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ABSTRACT 

Document clustering is a very important problem at this time. This is caused by the increase of people that stores digital 
document which are not yet grouped well enough. This causes difficulties in finding the document when we need to get 
information in the document. A number of algorithms can be used in document clustering. In this research, document 
clustering is done by using the Active Fuzzy Constrained Clustering (AFCC). Before the document is clustered,we need 
to build a vector process first. The vector building method used in this research is Vector Space Model (VSM) and 
Generalized Vector Space Model (GVSM) with an addition semantic information. With the use of this two methods, it can 
be seen the differences and the factors that can affect the accuracy of improvement of the Active Fuzzy Constrained 
Clustering Algorithm in document clustering. The similarity in GVSM is dependent on wordnet which, in this research we 
use wordnet thesaurus. If the word in the testing document is detected in the wordnet, then the accuracy  increases. 
Keyword: Active Fuzzy Constrained Clustering, Vector Space Model, Generalized Vector Space Model. 
 
1. Pendahuluan 
Pengelompokan dokumen merupakan suatu permasalahan yang sangat penting saat ini. Hal ini disebabkan semakin 
banyak orang menyimpan dokumen berbentuk digital, tetapi belum dikelompokkan dengan baik. Sehingga menyebabkan 
timbulnya kesulitan dalam menemukan dokumen pada saat kita membutuhkan informasi di dalam dokumen tersebut. 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam pengelompokan dokumen, terdapat beberapa algoritma yang dapat digunakan, salah satunya adalah Active Fuzzy 
Constrained Clustering (AFCC). AFCC sering digunakan untuk pengelompokan image [7]. Namun pada penelitian ini 
AFCC akan digunakan untuk pengelompokan dokumen teks, sehingga diperlukan modifikasi pada AFCC [10]. Kelebihan 
dari metode ini adalah meminimalkan fungsi cost yang kompetitif dengan aglomerasi sesuai dengan pairwise constraints 
yang ada. Sebelum dokumen dikelompokan dengan AFCC, dokumen dimodelkan terlebih dahulu dengan menggunakan 
Vector Space Model (VSM). Akan tetapi, Vector Space Model (VSM) mempunyai keterbatasan dalam hal ukuran 
dokumen, dimana ukuran dokumen yang digunakan tidak dapat terlalu besar. Sehingga digunakan Generalized Vector 
Space Model (GVSM) yang merupakan pengembangan dari VSM, dengan menambahkan informasi tambahan selain term 
dalam representasi sebuah dokumen [3,5]. Pada penelitian ini informasi yang ditambahkan adalah informasi semantik dari 
kamus kata wordnet.  
 
Dengan penerapan kedua metode ini, diharapkan dapat dilihat perbedaan serta faktor yang dapat mempengaruhi dalam 
meningkatkan akurasi algoritma Active Fuzzy Constrained Clustering dalam pengelompokan dokumen. Sehingga hasil 
clustering yang didapatkan lebih maksimal dan dapat dijadikan metode alternatif dalam pengelompokan dokumen. 
 
1.2 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan dan menganalisis AFCC dan GVSM dalam pengelompokan dokumen. 
Secara lebih terperinci, tujuannya adalah: 
1) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan akurasi Active Fuzzy Constrained Clustering 

dalam pengelompokan dokumen  
2) Untuk memodelkan kata dalam bentuk vektor dan menghitung nilai similarity antar kata menggunakan GVSM 
3) Untuk menganalisis pengaruh pairwise constraint pada tingkat akurasi hasil cluster dokumen dengan menggunakan 

Active Fuzzy Constrained Clustering. 
 
