
Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2007; Bali, 16 November 2007                                                                              SNSI07-034                 
 

 195

EKSTRAKSI KONTEKS FRAGMEN MENGGUNAKAN  
ASSOCIATION RULE 

 
Yeni Herdiyeni1)   M. Rahmat Widyanto2) 

1Departemen Ilmu Komputer,  Institut Pertanian Bogor,  
2Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia 
yeni_herdi @ipb.ac.id1)  widyanto@cs.ui.ac.id2) 

 
ABSTRAK 
This paper presents an algorithm for extracting context fragments using the association rule method. Context fragment is 
a fragment which consistently appears together with a given input fragment. Context fragment is used to analyze objects 
within a scene rather than individual objects. The experiment results on Caltech Database benchmark show that the 
accuracy of the algorithm when performs over the semantic similarity accuracy of context fragment according to root 
fragment is 72%. The proposed algorithm can be used in Content Based Image Retrieval System. 
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1. Pendahuluan 
Seiring dengan berkembangnya teknologi multimedia dan teknologi penyimpanan data, telah mendorong meningkatnya 
jumlah data citra yang harus disimpan dalam database citra (Torralba, 2003). Sistem temu kembali citra (Content Based 
Image Retrieval System) dan klasifikasi merupakan salah satu isu penting dalam beberapa tahun terakhir. CBIR 
merupakan sistem yang dapat mengklasifikasikan objek secara efektif sehingga citra dapat diorganisasikan dengan baik. 
 
Salah satu teknik baru yang dapat digunakan untuk klasifikasi citra adalah image mining. Image mining mampu 
menjelaskan hubungan konseptual di antara citra atau pola lain yang tidak tersimpan di dalam database (Zhang et al, 
2001). Image mining dapat secara otomatis melakukan ekstraksi informasi semantik citra. Semantik citra dapat diperoleh 
dengan menggunakan konteks fragmen (contexts fragment). 
 
Pada penelitian (Talavera et al 2001) dan (Fisher et al, 1993) konteks objek direpresentasikan dengan global statistical 
properties dari citra. Penelitian (Zaiane et al, 1998) dan (Ordonez, 199) sudah mengimplementasikan association rule 
pada koleksi database citra berukuran besar. 
 
Makalah ini menyajikan algoritma untuk ekstraksi konteks fragmen yang merupakan kumpulan semantik fragmen citra 
menggunakan kaidah asosiasi (association rule). Konteks fragmen adalah fragmen-fragmen pada sejumlah citra yang 
secara konsisten muncul secara bersamaan dengan sebuah referensi fragmen. Proses identifikasi fragmen dilakukan 
dengan semantik fragmen citra yang memiliki informasi maksimal terhadap fragmen referensi. Nilai ambang (threshold) 
setiap citra dihitung untuk menentukan batas minimal kemiripan semantik fragmen. Identifikasi fragmen dilakukan 
dengan menggunakan teknik Mutual Information (MI) (Epstein dan Ullman, 2005). Algoritma diimplementasikan pada 
koleksi citra wajah dari database CALTECH. 
 
Susunan makalah ini terdiri dari bab 2 menjelaskan image mining, bab 3 menjelaskan percobaan dan hasil percobaan dan 
bab 4 menjelaskan kesimpulan dan pemanfaatan algoritma untuk sistem temu kembali citra. 
 
2. Image Mining 
2.1 Image Mining menggunakan Association Rule 
Kaidah asosiasi adalah salah satu metode yang sering kali digunakan pada data mining. Kaidah asosiasi digunakan untuk 
mengungkapkan asosiasi secara konseptual antara objek. Pada penelitian ini kaidah asosiasi digunakan untuk 
mengungkapkan hubungan asosiasi secara konseptual diantara semantik fragmen citra. Secara esensial, konsep image 
mining sama dengan data mininig. 
 
Definisi: 
• Kaidah asosiasi (Association Rule) 

Association rules adalah metode yang menggambarkan ketergantungan antara atribut-atribut. Secara matematik 
kaidah asosiasi dapat dibentuk menjadi : 

X ⇒ Y 
Hubungan matematik ini tidak menandakan hubungan sebab akibat akan tetapi lebih menandakan hubungan 
kemungkinan (probabilitas) antara X dan Y. Dimana keadaan tersebut dapat diartikan bahwa memenuhi kondisi X 
yang juga memenuhi kondisi Y 
 
Support ini digunakan untuk menentukan nilai dari kandidat itemset yang akan dibandingkan dengan nilai minimal 
support yang telah di input user. Minimal support adalah nilai yang diinputkan user yang menandakan ketertarikan 
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user untuk itemset yang ada untuk data yang diproses. Jika nilai support dari suatu kandidat itemset itu lebih kecil 
dari nilai minimum support yang diinputkan maka kandidat tersebut akan diabaikan. 

 
• Support 

Support untuk sebuah himpunan item adalah persentase transaksi yang mengandung seluruh item dalam himpunan 
tersebut. Support untuk aturan ini adalah X ⇒ Y = P(X U Y). Support tersebut menyatakan berapa kemungkinan 
kemunculan itemsets mempunyai item X dan item Y dalam satu waktu dari semua transaksi 

 
• Confidence 

Confidence menyatakan beberapa kemungkinan setiap itemsets yang mengandung X dan Y dalam satu waktu dari 
semua itemsets yang mengandung X. Adapun rumus confidence tersebut adalah : 
 

Persentasi confidence (X⇒Y) = ((support(X⇒Y)/support (X) ) x 100% 
 

Nilai ini menandakan kekuatan item X dan Y yang terdapat pada kandidat itemsets 
 
2.2 Algoritma Image Mining 
Bagian ini akan menjelaskan algoritma yang diperlukan untuk ekstraksi konteks fragmen menggunakan kaidah asosiasi. 
Secara garis besar algoritma image mining terdiri dari dua tahap yaitu: 
1. Ekstraksi ciri (feature extraction).  

