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1.

Mengelola File Pengaturan (setting)
Program yang dibuat menggunakan 3 file pengaturan (setting), antara lain:

PDFPathSetting.txt,

ExtractFeatureSetting.txt

dan

OutputPDFPathSetting.txt. File-file setting ini memiliki fungsi yang berbedabeda dan akan dijelaskan lebih rinci setiap filenya.

1.1

PDFPathSetting
File setting ini digunakan untuk mengatur lokasi folder tempat penyimpanan

dataset, lokasi folder penyimpanan data yang sukses, lokasi folder penyimpanan data
yang gagal, dan jumlah n-halaman yang akan diproses. Lokasi folder dataset ditulis pada
baris ke-2 setelah kata “LOAD:”, lokasi folder data yang sukses ditulis pada baris ke-4
setelah kata “SAVE SUKSES:”, lokasi folder data yang gagal ditulis pada baris ke-6
setelah kata “SAVE GAGAL:”, jumlah n-halaman yang diproses ditulis pada baris ke-8
dan ke-10, setelah kata “N-AWAL:” dan “N-AKHIR”. Kriteria menuliskan lokasi folder
adalah

dengan

menuliskan

“[LOKASI DRIVE]:\\[LOKASI FOLDER YANG DITUJU]\\”. Contoh file
PDFPathSetting.txt dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1.

File Setting PDFPathSetting.txt

1.2

ExtractFeatureSetting
File setting ini digunakan untuk mengelola kata-kata kunci (keywords) yang

digunakan untuk pencarian sub-bab atau bagian-bagian research paper (dataset). Terdapat
8 kelompok keyword yang digunakan dalam program komputer ini, yaitu Abstract,
Keyword, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V dan Daftar
Pustaka. Penulisan kata kunci memiliki beberapa aturan sebagai berikut:
1. Ditulis baris dibawah judul kelompok kata kuncinya, yang ditulis dengan diapit
tanda pagar (#), misalnya #KEYWORD ABSTRACT#, #KEYWORD BAB I#,
atau #KEYWORD DAFTAR PUSTAKA#.
2. Boleh mengisikan lebih dari 1 kata kunci, dengan syarat ditulis di baris yang
berbeda dan sebelum penutup kelompok yang ditulis dengan simbol @.
3. Kata kunci ditulis secara bebas menggunakan kapital atau tidak, karena program
komputer akan secara otomatis menyesuaikan proses pencocokan dengan huruf
kapital maupun tidak kapital.
Contoh file ExtractFeatureSetting.txt dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2.

File Setting ExtractFeatureSetting.txt

1.3

OutputPDFPathSetting
File setting ini digunakan untuk mengatur lokasi folder tempat pembacaan dataset

untuk output hasil akhir, lokasi folder penyimpanan data yang sukses, lokasi folder
penyimpanan data yang gagal, dan jumlah n-halaman yang akan diproses. Lokasi folder
dataset ditulis pada baris ke-2 setelah kata “LOAD:”, lokasi folder data yang sukses
ditulis pada baris ke-4 setelah kata “SAVE SUKSES:”, lokasi folder data yang gagal
ditulis pada baris ke-6 setelah kata “SAVE GAGAL:”, jumlah n-halaman yang diproses
ditulis pada baris ke-8 dan ke-10, setelah kata “N-AWAL:” dan “N-AKHIR”. Kriteria
menuliskan

lokasi

folder

DRIVE]:\\[LOKASI

adalah

FOLDER

YANG

dengan

menuliskan

DITUJU]\\”.

“[LOKASI
Contoh

file

OutputPDFPathSetting.txt dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3.

4.

File Setting OutputPDFPathSetting.txt

Mengelola Folder Dataset
Program komputer ini menggunakan file PDF sebagai inputnya, dan mengubah

file PDF tersebut menjadi file HTML sesuai jumlah halaman yang ada dalam PDF. Lokasi
input dan output dipisahkan dalam 3 folder, yaitu folder dataset, folder data success dan
folder data failed. Folder dataset merupakan folder yang menampung input PDF mulamula, folder data success merupakan folder yang menampung hasil konversi yang sukses
dan folder data failed menammpung hasil konversi yang gagal. Sukses dan gagal
ditentukan dari isi PDF datasetnya. Jika PDF merupakan dokumen hasil scan atau image,
maka konversi gagal dilakukan dan dimasukkan ke dalam folder data failed. PDF yang
diolah pada program komputer ini adalah PDF yang berupa teks.

Dalam folder utama program komputer ini, terdapat 6 folder yang digunakan,
antara lain Folder Dataset, Folder DataSuccess, Folder DataFailed, Folder ExtractFeature,
Folder PDFExtractor dan Folder Settings. Folder Settings menampung file-file setting
yang telah disebutkan pada poin 1 sebelumnya. Folder Dataset, Folder Data Success dan
Folder Data Failed adalah 3 folder yang menampung input awal PDF dan output konversi
HTML, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Folder PDFExtractor adalah subprogram yang mengkonersi PDF menjadi HTML untuk dapat diolah pada program utama
Sistem Ekstraksi Judul dan Abstrak Berbasis Rule. Folder ExtractFeature adalah program
utama dari sistem ini. Contoh pengelolaan folder dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4.