1.3 Perumusan Masalah  
Masalah yang harus diselesaikan pada penelitian ini adalah bagaimana Generalized Vector Space Model (GVSM) dan 
algoritma Active Fuzzy Constrained Clustering dapat diterapkan dalam pengelompokan dokumen, untuk kemudian 
dianalisis sehingga hasil clustering lebih baik. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Clustering 
Clustering adalah pengelompokan objek ke dalam kelas-kelas atau cluster-cluster sehingga objek-objek yang berada 
dalam satu cluster merupakan objek-objek yang mirip satu sama lain dan memiliki perbedaan yang besar dengan objek-
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objek pada cluster lain [15]. Tujuan dari clustering secara umum adalah untuk menghasilkan cluster-cluster yang padat, 
yaitu cluster yang memiliki objek-objek yang saling berdekatan satu sama lain dan berjauhan dengan objek-objek pada 
cluster lain. Pada umumnya, pengelompokan dilakukan berdasarkan kemiripan atau perbedaan antar objek-objek 
tersebut. Berdasarkan sifat cluster yang dibentuk, algoritma clustering bisa dibedakan menjadi hard clustering dan fuzzy 
clustering [8]. Selama proses clustering, hard clustering akan membentuk cluster-cluster yang crisp, yaitu cluster yang 
memiliki batasan yang jelas. Nilai keanggotaan sebuah data ke sebuah cluster akan bernilai 0 atau 1. Sedangkan, pada 
fuzzy clustering, cluster yang dibentuk akan bersifat soft, yaitu batasan antar cluster tidak jelas [10]. Setiap data bisa 
menjadi anggota dari beberapa bahkan semua cluster dengan nilai keanggotaan yang berbeda-beda, yaitu antara 0 sampai 
1. Perbedaan antar fuzzy dan crisp ini akan mempengaruhi mekanisme clustering serta hasil akhir dari proses clustering 
itu sendiri. Selain informasi mengenai kemiripan antar objek, terkadang dapat digunakan juga pengetahuan tambahan 
berupa class labels atau pairwise constraints untuk beberapa data tertentu untuk membantu proses clustering. Class 
labels adalah identitas yang menyatakan kelas dari suatu data tertentu [4]. Sedangkan pairwise constraints adalah 
pengetahuan yang menyatakan hubungan antar dua buah data tertentu [2,6]. Hubungan antar data tersebut bisa berupa 
hubungan cannot-link atau must-link. Hubungan cannot-link menyatakan bahwa dua buah data tersebut tidak boleh 
berada dalam satu cluster yang sama. Sebaliknya, hubungan must-link menyatakan bahwa dua buah data tersebut harus 
berada pada cluster yang sama. Class labels dapat juga digunakan untuk membangkitkan pairwise constraints antar 
objek. 
 
2.2 Document Clustering 
Clustering yang dilakukan pada dokumen teks disebut dengan document clustering. Teks merepresentasikan rangkaian 
informasi yang sangat luas dan berisi banyak pengetahuan, namun memiliki sebuah bentuk yang sulit untuk diinterpretasi 
secara otomatis. Data yang tersimpan pada basis data teks berbentuk semistructured [15].  
 
2.1.1 Preprocessing Dokumen Teks 
Tahapan yang harus dilakukan adalah [8] : 
1) Stopword removal, yaitu menghilangkan kata-kata yang muncul di banyak dokumen dan memiliki sedikit manfaat 

dalam menjelaskan karakteristik dari dokumen tersebut, seperti kata-kata sambung. 
2) Detagging, yaitu menghilangkan tanda-tanda bacaan dan angka-angka yang terdapat pada dokumen. 
3) Stemming, yaitu merubah beberapa kata yang memiliki variasi morfologi yang berbeda menjadi suatu bentuk yang 

sama. Stemming adalah proses untuk menggabungkan atau memecahkan setiap varian-varian suatu kata menjadi kata 
dasar. 

 
2.1.2 Pemodelan Dokumen Teks 
Terdapat beberapa macam representasi dokumen teks yang biasa digunakan untuk text mining, tetapi yang paling banyak 
digunakan dalam document clustering adalah representasi single word terms yang berupa bag-of-words. Pada 
representasi bag-of-words, setiap dokumen akan direpresentasikan dengan kata-kata yang terkandung pada dokumen 
tersebut dan bobot dari setiap kata tersebut. Bobot setiap kata menggambarkan kepentingan kata tersebut pada suatu 
dokumen dan pada keseluruhan himpunan dokumen. Dari representasi dokumen sebagai bag-of-words tersebut, terdapat 
beberapa cara pemodelan dokumen dalam suatu bentuk yang terstruktur, salah satu contohnya yaitu vector space model. 
Pada vector space model, setiap dokumen direpresentasikan oleh sebuah vektor d. Setiap dimensi pada vektor d tersebut 
menggambarkan sebuah kata unik pada kumpulan kata dari koleksi dokumen (index space) [9].  
 
