke server web yang sama



Mengendalikan Crawling

• Bahkan crawling situs secara perlahan membuat marah 
beberapa administrator server web keberatan atas 
penyalinan data mereka

• File Robots.txt dapat digunakan untuk mengontrol crawlers



Thread Crawler Sederhana

1. procedure CrawlerThread(frontier)
2. while not frontier.done() do
3. website  frontier.nextSite()
4. url  website.nextURL()
5. if website.permitsCrawl()url) then
6. text  retriveURL(url)
7. storeDocument(url,text)
8. for each url in parse(text) do
9. frontier.addURL(url)
10. end for
11. end if
12. frontier.releaseSite(website)
13. end while
14. end procedure



Freshness

• Web pages secara konstan ditambahkan, dihapus dan 
diupdate (dimodifikasi)

• Web crawler harus secara kontinu mengunjungi-ulang 
(revisit) halaman-halaman yang telah dicrawl untuk melihat 
apakah halaman tersebut telah berubah dalam rangka 
menjaga kebaruan (freshness) dari koleksi dokumen

– Salinan kadaluarsa tidak lagi merefleksikan isi nyata dari halaman 
web tersebut



Freshness
• Protokol HTTP mempuyai suatu tipe request khusus 

bernama HEAD yang membuatnya mudah untuk memeriksa 
perubahan halaman

– Mengembalikan informasi mengenai halaman, bukan halamannya



Freshness

• Tidak mungkin secara konstan memeriksa semua halaman

– Harus memeriksa halaman penting dan yang sering kali berubah

• Freshness adalah proporsi halaman yang fresh (segar, 
update)

• Mengoptimalkan metrik ini dapat menyebabkan keputusan 
yang buruk, seperti tidak mengcrawl situs populer

• Age (usia) adalah metrik yang lebih baik.



Freshness vs. Age



Usia

• Usia yang diharapkan dari suatu halaman t hari setelah 
terakhir dicrawl:

• Update web page mengikuti distribusi Poisson pada rerata

– Waktu sampai update berikutnya diatur oleh suatu distribusi 
eksponensial:



Usia

• Semakin tua halaman, semakin banyak biaya untuk tidak 
menjelajahinya

– Misal: usia yang diharapkan dengan frekuensi perubahan rata-
rata λ = 1/7 (satu perubahan per pekan)



Focused Crawling

• Usaha untuk mengunduh hanya halaman-halaman terkait 
dengan suatu topik tertentu
– Digunakan oleh aplikasi vertical search

• Bersandar pada fakta bahwa halaman mengenai suatu topik 
cenderung mempunyai link ke halaman lain pada topik yang 
sama
– Halaman popular untuk suatu topik biasanya digunakan sebagai 

seeds

• Crawler menggunakan text classifier untuk memutuskan 
apakah suatu halaman masuk topik tertentu.



Deep Web

• Situs yang sulit bagi crawler menemukannya secara kolektif 
dirujuk sebagai deep (atau hidden) Web

– Jauh lebih besar daripada web konvensional

• Ada tiga kategori besar:

– private sites

• Tidak ada incoming link, atau memerlukan log in dengan akun yang valid

– form results

• Situs yang dapat dicapai hanya setelah memasukkan data ke dalam suatu form

– scripted pages

• Halaman yang menggunakan JavaScript, Flash, atau bahasa client-side lain untuk 
membangkitkan link.



Sitemaps

• Sitemaps mengandung daftar URL dan data tentang URL
tersebut, seperti waktu dan frekuensi modifikasi 

• Dibangkitkan oleh web server administrators

• Memberitahukan crawler tentang halaman yang mungkin 
tidak ditemukan

• Memberikan crawler suatu hint mengenai kapan perlu 
memeriksa perubahan suatu halaman.



Contoh Sitemap



Distributed Crawling

• Tiga alasan menggunakan banyak komputer selama 
crawling

– Membentu menempatkan crawler lebih dekat ke situs yang 
diambil halamannya

– Mereduksi jumlah situs yang harus diingat oleh crawler

– Mereduksi sumber daya komputasi yang diperlukan.

