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➢ Fungsi
▪ Mengekstrak aliran data untuk indexing

a. Title: kata-kata dalam <title>…</title>
b. URL
c. Body

▪ Teks Anchor
▪ Teks Plain
▪ H1…6
▪ Bold, Italic, etc
▪ Large, Medium, Small

▪ Membangun peta link parsial
▪ Mengirim hyperlink yang ditemukan ke

crawler

➢Masalah Inti
▪ Fitur apa yang akan diekstrak?





Pemrosesan Teks

• Mengkonversi dokumen menjadi index terms

• Mengapa?

– Pencocokan eksak string karakter yang diketikkan pengguna 
sangatlah terbatas

• Yaitu tidak bekerja sangat baik dalam hal keefektifan

– Tidak semua kata mempunyai nilai sama dalam pencarian

– Kadang kala tidak jelas dimana kata bermula dan berakhir

• Bahkan tidak jelas apa kata itu dalam beberapa bahasa
– Misal: Chinese, Korean



Statistika Teks

• Variasi sangat besar dari kata digunakan di dalam teks tetapi

• Banyak ciri statistik dari kemunculan kata dapat diprediksi

– Misal: distribusi jumlah kata

• Model retrieval dan algoritma ranking sangat bergantung 
pada properti dari statistik kata ini

– Misal: kata yang penting muncul sering di dalam dokumen tetapi 
tidak sangat sering di dalam koleksi.



Hukum Zipf

• Distribusi frekuensi kata adalah sangat condong
– Sedikit kata muncul sangat sering, banyak kata jarang sekali 

muncul

– Misal: dua kata yang sangat umum (“the”, “of”) hadir sekitar 10% 
dari semua kemunculan kata di dalam dokumen teks

• “Hukum” Zipf:
– observasi yang meranking (r) suatu kata dikali frekuensinya (f) 

adalah mendekati suatu konstanta (k)
• dengan asumsi kata-kata diperingkat dalam urutan frekuensi menurun

– Yaitu r.f  k atau r.Pr  c, dimana Pr adalah peluang kemunculan 
kata dan c  0.1 untuk English



Hukum Zipf



Statistika Koleksi Berita (AP89)

Dokumen Total 84,678
Kemunculan kata total 39,749,179
Ukuran Kosakata 198,763
Kata yang muncul > 1000 kali          4,169
Kata yang muncul sekali 70,064

Word Freq.           r              Pr(%) r.Pr
assistant     5,095 1,021         .013             0.13
sewers 100  17,110    2.56 × 10−4     0.04
toothbrush    10 51,555    2.56 × 10−5     0.01
hazmat 1 166,945 2.56 × 10−6 0.04



Top 50 Kata 
dari AP89



Hukum Zipf untuk AP89

• Perhatikan masalah pada frekuensi tinggi dan rendah



Hukum Zipf

• Berapa proporsi kata dengan frekuensi yang diberikan?

– Kata yang muncul n kali mempunyai rank rn = k/n

– Jumlah kata dengan frekuensi n adalah

• rn − rn+1  = k/n − k/(n + 1)  = k/n(n + 1)

– Proporsi diperoleh dengan membagi dengan jumlah total dari 
kata = rank tertinggi = k

– Sehingga, proporsi dengan frekuensi n adalah 1/n(n+1)



Hukum Zipf

• Contoh ranking frekuensi kata

• Untuk menghitung jumlah kata 
dengan frekuensi 5,099 

– rank dari “chemical” minus 
rank dari “summit”

– 1006 − 1002 = 4



Contoh

• Proporsi dari kata yang muncul n kali dalam 336,310 dokumen TREC

• Ukuran kamus (vocabulary) adalah 508,209



Pertumbuhan Kosa Kata

• Sering pertumbuhan corpus, begitu juga ukuran kosakata

– Lebih sedikit kata-kata baru ketika corpus sudah besar

• Hubungan yang diamati (Heaps’ Law):

v = k.nβ

Dimana:

– v adalah ukuran vocabulary (jumlah kata unik),                

– n adalah jumlah kata dalam corpus, 

– k, β adalah parameter yang bervariasi untuk setiap corpus (nilai umum 
yang diberikan adalah 10 ≤ k ≤ 100 dan β ≈ 0.5)



Contoh AP89



Prediksi Hukum Heaps

• Prediksi untuk koleksi TREC adalah akurat untuk jumlah 
besar dari kata

– Misal: 10,879,522 kata pertama dari  koleksi AP89 diamati

– Prediksi adalah 100,151 kata unik

– Jumlah aktual adalah 100,024

• Prediksi untuk jumlah kecil dari kata (yaitu < 1000) adalah 
sangat buruk.