Nilai dari bobot kata menggambarkan kepentingan dari kata tersebut pada sebuah dokumen. Salah satu skema 
pembobotan yang sering digunakan yaitu dengan mengkombinasikan Term Frequency dengan Inverse Document 
Frequency, juga dikenal sebagai tfidf. Term Frequency adalah jumlah kemunculan suatu kata pada suatu dokumen. 
Sedangkan Inverse Document Frequency adalah faktor pembagi yaitu jumlah kemunculan kata tersebut pada keseluruhan 
koleksi dokumen. Inverse Document Frequency digunakan dengan anggapan bahwa semakin banyak suatu kata 
digunakan pada keseluruhan koleksi dokumen, maka semakin kecil kepentingan kata tersebut untuk mengkarakterisasi 
sebuah dokumen tertentu. Sehingga pada pembobotan tfidf, untuk menghitung bobot kata, frekuensi kemunculan dari 
kata tersebut di dalam sebuah dokumen dan dalam koleksi dokumen keseluruhan harus diperhitungkan. Bobot dari kata i 
dalam dokumen j yaitu : 
   
    (1) 
 
dengan : 

 : jumlah kemunculan kata i pada dokumen j 
N : jumlah dokumen dalam koleksi dokumen 

 : jumlah kemunculan kata i dalam koleksi dokumen 
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Selain Term Frequency dengan Inverse Document Frequency, suatu faktor normalisasi panjang juga dapat digunakan 
untuk memastikan bahwa semua dokumen memiliki bobot yang sama tanpa tergantung pada panjang masing-masing 
dokumen, yaitu :                 

   (2) 
 
 
 
dengan: 

 : bobot vektor yang telah dinormalisasi dari kata k pada dokumen j  

 : jumlah kemunculan kata k pada dokumen j 
n : ukuran koleksi dokumen C 

 : jumlah dokumen dalam C yang mengandung kata k 
m : jumlah kata yang digunakan 
 
Untuk melakukan clustering, harus digunakan sebuah perhitungan kemiripan atau perbedaan. Untuk document clustering, 
perhitungan yang digunakan pada umumnya adalah perhitungan kemiripan (similarity measure). Perhitungan kemiripan 
pada vector space model untuk dokumen umumnya dihitung menggunakan fungsi kosinus. Fungsi kosinus dua vektor x 
dan y yaitu : 
                   (3) 
dengan : 
x : vektor dokumen x 
y : vektor dokumen y 
Untuk vektor yang telah dinormalisasi, fungsi kosinus tersebut akan berbentuk seperti persamaan (4) karena panjang 
setiap dokumen sama dengan 1. 
      
    (4) 
dengan: 

 : nilai kemiripan antara dokumen ke-j dan dokumen ke-k 

  : dokumen ke-j 
m  : jumlah kata yang digunakan 

  : dokumen ke-j yang mengandung kata l 
 
2.1.3 Generalized Vector Space Model 
Generalized Vector Space Model (GVSM) merupakan perluasan dari Vector Space Model (VSM) dengan memberikan 
tambahan jenis informasi, dalam representasi dokumen selain istilah. Jenis informasi yang dapat digunakan dalam model 
tersebut adalah informasi semantik dari thesaurus kata seperti WordNet [9]. Perbedaan Generalized Vector Space Model 
(GVSM) dengan Vector Space Model (VSM) terletak pada perhitungan nilai kemiripan antar dokumen pada proses 
clustering yang dilakukan [3]. Pada Generalized Vector Space Model (GVSM) perhitungan kemiripan antar dokumen 
dilakukan dengan menggunakan hubungan semantik antar term dengan menggunakan wordnet [5]. 
 