• Distributed crawler menggunakan suatu fungsi hash untuk 
menyerahkan URL ke crawling computers

– Fungsi hash harus dihitung pada bagian host dari setiap URL



Desktop Crawls

• Digunakan untuk pencarian desktop dan enterprise

• Perbedaan dengan web crawling:

– Jauh lebih mudah menemukan datanya

– Merespon dengan cepat terhadap updates lebih penting

– Harus lebih konservatif dalam hal penggunaan disk dan CPU

– Banyak format dokumen berbeda

– Privasi data sangat penting.



Document Feeds

• Banyak dokumen di-publish

– Dibuat pada suatu waktu tetap dan jarang diupdate lagi

– Misal: artikel berita, postingan di blog, press releases, email

• Dokumen terpublish dari satu sumber dapat diurutkan 
dalam suatu rentetan bernama document feed

– Dokumen baru ditemukan dengan melihat ujung dari feed



Document Feeds

• Ada dua jenis:

– push feed mengarahkan pelanggan (subscriber) ke dokumen baru

– pull feed mengharuskan subscriber memeriksa secara berkala 
adanya dokumen baru

• Format yang paling umum untuk menarik feeds adalah RSS

– Really Simple Syndication, RDF Site Summary, Rich Site Summary, 
atau ...



Contoh RSS



Contoh RSS



RSS

• tag ttl (time to live)

– Lamanya waktu (dalam menit) konten akan dicache

• RSS feeds diakses seperti halaman web

– Menggunakan request HTTP GET ke web server yang 
menyimpannya

• Mudah bagi crawlers untuk menguraikan halaman

• Mudah menemukan informasi baru.



Konversi

• Text disimpan dalam ratusan format file yang tak-
kompatibel

– Misal: raw text, RTF, HTML, XML, doc, docx, odt, ODF, PDF

• Tipe lain dari file juga penting

– Misal: pptx, ppt, xls, odp

• Biasanya menggunakan tool konversi

– Mengubah isi dokumen ke dalam suatu format teks ber-tag 
(tagged text format) seperti HTML atau XML

– Menjaga beberapa informasi pem-format-an yang penting.



Pengkodean Karakter

• Character encoding adalah suatu pemetaan antara bits dan 
glyphs (simbol)

– Yaitu mengambil bit dalam file menjadikan karakter di layar

– Dapat berupa suatu sumber utama ketidakcocokan

• ASCII adalah skema encoding karakter dasar untuk English

– Mengencode 128 huruf, bilangan, karakter khusus, dan karakter 
kontrol dalam 7 bit, di-extend dengan satu bit ekstra untuk 
penyimpanan dalam byte.



Pengkodean Karakter

• Bahasa lain dapat mempunyai lebih banyak glyphs
– Misal: Chinese punya lebih dari 40,000 karakter, dengan lebih 

3,000 yang umum digunakan

• Banyak bahasa punya banyak skema encoding
– Misal: keluarga CJK (Chinese-Japanese-Korean) dari bahasa Asia 

Timur, Hindi, dan Arab

– Harus menentukan encoding

– Tidak dapat mempuyai banyak bahasa dalam satu file.

• Unicode dikembangkan untuk menyelesaikan masalah 
encoding ini.



Unicode

• Pemetaan tunggal dari bilangan ke glyphs yang berusaha 
untuk memasukkan semua glyphs dalam common use dalam 
bahasa yang dikenal semua

• Unicode adalah pemetaan antara numerik dan glyphs

– Tidak secara unik menentukan pemetaan bit ke glyph!

– Misal: UTF-8, UTF-16, UTF-32



Unicode

• Peningkatan jumlah encoding datang dari kebutuhan 
terhadap kompatibilitas dan penghematan ruang
– UTF-8 menggunakan satu byte untuk English (ASCII), sebanyak 4 

byte untuk beberapa karakter Chinese tradisional

– Encoding dengan panjang variable, lebih sulit melakukan 
operasi string

– UTF-32 menggunakan 4 bytes untuk setiap karakter

• Banyak aplikasi menggunakan UTF-32 untuk encoding teks 
internal (fast random lookup) dan UTF-8 untuk disk 
storage (ruang kurang)



Unicode

– Misal: Huruf Yunani pi (π) mempunyai nomor simbol Unicode 960

– Dalam biner, 00000011 11000000 (3C0 dalam hexadecimal)

– Encoding akhir adalah 11001111 10000000 (CF80 hexadecimal)



Menyimpan Dokumen

• Banyak alasan untuk menyimpan teks dokumen yang 
dikonversi

– Menghemat waktu crawling ketika halaman tidak update

– Menyediakan akses yang efisien ke text untuk pembangkitan 
snippet, ekstraksi informasi, dll.