Contoh GOV2 (Web)



Contoh Web

• Hukum Heaps bekerja dengan korpora sangat besar

– kata-kata baru muncul bahkan setelah melihat 30 juta!

– Nilai parameter berbeda dari nilai TREC biasanya

• Kata-kata baru berasal dari berbagai sumber

– kesalahan ejaan, kata-kata yang ditemukan (misal: produk, nama 
perusahaan), kode, bahasa lain, alamat email, dll.

• Search engines harus berurusan dengan kosa kata besar dan 
terus tumbuh ini.



Mengestimasi Ukuran Result Set

• Berapa banyak halaman yang mengandung semua term query?

• Untuk query berupa “a b c”:

fabc = N · fa/N · fb/N · fc/N = (fa · fb · fc)/N
2

– Menganggap bahwa term-term muncul secara independen

– fabc adalah ukuran himpunan hasil yang diestimasi

– fa, fb, fc adalah jumlah dokumen yang term a, b, dan c muncul di dalamnya

– N adalah jumlah dokumen di dalam koleksi.



Contoh GOV2

Ukuran koleksi (N) adalah 25,205,179



Estimasi Ukuran Result Set

• Estimasi jelek karena kata-kata tidak independen

• Estimasi lebih baik mungkin jika tersedia informasi co-
occurrence

P(a ∩ b ∩ c) = P(a ∩ b) · P(c|(a ∩ b))

ftropical∩fish∩aquarium = ftropical∩aquarium · ffish∩aquarium/faquarium

= 1921 · 9722/26480 = 705

ftropical∩fish∩breeding = ftropical∩breeding · ffish∩breeeding/fbreeding

= 5510 · 36427/81885 = 2451



Estimasi Himpunan Hasil

• Bahkan lebih baik mengestimasi menggunakan result set awal

– Estimasi sederhana C/s

• dimana s adalah proporsi dari total dokumen yang telah diberi peringkat, 
dan C adalah jumlah dokumen yang ditemukan yang berisi semua kata-kata 
query

– Misal “tropical fish aquarium” dalam GOV2

• setelah memproses 3.000 dari 26.480 dokumen yang mengandung 
"aquarium", C = 258

ftropical∩fish∩aquarium = 258/(3000÷26480) = 2,277

• Setelah memproses 20% dokumen,

ftropical∩fish∩aquarium = 1,778   (1,529 is real value)



Mengestimasi Ukuran Koleksi

• Persoalan penting bagi Web search engines

• Teknik sederhana: gunakan model independen

– Diberikan dua kata a dan b yang independen

fab/N = fa/N · fb/N

N = (fa · fb)/fab

– Misal, untuk GOV2

flincoln = 771,326  ftropical = 120,990  flincoln ∩ tropical = 3,018

N = (120990 · 771326)/3018 = 30,922,045

(jumlah aktual adalah 25,205,179)



Tokenisasi

• Membentuk kata dari rangkaian karakter

• Cukup kompleks dalam English, dapat lebih sulit dalam 
bahasa lain

• Sistem IR awal:

– Suatu rangkaian karakter alfanumerik dengan panjang 3 atau lebih

– Diberhentikan oleh spasi atau karakter khusus lain

– Huruf besar diubah ke huruf kecil.



Tokenisasi

• Contoh:

– “Bigcorp's 2007 bi-annual report showed profits rose 10%.” 

menjadi

– “bigcorp 2007 annual report showed profits rose”

• Terlalu sederhana untuk aplikasi pencarian atau bahkan 
eksperimen skala besar

• Mengapa? Terlalu banyak informasi yang hilang

– Keputusan kecil dalam tokenisasi dapat memberikan pengaruh 
besar pada efektifitas dari beberapa query.