                (5) 

 : nilai kemiripan antara dokumen ke-j dan dokumen ke-k 

  : dokumen ke-j 
m  : jumlah kata yang digunakan 

  : dokumen ke-j yang mengandung kata l 

  : nilai kemiripan antar term melalui perhitungan dengan wordnet   
 
2.3 Active Fuzzy Constrained Clustering 
Pada AFCC, setiap cluster direpresentasikan oleh sebuah centroid. Semakin dekat objek-objek pada suatu cluster dengan 
centroid dari cluster tersebut, maka semakin padat pula cluster tersebut [11]. Selain itu, AFCC juga menggunakan 
informasi pairwise constraint antar objek-objek yang ada. Informasi ini digunakan agar batasan antar cluster semakin 
jelas, sehingga cluster-cluster yang dihasilkan semakin padat. Karena menggunakan prinsip agglomerasi, maka AFCC 
pun memperhitungkan kardinalitas setiap cluster, sehingga cluster-cluster yang kecil dapat dihilangkan agar dihasilkan 
cluster-cluster utama yang padat. 
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Dengan menggunakan fungsi kosinus, maka perhitungan jarak antara data dan centroid tempat data tersebut berada tidak 
lagi menghitung jarak melainkan menghitung kemiripan. Untuk memaksimalkan kemiripan antara data dan centroid 
tempat data tersebut berada, perhitungan kemiripan tersebut harus dimaksimalkan. Agar objective function AFCC dapat 
digunakan dengan fungsi kosinus, pertama-tama fungsi kosinus tersebut harus ditransformasi menjadi sebuah fungsi 
jarak. Selain objective function, perhitungan parameter  dan  juga menggunakan perhitungan jarak [12]. Sehingga, 

perhitungan kedua parameter tersebut pun perlu disesuaikan. Semakin padat cluster-cluster yang dibentuk, maka nilai  
menjadi semakin kecil karena dengan cluster-cluster yang padat, penggunaan pairwise constraint pun tidak terlalu 
diperlukan mengingat tujuan penggunaan pairwise constraint adalah untuk memperjelas batasan antar cluster [6].  
Centroid sebuah cluster merupakan rata-rata dari data items (dalam hal ini dokumen) pada suatu cluster. Karena yang 
diperhitungkan merupakan rata-rata dari suatu kumpulan objek, maka perhitungan yang dilakukan adalah jumlah 
keseluruhan objek dibagi kardinalitas cluster tersebut. Untuk fuzzy clustering, perhitungan tersebut disesuaikan dengan 
bobot yang dimiliki setiap dokumen [6].  
 
Aglomerasi pada AFCC dilakukan berdasarkan kardinalitas cluster. Cluster yang memiliki kardinalitas lebih kecil dari 
batas bawah kardinalitas cluster (threshold aglomerasi) yang telah didefinisikan saat inisialisasi akan dihapus. Oleh 
karena itu, pada setiap iterasi, AFCC akan melakukan pengecekan terhadap kardinalitas semua cluster untuk mengetahui 
apakah terdapat cluster yang perlu dihapus. Kardinalitas sebuah cluster adalah jumlah nilai keanggotaan setiap data 
terhadap cluster tersebut. 
 
2.3.1  Pairwise Constraint 
Pada AFCC, pemberian pairwise constraint diberikan per tahap pada setiap iterasi. Hal ini dilakukan karena AFCC 
berusaha agar pairwise constraint diberikan pada pasangan objek yang akan memiliki pengaruh paling besar terhadap 
konfigurasi cluster-cluster saat itu apabila diberikan pairwise [6], agar optimal, AFCC tidak memilih objek yang akan 
diberi pairwise constraint secara acak, melainkan informasi pairwise constraint harus diberikan untuk mendefinisikan 
cluster-cluster yang tidak padat atau tidak terpisah dengan jelas dari cluster tetangga di sekitar cluster yang belum 
terdefinisi secara jelas tersebut, khususnya untuk data yang terletak di perbatasan dengan cluster lain [13]. Untuk 
melakukan identifikasi terhadap cluster yang belum terdefinisi secara jelas, digunakan perhitungan densitas cluster. 
Kandidat cluster yang belum terdefinisi secara jelas adalah cluster yang memiliki densitas paling rendah. Perhitungan 
densitas cluster menggunakan persamaan (6), berikut ini: 
Densitas dari sebuah cluster adalah :  
    
  (6) 
dengan: 

 : kardinalitas dari cluster ke-k 
 : fuzzy hypervolume dari cluster k 

 
Fuzzy hypervolume dihitung dengan: 
 
dengan: 