Pengelolaan Folder

5.

Mengelola Database MySQL
Program komputer ini menggunakan database MySQL sebagai media

penyimpanan. MySQL ini dapat diakses melalui PHPMyAdmin baik secara localhost
maupun pada server hosting. Sebagai percepatan proses dalam masa pembuatan program
komputer digunakan localhost. PHPMyAdmin diakses melalui web-browser.
Nama database yang digunakan pada program komputer ini adalah “HIP” dan di
dalamnya terdapat 3 tabel database yang diberi nama “content_paper”, “fakta_paper” dan
“pdf”. Penjelasan lebih rinci dari 3 tabel itu antara lain:
1. Tabel PDF
Tabel ini memuat data keterangan PDF yang diolah, seperti total jumlah halaman,
tanggal dan waktu proses, jenis PDF tersebut research paper atau bukan, nama file
asli sebelum diproses, nama file setelah diproses diganti dengan nomor urut untuk
memudahkan proses indexing dan ukuran size PDF tersebut dalam storage
hardisk. Struktur tabel PDF dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5.

Struktur Tabel PDF

2. Tabel Fakta Paper
Tabel ini memuat data keterangan fakta-fakta yang terkandung dalam setiap
halaman PDF yang telah dikonversi menjadi HTML. Keterangan fakta dapat
berupa jumlah kemunculuan keyword yang dicari sebagai judul sub-bab atau
bagian-bagian tertentu pada research paper. Keterangan lain dapat berupa ukuran
teks terbesar dalam sebuah halaman. Struktur tabel Fakta Paper dapat dilihat lebih
rinci dalam gambar 6.

Gambar 6.

Struktur Tabel Fakta Paper

3. Tabel Content Paper
Tabel ini memuat data keterangan tentang output yang didapatkan dari program
utama Sistem Ekstraksi Judul dan Abstrak Berbasis Rule. Struktur tabel Content
Paper dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 7.

Struktur Tabel Content Paper

4.

Menjalankan Sistem Ekstraksi Judul dan Abstrak Berbasis Rule
Program komputer ini menggunakan 2 executeable file yang dilakukan secara

bertahap. File executeable yang pertama dijalankan adalah file “PDFExtractor.jar” yang
terletak pada folder “PDFExtractor” pada gambar 4. Contoh file “PDFExtractor.jar” dapat
dilihat pada gambar 8.

Gambar 8.

File Executeable PDFExtractor.jar

File executeable “PDFExtractor.jar” ini digunakan untuk mengubah file PDF
yang dimasukkan dalam folder dataset di gambar 4, kemudian memisahkan hasil yang
sukses dalam folder data success dan yang gagal dalam folder data failed. Cara
menjalankan sub-program PDFExtractor ini hanya dengan melakukan double-click kiri
pada mouse, maka seluruh PDF akan diolah satu-per-satu dan informasinya disimpan
dalam database MySQL seperti yang ditampilkan pada tabel PDF pada gambar 5.
Tahap kedua adalah menjalankan program utama Sistem Ekstraksi Judul dan
Abstrak Berbasis Rule yang juga berupa file executeable, dengan nama file
“ExtractFeature.exe” dan dapat dilihat contohnya dalam gambar 9.

Gambar 9.

File Executeable ExtractFeature.exe

Program “ExtractFeature.exe” ini akan mengolah halaman-halaman HTML yang terletak
di folder data success dan tabel PDF pada database MySQL. Kemudian secara otomatis,

program ini juga akan menggunakan pengaturan (setting) file ExtractFeatureSetting.txt
(lihat gambar 2) dan menyimpan hasilnya yang berupa Judul dan Abstrak Research Paper
pada tabel Fakta Paper (lihat gambar 6) dan tabel Content Paper (lihat gambar 7) pada
database MySQL.

5.

Melihat Hasil Akhir
Setelah melakukan pengolahan PDF menjadi HTML dengan sub-program

PDFExtractor.jar dan melakukan program utama Sistem Ekstraksi Judul dan Abstrak
Berbasis Rule, selanjutnya adalah menampilkan hasil sehingga dapat dibaca secara baik
dengan menggunakan sub-program yang berbasis web-page, yang diberi nama
“FinalOutput” (lihat gambar 10 dan gambar 11).

Gambar 10. Folder Sub-Program Final Output

Web-page yang dibuat terdapat beberapa komponen, yang disimpan dalam folder Final
Output. Sub-program utama yang dijalankan adalah “index.html” sedangkan file PHP
yang terdapat dalam folder tersebut digunakan untuk mengambil hasil dari database
MySQL. Contoh output yang dibuat dapat dilihat pada gambar 11.

Gambar 11. Sub-Program Final Ouput