Masalah Tokenisasi

• Kata-kata pendek dapat menjadi penting di dalam beberapa 
query, biasanya dalam kombinasi

• xp, ma, pm, ben e king, el paso, master p, gm, j lo, world war II

• Bentuk berpenghubung dengan garis dan tidak dari banyak 
kata sudah umum
– Kadang garis penghubung tidak diperlukan

• e-bay, wal-mart, active-x, cd-rom, t-shirts 

– Di lain waktu, penghubung sebaiknya diperhatikan sebagai bagian 
dari kata atau pemisah kata
• winston-salem, mazda rx-7, e-cards, pre-diabetes, t-mobile, spanish-

speaking



Masalah Tokenisasi

• Karakter khusus merupakan bagian penting dari tags, URLs, 
code di dalam dokumen

• Kata yang dihuruf besarkan dapat mempunyai makna 
berbeda dengan kata berhuruf kecil
– Bush,  Apple

• Apostrophes dapat menjadi bagian dari kata, bagian dari 
posesif, atau hanya kesalahan
– rosie o'donnell, can't, don't, 80's, 1890's, men's straw hats, 

master's degree, england's ten largest cities, shriner's



Masalah Tokenisasi

• Bilangan dapat menjadi penting, termasuk desimal
– nokia 3250, top 10 courses, united 93, quicktime 6.5 pro, 92.3 

the beat, 288358 

• Tanda titik dapat muncul di dalam bilangan, 
abbreviations, URLs, akhir dari kalimat, dan situasi 
lainnya
– I.B.M., Ph.D., cs.umass.edu, F.E.A.R.

• Catatan: langkah tokenisasi terhadap query harus sama 
dengan langkah terhadap dokumen.



Proses Tokenisasi

• Langkah pertama adalah menggunakan parser untuk 
mengidentifikasi bagian-bagian tepat dari dokumen yang akan 
ditokenisasi

• Menangguhkan keputusan kompleks ke komponen lain
– Kata (word) adalah rentetan karakter alfanumerik, diberhentikan 

dengan spasi atau karakter khusus, dengan semuanya dikonversi ke 
huruf kecil (lower-case)

– Semuanya diindeks
– Contoh: 92.3 → 92 3 tetapi pencarian menemukan dokumen dengan 

92 dan 3 berdekatan
– Memasukkan beberapa rules untuk mereduksi ketergantungan pada 

komponen transformasi query.



Proses Tokenisasi

• Tidak jauh berbeda dari proses tokenizing sederhana yang 
digunakan di masa lalu

• Contoh rule yang digunakan dengan TREC

– Apostrophes dalam kata diabaikan

• o’connor → oconnor bob’s → bobs

– Titik dalam singkatan diabaikan

• I.B.M. → ibm Ph.D. → ph d



Stopping

• Kata-kata fungsi (determiners, prepositions) mempunyai 
makna kecil saat berdiri sendiri

• Frekuensi kemunculannya tinggi

• Diperlakukan sebagai stopwords (yaitu dihapus) 

– Mereduksi ruang indeks, meningkatkan response time, 
memperbaiki keefektifan

• Dapat menjadi penting saat dikombinasikan

– Contoh: “to be or not to be”



Stopping

• Stopword list dapat dibuat dari kata-kata frekuensi tinggi 
atau didasarkan pada suatu standard list

• List disesuaikan dengan aplikasi, domain, dan bahkan 
bagian dokumen

– Misal: “click” adalah stopword yang bagus untuk teks anchor

• Kebijakan terbaik adalah mengindeks semua kata dalam 
dokumen, membuat keputusan mana kata yang digunakan 
pada query time



Stemming

• Banyak variasi morfologis dari kata
– inflectional (plurals, tenses)

– derivational (making verbs nouns etc.)

• Dalam banyak kasus, ini mempunyai pengertian sama atau 
sangat mirip

• Stemmers berusaha untuk mereduksi variasi morfologis 
kata ke suatu stem (akar kata) yang umum
– Biasanya melibatkan penghapusan akhiran (suffix)

• Dapat dikerjakan pada indexing time atau sebagai bagian 
dari query processing (seperti stopwords)



Stemming

• Umumnya suatu yang kecil tetapi signifikan meningkatkan 
keefektifan

– Dapat menjadi krusial bagi beberapa bahasa

– Misal:  meningkat 5-10% pada English, sampai 50% dalam Arab

Kata dengan akar Arab ktb



Stemming

• Dua tipe dasar

– Dictionary-based: menggunakan daftar kata terkait (berhubungan)