• Sistem database dapat menyediakan penyimpanan 
dokumen untuk berbagai aplikasi

– web search engines menggunakan sistem penyimpanan 
dokumen yang dicustom.



Menyimpan Dokumen

• Requirements untuk sistem penyimpanan dokumen:

– Random access

• Request isi dari suatu dokumen berdasarkan pada URL-nya

• Fungsi hash didasarkan pada URL

– Kompresi dan file besar

• Mereduksi requirements penyimpanan dan mengefisienkan akses

– Update

• Menangani volume besar dari dokumen baru dan termodifikasi

• Menambahkan teks anchor baru



File Besar

• Menyimpan banyak dokumen dalam file-file besar, daripada 
setiap dokumen dalam satu file

– menghindari overhead dalam opening dan closing file

– mengurangi seek time relatif terhadap read time

• Format dokumen campuran

– Digunakan untuk menyimpan banyak dokumen dalam satu file

– Misal: TREC Web



TREC Web Format



Kompresi

• Teks sifatnya sangat redundan (atau dapat diprediksi)

• Teknik kompresi mengeksploitasi redundansi ini untuk 
membuat file lebih kecil tanpa kehilangan isinya

• Kompresi dari indeks dibahas kemudian

• Algoritma popular dapat memadatkan teks HTML dan XML 
sampai 80%

– Contoh:  DEFLATE (zip, gzip) dan LZW (UNIX compress, PDF)

– Dapat memadatkan file-file besar dalam blok-blok untuk 
mempercepat akses.



BigTable

• Sistem penyimpanan dokumen Google

– Dicustom untuk penyimpanan, pencarian, dan update halaman web

– Menangani ukuran koleksi besar menggunakan komputer tidak-
mahal



BigTable

• Tidak ada bahasa query, tidak ada query kompleks untuk 
dioptimisasi

• Hanya transaksi level baris
• Tablets disimpan dalam suatu sistem file tereplika yang dapat 

diakses oleh semua server BigTable
• Suatu perubahan terhadap tabel BigTable direkam ke suatu 

transaction log, yang juga disimpan dalam sistem file yang 
dishare.

• Jika ada tablet server mengalami crash, server lain dapat dengan 
seketika membaca data tablet dan log transaksi dari sistem file 
dan mengambil alih



BigTable

• Secara logik diatur ke dalam baris-baris

• Baris menyimpan data untuk satu halaman web

• Kombinasi suatu kunci baris, kunci kolom dan timestamp 
menunjuk ke satu cell dalam baris tersebut



BigTable

• BigTable dapat mempunyai sangat banyak jumlah kolom per 
baris

– Semua baris mempunyai grup kolom yang sama

– Tidak semua baris mempunyai kolom yang sama

– Penting untuk mereduksi disk read untuk mengakses data dokumen

• Baris-baris dipartisi ke dalam tablet-tablet berdasarkan pada 
kunci barisnya

– menyederhanakan penentuan server mana yang sesuai



Mendeteksi Duplikat

• Dokumen yang duplikat dan mendekati duplikat muncul 
dalam banyak situasi

– Salinan (copy) versi, plagiarism, spam, situs web mirror

– 30% dari halaman web dalam crawl besar adalah tepat dan hampir 
duplikat dari halaman dalam 70% lainnnya

• Duplikat memakan sumber daya signifikan selama crawling, 
indexing, dan pencarian (search)

– Nilai kecil untuk sebagian besar pengguna



Deteksi Duplikat

• Deteksi Exact duplicate relatif mudah

• Teknik Checksum
– Checksum adalah suatu nilai yang dihitung berdasarkan pada isi dari 

dokumen
• Contoh: jumlah dari byte dalam file dokumen

– Mungkin file-file dengan teks berbeda mempunyai checksum sama.

• Fungsi seperti cyclic redundancy check (CRC), telah 
dikembangkan yang mempertimbangkan poisisi dari byte-byte 
tersebut.



Deteksi Hampir Duplikat

• Tugas yang lebih menantang

– Apakah halaman web dengan konteks teks sama tetapi tampilan 
dan format berbeda adalah hampir duplikat?