 : determinan dari matriks kovarian  dari cluster k 
 
Perhitungan covarian matrix  adalah : 
   
  (7) 
 
dengan : 

 : nilai keanggotaan dari data item i terhadap cluster k 
 : data item ke-i 
 : centroid dari cluster ke-k 

 
Setelah menemukan cluster yang belum terdefinisi secara jelas, dibuat sebuah perbatasan virtual (virtual boundary) yang 
didefinisikan oleh sebuah batas (threshold) keanggotaan. Kemudian, data yang ada pada perbatasan virtual ini, atau yang 
memiliki keanggotaan dekat dengan batas keanggotaan tersebut disebut sebagai titik-titik ambigu (ambigous points). 
Pairwise constraints pun dapat diberikan antar titik-titik ambigu tersebut. Metode ini memiliki dua buah parameter, yaitu 
: 
a) batas keanggotaan 
b) jumlah pairwise constraint yang akan diberikan pada setiap iterasi 
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Setiap data yang telah diberikan pairwise constraint akan dimasukkan pada sebuah himpunan non-redundant. Setelah 

virtual boundary tersebut didapatkan, AFCC akan memilih data  dari himpunan data yang berada pada boundary dari 
cluster yang belum terdefinisi secara jelas tadi. Pemilihan dilakukan terhadap data yang memaksimalkan nilai terkecil 

dari nilai jarak  untuk semua  yang telah dimasukkan pada himpunan non-redundant. Dalam hal ini, dicari 

data  yang letaknya paling jauh dari data  terdekat, dengan rumus: 
  
  (8) 
dengan: 

 : himpunan data  non-redundant 

 : item yang sudah terpilih 
 
3. Analisis Perancangan Sistem 
Arsitektur yang dibangun adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Gambaran Umum Sistem 

 
Dari gambar di atas dijelaskan dataset berupa file teks yang diinputkan dari user, kemudian dilakukan preprocessing. 
Hasil preprocessing tersebut kemudian dimodelkan dalam bentuk vektor, setelah itu user dapat memilih akan melakukan 
proses clustering menggunakan Active Fuzzy Constrained Clustering (AFCC) dikombinasi dengan Vector Space Model 
(VSM) atau Generalized Vector Space Model (GVSM) sehingga didapatkan dokumen teks yang telah dikelompokkan. 
 
4. Hasil Pengujian Sistem 
4.1 Data Pengujian 
Data yang digunakan untuk pengujian adalah himpunan bagian dari artikel berita berbahasa inggris yang terdapat pada 
Tabel 1. Data pengujian terletak di dalam sebuah direktori yang akan menjadi masukan untuk sistem. Dalam direktori 
tersebut terdapat file teks tanpa ekstensi. Selain direktori masukan tersebut, terdapat juga direktori-direktori lain, yaitu 
direktori yang akan menampung hasil akhir clustering dan direktori yang menyimpan hasil preprocessing sementara. 
Data yang digunakan pada pengujian: 

Tabel 1. Kumpulan Karakteristik Dataset 
No Nama Dataset Karakteristik Dataset Jumlah File Kelas Asli 

Label Kelas Jumlah file 
1 Dataset 1 Topik antara dua kelas asli 

berbeda 
20 Health 

Music 
10 
10 

 Dataset 2 Topik antara dua kelas asli 
berbeda 
 

20 Health 
Sport 

10 
10 
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No Nama Dataset Karakteristik Dataset Jumlah File Kelas Asli 
Label Kelas Jumlah file 

2 Dataset 2 (Banyak terdapat kata yang 
tidak mempunyai makna 
pada wordnet) 

   

3 Dataset 3 Kata yang terkandung 
dalam dokumen adalah 
kata yang mempunyai 
makna jelas pada kamus 
kata wordnet 

20 Health 
Finance 

10 
10 

 
4.2 Analisis dan Hasil Pengujian 
4.2.1 Penggunaan Perhitungan Similarity VSM dan GVSM 
Perbandingan hasil pengukuran akurasi dengan perhitungan similarity yang berbeda terhadap hasil clustering, yaitu 
dengan menggunakan string matching dan kamus kata dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