– Algoritmik: menggunakan program untuk menentukan kata 
berhubungan

• Stemmer algoritmik

– suffix-s: menghilangkan ‘s’ diujung yang dianggap jamak

• Contoh: cats → cat, lakes → lake, wiis → wii

• Banyak false negatives: supplies → supplie

• Beberapa false positives: ups → up



Porter Stemmer

• Stemmer algoritmik digunakan dalam eksperimen IR sejak 
tahun 70-an

• Terdiri dari serangkaian aturan yang dirancang untuk akhiran 
(mungkin) terpanjang pada setiap langkah

• Efektif dalam TREC

• Menghasilkan stems bukan words

• Menyebabkan sejumlah errors dan sulit dimodifikasi.



Porter 
Stemmer

Langkah Contoh 

(1 dari 5)



• Stemmer Porter2 menyelesaikan beberapa persoalan ini

• Pendekatan telah digunakan dengan bahasa lain.

Porter 
Stemmer



Krovetz Stemmer

• Kamus algoritmik hibrid
– Kata diperiksa di dalam kamus (dictionary)

• Jika ada, dibiarkan atau diganti dengan “exception”

• Jika tidak ada, kata dicek akhirannya yang dapat dihapus

• Setelah penghapusan, dictionary dicek lagi

• Menghasilkan words bukan stems

• Keefektifannya dapat disamakan

• Tingkat false positive lebih rendah, false negative sedikit 
lebih tinggi



Stemmer: Porter vs. Krovetz



Frase

• Banyak query berbentuk frase 2-3 kata

• Frase itu

– Lebih tepat daripada satu kata tunggal

• Contoh: dokumen mengandung “black sea” vs. dua kata “black” dan “sea”

– ambigu berkurang

• Contoh: “big apple” vs. “apple”

• Dapat mempersulit perankingan

– Contoh: diberikan query “fishing supplies”, bagaimana kita menskor 
dokumen dengan:

• Frase eksak banyak kali, frase eksak hanya sekali, kata individu dalam kalimat 
sama, paragraf sama, sedokumen lengkap, variasi pada kata?



Frase

• Isu pemrosesan teks: bagaimana frase dikenali?

• Tiga pendekatan yang mungkin:

– Mengenali frase sintaktis menggunakan suatu part-of-speech (POS) 
tagger

– Menggunakan kata n-grams

– Menyimpan posisi kata di dalam indeks dan menggunakan 
proximity operators dalam query.



POS Tagging

• POS taggers menggunakan model statistik dari teks untuk 
memprediksi tag sintaktis dari kata

– Tag contoh: 

• NN (singular noun), NNS (plural noun), VB (verb), VBD (verb, past tense), 
VBN (verb, past participle), IN (preposition), JJ (adjective), CC 
(conjunction, e.g., “and”, “or”), PRP (pronoun), and MD (modal auxiliary, 
e.g., “can”, “will”).

• Frase kemudian dapat didefinisikan sebagai kelompok kata 
benda sederhana, sebagai contoh.



Contoh Pos Tagging



Contoh Frase Benda



Kata N-Grams

• POS tagging terlalu lambat untuk koleksi besar

• Definisi lebih simpel: frase adalah rangkaian n kata, dikenal 
sebagai n-grams

– bigram: rangkaian 2 kata, trigram: rangkaian 3 kata, unigram: satu kata

– N-grams juga digunakan pada level karakter untuk aplikasi seperti OCR

• N-grams biasanya dibentuk dari deretan kata yang overlapping

– Yaitu: pindahkan “window” n-kata satu kata pada satu waktu di dalam 
dokumen.