• Dokumen hampir duplikat didefinisikan menggunakan 
suatu nilai threshold untuk beberapa ukuran kemiripan 
(similarity) antar pasangan dokumen

– Misal: dokumen D1 adalah hampir duplikat dari dokumen D2 jika 
lebih dari 90% kata-kata dalam dua dokumen tersebut adalah 
sama.



Deteksi Hampir Duplikat

• Search: 
– Mencari hampir duplikat dari suatu dokumen D

– Diperlukan O(N) perbandingan

• Discovery: 
– Mencari semua pasangan dari dokumen hampir duplikat dalam 

koleksi

– O(N2) perbandingan

• Teknik IR efektif untuk skenario pencarian (search)

• Untuk discovery, teknik lain digunakan untuk 
membangkitkan representasi yang padat (compact).



Fingerprints

1. Dokumen diparse ke dalam kata-kata. Isi bukan kata seperti tanda baca, tag 
HTML dan spasi tambahan dihapus

2. Kata-kata tersebut dikelompokkan ke dalam n-gram berdampingan untuk 
beberapa n. Ini biasanya berupa rangkaian kata yang overlap, meskipun 
beberapa teknik menggunakan rangkaian non-overlaping.

3. Beberapa dari n-gram dipilih untuk merepresentasikan dokumen tersebut

4. N-gram terpilih tersebut dihash untuk meningkatkan efisiensi retrieval dan 
selanjutnya mereduksi ukuran dari representasinya

5. Nilai hash disimpan, biasanya dalam suatu inverted index

6. Dokumen-dokumen dibandingkan menggunakan overlap dari fingerprint.
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Simhash

• Perbandingan similarity menggunakan representasi berbasis 
kata lebih efektif pada mencari hampir duplikat

– Masalahnya efisiensi

• Simhash mengkombinasikan kelebihan dari ukuran 
kemiripan berbasis kata dengan efisiensi dari fingerprints
berbasis pada hashing

• Similarity dari dua halaman sebagaimana diukur dengan 
ukuran korelasi cosinus adalah proporsional dengan jumlah 
bit yang sama di dalam simhash fingerprints



Simhash

1. Proses dokumen ke dalam sehimpunan fitur dengan bobot berasosiasi. 
Misal anggap dimana fitur dari kata dibobot dengan frekuensinya

2. Bangkitkan suatu nilai hash dengan b bit (ukuran yang diinginkan dari 
fingerprint) untuk setiap kata. Nilai hash sebaiknya unik untuk setiap kata

3. Dalam ventor V b-dimensi, update komponen-komponen vektor tersebut 
dengan menambahkan bobot untuk kata ke setiap komponen untuk bit 
berkorepondensi dalam nilai hash kata 1, dan mengurangi bobot jika 
nilanya 0

4. Setelah semua kata diproses, bangkitkan fingerprint b-bit dengan 
mengatur bit ke-i menjadi 1 jika komponen ke-i dari V positif, 0 jika tidak.
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Menghapus Noise

• Banyak halaman web mengandung text, links, dan gambar yang 
tidak secara langsung berkait dengan isi utama dari halaman 
tersebut

• Material tambahan ini sebagian besar adalah noise yang 
memberikan pengaruh negatif terhadap ranking dari halaman

• Teknik-teknik yang telah dikembangkan untuk mendeteksi blok-
blok konten dalam halaman web

– Material non-content diabaikan atau direduksi kepentingannya dalam 
proses indexing.
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Menemukan Blok Konten
• Distribusi kumulatif dari tag-tag di dalam halaman web contoh

– Konten teks utama dari halaman berkorespondensi ke “plateau” 
dalam pertengahan dari distribusi.



Menemukan Blok Konten

• Merepresentasikan suatu halaman web sebagai rangkaian 
bit-bit, dimana bn = 1 mengindikasikan bahwa token ke-n
adalah suatu tag

• Masalah optimisasi dimana ditemukan nilai dari i dan j 
untuk memaksimalkan jumlah tag di bawah i dan di atas j 
dan jumlah dari token non-tag antara i dan j

• Yaitu memaksimalkan:



Menemukan Blok 
Konten

• Pendekatan lain 
menggunakan struktur 
DOM dan fitur-fitur 
visual (layout)