 
Gambar 2. Grafik Perbandingan Akurasi Hasil Akhir Clustering Menggunakan VSM  dan GVSM  

 
Dapat dilihat di sini bahwa perhitungan similarity dengan menggunakan kamus kata pada clustering tidak dapat 
mempengaruhi peningkatan akurasi hasil akhir dari clustering. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan penggunaan kamus kata 
yaitu untuk membandingkan hubungan antar kata dengan menggunakan wordnet, Dengan menggunakan metode 
perbandingan leksikal untuk menghasilkan nilai kemiripan berdasarkan hubungan semantik diharapkan dapat 
meningkatkan akurasi hasil clustering. Berbeda dengan string matching yang membandingkan hubungan kata tanpa 
melihat hubungan semantik makna kata tersebut. Hal ini disebabkan oleh perhitungan similarity dengan menggunakan 
kamus kata sangat bergantung pada wordnet. Jika kata yang dibandingkan tidak ada pada database wordnet maka kata 
yang dibandingkan tersebut tidak dapat ditemukan maknanya sehingga tidak diketahui hubungan semantik antar kata 
tersebut sehingga nilai kemiripan kata menjadi 0 (tidak ada hubungan). 
 
Pada dataset 3 hasil akurasi clustering menggunakan GVSM lebih baik dari pada akurasi clustering menggunakan VSM. 
Hal ini disebabkan karena pada dataset 3, kata yang terkandung dalam dokumen adalah kata yang mempunyai makna 
jelas pada kamus kata wordnet, sehingga hubungan semantik antar kata dapat terlihat dengan jelas. Dari sini dapat 
disimpulkan bahwa peningkatan akurasi clustering dengan menggunakan perhitungan similarity kamus kata wordnet 
(GVSM) dapat dilakukan dengan syarat kata yang terkandung pada dokumen dapat terdeteksi dengan baik oleh wordnet. 
 
4.2.2 Pengaruh Pemberian Pairwise Constraint Terhadap Hasil Clustering 
Hasil pengujian pengukuran akurasi dengan menggunakan Pairwise Constraint terhadap hasil clustering dapat dilihat 
pada Gambar 3 dan Gambar 4. 
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Gambar 3. Grafik Perbandingan Akurasi Pengaruh Pairwise Constraint Pada VSM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Grafik Perbandingan Akurasi Pengaruh Pairwise Constraint Pada GVSM 
 
Dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4 bahwa pemberian pairwise constraint pada saat proses clustering dapat berpengaruh 
pada peningkatan hasil akurasi. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian pairwise constraint pada proses clustering untuk 
memberikan informasi tambahan pada saat proses berjalan, sehingga hasil clustering bisa lebih optimal dan cluster yang 
terbentuk adalah cluster-cluster yang padat. 
 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah akurasi hasil cluster dengan perhitungan similarity menggunakan 
kamus kata wordnet (GVSM) sangat bergantung pada wordnet, Jika kata kata pada dokumen pengujian dapat terdeteksi 
dengan baik pada wordnet dan kata saling berhubungan maka akurasi hasil clustering juga akan lebih baik. Sebaliknya, 
jika banyak kata pada dokumen pengujian tidak dapat diketahui maknanya pada wordnet atau banyak terdapat kata yang 
tidak saling berhubungan, maka nilai similarity dianggap 0. Hal ini juga akan berpengaruh pada hasil cluster, sehingga 
dapat menurunkan tingkat akurasi. Selain itu, pemberian pairwise constraint pada saat proses clustering dapat 
berpengaruh pada peningkatan hasil akurasi, sehingga hasil clustering bisa lebih optimal dan cluster yang terbentuk 
adalah cluster-cluster yang padat. 
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6. Saran 
Penelitian ini masih mempunyai banyak keterbatasan, antara lain penggunaan data yang masih terbatas pada artikel 
berita. Untuk pengembangan lebih lanjut, dapat dilakukan analisis terhadap data yang lebih banyak dan bervariatif 
dengan tidak terbatas pada data berita. Selain itu dapat digunakan unsupervised clustering menggunakan GVSM, karena 
pada GVSM sudah ada informasi tambahan yang diberikan berupa informasi semantik kata. 
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