N-Grams

• Sering n-gram lebih cenderung menjadi frase yang 
bermakna

• N-grams membentuk suatu distribusi Zipf
– Lebih pantas daripada kata saja

• Dapat mengindeks semua n-grams sampai dengan 
panjang tertentu
– Jauh lebih cepat daripada POS tagging

– Menggunakan banyak storage
• Contoh: dokumen mengandung 1,000 kata akan berisi 3,990 instance 

kata n-grams yang panjangnya 2 ≤ n ≤ 5



Google N-Grams

• Web search engines mengindeks n-grams

• Contoh Google:

• Trigram paling sering dalam English adalah “all rights reserved”
– Dalam Chinese, “limited liability corporation”



Struktur Dokumen & Markup

• Beberapa bagian dari dokumen lebih penting daripada 
bagian lainnya

• Document parser mengenali struktur ini menggunakan 
markup, seperti tag HTML

– Headers, teks anchor, teks yang ditebalkan kemungkinan besar 
dianggap lebih penting

– Metadata dapat pula dianggap penting

– Link digunakan untuk link analysis



Halaman Web Contoh



Halaman Web 
Contoh



Analisis Link

• Links merupakan komponen kunci dari Web

• Penting untuk navigasi, juga untuk pencarian

– Contoh: <a href="http://example.com" >Example website</a>

– “Example website” adalah teks anchor

– “http://example.com” adalah link tujuan

– Keduanya digunakan oleh search engines.



Teks Anchor

• Digunakan sebagai deskripsi dari konten halaman tujuan 
(destination page)
– Yaitu koleksi teks anchor dalam semua links yang menunjuk ke 

halaman yang digunakan sebagai text field tambahan

• Teks anchor cenderung singkat, deskriptif, dan menyerupai 
teks query

• Eksperimen retrieval telah memperlihatkan bahwa teks 
anchor mempunyai pengaruh signifikan pada keefektifan 
untuk beberapa jenis query
– Yaitu lebih daripada PageRank



PageRank

• Milyaran halaman web, beberapa lebih informatif daripada 
lainnya

• Links dapat ditampilkan sebaga informasi mengenai 
popularity (authority?) dari suatu halaman web

– Dapat digunakan oleh algoritma ranking.

• Jumlah Inlink dapat digunkan sebagai ukuran sederhana

• Algoritma link analysis seperti PageRank menyediakan hasil 
yang lebih reliable

– Tidak mudah kena link spam.



Model Penjelajah Acak: Random Surfer

• Menjelajah web menggunakan algoritma berikut:
– Pilih suatu bilangan acak (random) r antara 0 dan 1

– Jika r < λ:
• Bergerak ke halaman random

– Jika r ≥ λ:
• Klik suatu link secara random pada halaman sekarang (current page)

– Mulai lagi

• PageRank dari suatu halaman adalah peluang terhadap 
“random surfer” akan melihat pada halaman tersebut
– links dari halaman populer akan meningkatkan PageRank dari 

halaman yang ditunjukkanya



Dangling Links

• Lompatan acak mencegah terjadinya stuck (terjebak) pada 
halaman yang:

– Tidak mempunyai links

– Berisi hanya link yang tidak lagi menunjuk ke halaman lain

– Mempunyai link yang membentuk loop

• Links yang menunjuk ke dua tipe pertama dari halaman 
dinamakan dangling links (tautan menjuntai)

– Dapat pula berupa links ke halaman yang belum dicrawl (dihimpun)



PageRank

• PageRank (PR) dari page C = PR(A)/2 + PR(B)/1

• Secara lebih umum, 

– dimana Bu adalah himpunan halaman yang menunjuk ke u, dan Lv adalah 
jumlah outgoing links dari halaman v (tidak menghitung link ganda)



PageRank

• Tidak mengetahui nilai PageRank saat bermula

• Anggap nilai sama (1/3 dalam kasus ini), kemudian 
iterasikan:

– Iterasi pertama: PR(C) = 0.33/2 + 0.33 = 0.5, PR(A) = 0.33, dan
PR(B) = 0.17

– kedua: PR(C) = 0.33/2 + 0.17 = 0.33, PR(A) = 0.5, PR(B) = 0.17

– ketiga: PR(C) = 0.42, PR(A) = 0.33, PR(B) = 0.25

• Bulatkan menjadi PR(C) = 0.4, PR(A) = 0.4, dan PR(B) = 0.2



PageRank

• Mengambil halaman acak untuk melompat, 1/3 
kesempatan pergi ke halaman tertentu ketika r < λ

PR(C) = λ/3 + (1 − λ) · (PR(A)/2 + PR(B)/1)

• Secara lebih umum:

– dimana N adalah jumlah halaman, λ biasanya 0.15





Implementasi PageRank

• Persiapan:

1) Ekstrak link dari teks sumber. Juga mengekstrak URL dari setiap dokumen 
dalam file terpisah.  Diperoleh semua links (pasangan source-destination) 
dan semua dokumen sumber.