Ekstraksi ciri merupakan tahap memilih semantik fragmen yang memiliki informasi maksimal terhadap fragmen 
referensi. Algoritma akan mendeteksi fragmen pada lokasi citra yang berbeda dengan berbagai ukuran pxq dan 
mendeteksi fragmen yang memiliki informasi maksimal terhadap F. Kumpulan fragmen yang berhasil dideteksi 
disebut dengan kandidat fragmen. Selanjutnya untuk setiap kandidat fragmen tersebut dilakukan perhitungan MI 
untuk mendapatkan fragmen yang memiliki informasi maksimal mengenai klas. Mutual Information didefinisikan 
sebagai berikut: 

)|()(),( FCHCHFCI −=  
 

dengan I(C,F) adalah mutual information (MI) antara root fragmen atau fragmen referensi (F) dengan klas citra (C) 
dan H adalah entropy citra. Variable C dan F merupakan variable biner: F = 1 jika fragmen referensi terdapat pada 
citra dan F=0 jika fragmen tidak terdapat pada citra. Sedangkan C=1 jika citra merupakan anggota dari klas yang 
diamati.  Nilai MI ditentukan dari frekuensi kemunculan fragmen referensi (F) pada sejumlah citra pada klas yang 
sama. Entropy merupakan variable acak yang didefinisikan dengan: 
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 Dengan demikian persamaan untuk menghitung mutual information I(C,F)  adalah sebagai berikut: 
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Untuk memilih fragmen yang memiliki informasi maksimal diperlukan nilai ambang (threshold) yang berbeda untuk 
setiap citra. 

 
2. Implementasi kaidah asosiasi. 

Pada tahap ini kaidah asosiasi digunakan untuk mengidentifikasi konteks fragmen dari kandidat fragmen.(Ordonez 
dan Omiecinski, 1999) 
 
Input 
Sejumlah citra (O) yang dinotasikan dalam bentuk Oi : {ci, f1, f2, …, fn} dengan ci adalah klas citra dan fi adalah 
kandidat fragmen dari citra; σ adalah notasi minimum support threshold; A minimum confidence threshold. 
 
 
Output 
Himpunan kaidah asosiasi dalam bentuk in cfff ⇒∧∧∧ ...21 , dengan ci adalah klas and fi adalah semantik 
fragmen citra 
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Metode 
[1]. C1 ← {Candidate 1 term-set and their support} 
[2]. F1 ← {Frequent 1 term-set and their support} 

[3]. For (i ← 2; Fi-1 ≠ φ ; i ← i+1) do { 

[4].          Ci ← (Fi-1  Fi-1) 

[5].          Ci ←Ci – {c|(i-1) item-set of c ∉ Fi-1} 

[6].          Oi ← FilterTable(Oi-1, Fi-1) 

[7].              for each object o in Oi do { 

[8].                   For each c in Ci do { 

[9].                          c.support ← c.support + Count(c,o) 

[10].                   } 

[11].           } 

[12]. Fi ←{c∈Ci | c.support > σ} 

[13]. } 

[14]. Set ← iU {c ∈ Fi | I > 1} 

[15]. R = φ  

[16]. For each itemset I in Sets do  { 

[17].                R ←R + {I ⇒ Cat} 

[18]. } 
                        

 
3. Percobaan 
Untuk melakukan uji coba algoritma ekstraksi konteks fragmen digunakan koleksi citra wajah dari database CALTECH. 
Gambar 2 menunjukkan beberapa contoh wajah yang digunakan pada percobaan. 

 

    
 

Gambar 1. Contoh citra wajah database CALTECH 
 
Input algoritma adalah sejumlah citra dari klas wajah dan sebuah fragmen referensi (root fragmen, F). Gambar 3 
menunjukkan fragmen referensi yang digunakan pada percobaan. 

 
 

 
 

 
Gambar 2. Fragmen referensi (Root Fragment) 

 
Tahap pertama yang dilakukan algoritma adalah mengidentifikasi fragmen pada lokasi yang berbeda dan ukuran yang 
berbeda untuk setiap citra input. Selanjutnya dilakukan identifikasi fragmen yang memiliki kemiripan informasi 
maksimal terhadap root fragment (F). Tahap kedua adalah mengimplemantasikan algoritma kaidah asosiasi untuk 
ekstraksi konteks fragmen. Gambar 4 menunjukkan hasil ekstraksi konteks fragmen dengan fragmen referesi seperti pada 
Gambar 3. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Hasil ekstraksi konteks fragmen dengan kaidah asosiasi. 
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4. Kesimpulan 
Penelitian ini menyajikan algoritma ekstraksi konteks fragmen menggunakan kaidah asosiasi (association rule). Kaidah 
asosiasi digunakan untuk mendapatkan asosiasi secara konseptual di antara fragmen citra.. Konteks fragmen adalah 
fragmen-fragmen yang secara konsisten muncul secara bersamaan pada sejumlah citra. Percobaan dengan menggunakan 
koleksi citra dari database CALTECH menunjukkan bahwa algoritma telah berhasil melakukan ekstraksi konteks 
fragmen. Tingkat akurasi diperoleh dengan melakukan pengamatan secara manual. Hasil percobaan menunjukkan bahwa 
tingkat akurasi kemiripan konteks fragmen mencapai 72%. Ekstraksi konteks fragmen dapat digunakan untuk 
meningkatkan akurasi hasil kemiripan semantik fragmen citra. Dengan demikian algoritma ini dapat  digunakan untuk 
sistem temu kembali citra. 
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