2) Hapus semua link dari list yang tidak menghubungkan dua dokumen di 
dalam corpus.  Cara termudah melakukan ini adalah mengurutkan semua 
link berdasarkan destination, kemudian bandingkan itu terhadap daftar URL 
corpus (juga diurutkan)

3) Buat file baru I yang berisi pasangan (url, pagerank) untuk setiap URL dalam 
corpus.  Nilai PageRank awal adalah 1/#D (#D = jumlah URL)

• Pada titik ini ada dua file yang menarik:

1) [L] links (ditata agar hanya berisi link corpus, diurutkan berdasarkan source
URL)

2) [I] pasangan URL/PageRank, diinisiasikan ke suatu konstantan.



• Persiapan – Ekstraksi Link dari file .corpus menggunakan Galago
DocumentSplit -> IndexReaderSplitParser -> TagTokenizer
split = new DocumentSplit ( filename, filetype, new byte[0], new byte[0] ) 
index = new IndexReaderSplitParser ( split )
tokenizer = new.TagTokenizer ( ) 
tokenizer.setProcessor ( NullProcessor ( Document.class ) )
doc = index.nextDocument ( ) 
tokenizer.process ( doc )

– doc.identifier berisi nama file

– doc.tags sekarang berisi semua tag

– Links dapat diekstrak dengan menemukan semua tag dengan nama “a”

– Links harus diproses sehingga dapat dibandingkan dengan beberaoa nama file di 
dalam corpus

Implementasi PageRank



Implementasi PageRank

Iterasi:
• Langkah-langkah:

1. Buat suatu file output, R.
2. Baca L dan I secara paralel (karena keduanya semua diurutkan berdasarkan URL).
3. Untuk setiap sumber unik URL, tentukan apakah ada outgoing link-nya:
4. Jika tidak, tambahkan nilai PageRanknya sekarang menjadi sum: T (terminals).
5. Jika tidak mempunyai outgoing links, tuliskan (source_url, dest_url, Ip/|Q|), dimana Ip

adalah nilai PageRank sekarang, |Q| adalah jumlah outgoing links, dan dest_url adalah 
tujuan link.  
Lakukanini untuk semua outgoing links.  Tulis ini ke R.

6. Urutkan R berdasarkan URL tujuan.
7. Scan R dan I pada waktu yang sama.  Nilai baru dari Rp menjadi:   

(1 - lambda) / #D (suatu fraksi dari penjumlahan semua halaman)
plus: lambda * sum(T) / #D (efek total dari halaman terminal), plus: lambda * semua 
incoming mass dari langkah 5. ()

8. Periksa kovergensi
9. Tulis nilai Rp baru ke file I baru.



Implementasi PageRank

• Cek Konvergensi
– Kriteria berhenti untuk jenis algoritma PR ini biasanya berbentuk||new -

old|| < tau dimana new dan old adalah vektor PageRank baru dan lama. 

– Tau adalah himpunan yang bergantung pada berap abanyak presisi 
diperlukan. Nilai yang pantas adalah 0.1 atau 0.01. Jika dipercepat, 
tetapi konvergensu tidak akurat, maka dapat digunakan nilai tau=1. 

– Seting tau juga bergantung pada N (= jumlah dokumen dalam koleksi), 
karena ||new-old|| (untuk presisi numeris tetap) meningkat sering 
meningkatnya N, jadi secara alternatif dapatdiformulasi kriteris 
konvergensi sebagai ||new – old|| / N < tau. 

– Normal L1 atau L2 dapat digunakan.



Kualitas Link

• Kualitas link dipengaruhi oleh spam dan faktor lain

– Misal: link farms untuk menaikkan PageRank

– trackback links dalam blogs dapat membuat loops

– links dari bagian comments dari blog populer.

• Layanan Blog memodifikasi link komentar untuk memuatkan atribut 
rel=nofollow

• Contoh: “Come visit my <a rel=nofollow
href="http://www.page.com">web page</a>.”



Trackback Links



Ekstraksi Informasi

• Secara otomatis mengekstrak struktur dari teks

– Menganotasi dokumen menggunakan tags untuk mengenali 
struktur yang diekstrak

• Rekognisi Entitas Bernama

– Mengenali kata-kata yang mengacu ke something of interest 
dalam aplikasi tertentu

– Misal:  orang, perusahaan, lokasi, tanggal, nama produk, harga, 
dll.



Pengenalan Entitas Bernama

• Contoh memperlihatkan anotasi semantik dari teks 
menggunakan tag XML

• Ekstraksi informasi juga menyertakan struktur dokumen 
dan fitur lebih kompleks seperti relationships dan events



Pengenalan Entitas Bernama

• Rule-based (berbasis aturan)

– Menggunakan lexicons (daftar kata dan frase) yang 
mengkategorikan nama-nama

• Misal: lokasi, nama orang, organisasi, dll.

– Aturan juga digunakan untuk memeriksa atau mencari nama 
entitas baru

• Misal: “<number> <word> street” untuk alamat

• “<street address>, <city>” atau “in <city>” untuk memastikan nama kota

• “<street address>, <city>, <state>” untuk menemukan kota baru

• “<title> <name>” untuk mencari nama baru.



Pengenalan Entitas Bernama

• Aturan (rules) dikembangkan secara manual dengan trial 
and error atau menggunakan teknik machine learning.

• Statistical 

– Menggunakan model probabilitas dari kata di dalam dan di sekitar 
suatu entitas

– Probabilitas diestimasi menggunakan data training (teks yang 
dianotasi secara manual)

– Hidden Markov Model (HMM) adalah satu pendekatan.



HMM untuk Esktraksi

• Menyelesaikan ambiguitas dalam kata menggunakan 
context

– Misal: “marathon” adalah lokasi atau event olahraga, “boston
marathon” adalah suatu event olahraga spesifik.

• Model context menggunakan suatu model generative dari 
rangkaian kata

– Markov property: kata beriktunya dalam suatu rangkaian 
bergantung hanya pada sejumlah kecil kata sebelumnya.



HMM untuk Ekstraksi

• Markov Model mendeskripsikan suatu proses sebagai suatu 
koleksi status (states) dengan transisi antar mereka
– Setiap transisi mempunyai suatu peluang (probability) yang 

dikaitkan dengannya

– Status berikutnya bergantung hanya pada status kini (current 
state) dan peluang transisi

• Hidden Markov Model (HMM)
– Setiap state mempunyai sehimpunan output yang mungkin

– Output mempunyai probabilitas.



Model Kalimat HMM

• Setiap status (state) diasosiasikan dengan suatu distribusi peluang 
terhadap kata (output)



HMM untuk Ekstraksi

• Dapat membangkitkan kalimat dengan model ini

• Untuk mengenali entitas bernama, temukan rangkaian dari 
“labels” yang memberikan peluang tertinggi bagi kalimat 
tersebut

– Hanya output (kata-kata) yang visible atau diamati

– Status bersifat “hidden”

– Contoh:  <start><name><not-an-entity><location><not-an-
entity><end>

• Algoritma Viterbi digunakan untuk recognisi.



Pengenalan Entitas Bernama

• Pengenalan yang akurat mensyaratkan  sekitar 1 juta kata 
dari data training (1,500 cerita baru)

– Dapat lebih mahal daripada mengembangkan rule-rule untuk 
beberapa aplikasi.

• Baik berbasis rule atau statistika dapat mencapai sekitar 90% 
efektifitas untuk kategori seperti names, locations, 
organizations

– lainnya, seperti nama produk, dapat jauh lebih jelek.



Internasionalisasi 

• 2/3 halaman web di Internet berbahasa Inggris (English)

• Sekitar 50% pengguna Web tidak menggunakan English 
sebagai bahasa utama mereka

• Banyak (mungkin sebagian besar) aplikasi pencarian harus 
berurusan dengan banyak bahasa

– monolingual search: pencarian dalam satu bahasa, tetapi 
dengan banyak peluang bahasa

– cross-language search: pencarian dalam banyak bahasa pada 
waktu yang sama



Internasionalisasi 

• Banyak aspek dari search engines adalah netral bahasa 
(language-neutral)

• Perbedaan utama:

– Text encoding (mengubah ke Unicode)

– Tokenisasi (banyak bahasa tidak mempunyai pemisah kata)

– Stemming

• Perbedaan kultural juga dapat mempengaruhi rancangan 
interface dan fitur yang disediakan.



Tokenisasi Chinese


