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Definisi

� Proses untuk mendapatkan fragmen

R1, R2, .. Rn sedemikian rupa

sehingga setiap fragmen memuat

himpunan bagian dari attribut-attribut

R dan kunci primer
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Pendekatan

� GROUPING (pendekatan kelompok)

dimulai dengan menempatkan setiap
attribut ke dalam sebuah fragmen
yang lain sampai kriterianya terpenuhi

� SPLITTING (pendekatan pemecahan)

dimulai dengan sebuah tabel
kemudian proses pembagiannya
dilakukan berdasarkan pada pola
akses aplikasi terhadap setiap attribut

Kebutuhan Informasi

� Kebutuhan informasi aplikasi

� Attribute Affinities

ukuran yang mengindikasikan bagaimana relasi anatar
attribute

� Attribute Usage Value

apabila diberikan himpunan queri Q = {q1, q2, .. Qq} 
yang akan dijalankan pada tabel R[A1, A2 .. An, maka
attribute usage values:

use(qi, Aj) �1 jika attibute Aj diakses oleh query qi,

�0 Jika sebaliknya
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Tahapan proses

Fragmentasi Vertikal

� Tabel PROJ[PNO, PNAME, BUDGET DAN 
LOC] dimana jika diandaikan PNO=A1, 
PNAME=A2, BUGET=A3, dan LOC=A4

� Ada 4 query yang dijalankan
� q1: select BUDGET from PROJ where 
LOC=Value

� q2: select BUDGET from PROJ where 
BUDGET>Value

� q3: select LOC from PROJ where 
BUDGET>Value

� q4: select PNAME from PROJ where 
LOC=Value

Langkah membuat VF

1. Menentukan bagaimana Akses setiao Query 
(qi) pada Setiap Attribut (Ai) � Muse(qi,Ai)

2. Menentukan frekuensi akses query qi pada
setiap lokasi Lk � Mfrek

3. Menggambarkan bagaimana hubungan antar
attribut pada tabel ybs dan akses aplikasi
terhadap attribut ybs. � Maff

4. Menentukan seberapa dekat hubungan antar
attibut � Mcluster

5. Menentukan pembagian tabel mengacu pada
matrik Cluster yang diperoleh.
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1. MATRIK Muse

Menentukan bagaimana Akses

setiao Query (qi) pada Setiap

Attribut (Ai)

1. Matrik Use � Muse

Pada baris ke qi dan kolom ke Ai diisi angka 1 

atau 0:

1 : jika query qi mengakses attribut Ai

0 : jika query qi tidak mengakses Ai
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1. Matrik Use � Muse (cont)

� Tabel PROJ[PNO, PNAME, BUDGET DAN LOC] dimana jika
diandaikan PNO=A1, PNAME=A2, BUGET=A3, dan LOC=A4

� q1: select BUDGET from PROJ where LOC=Value

� q2: select BUDGET from PROJ where BUDGET>Value

� q3: select LOC from PROJ where BUDGET>Value

� q4: select PNAME from PROJ where LOC=Value

PNO PNAME     BUGET LOC

2. MATRIK Mfrek

Menentukan frekuensi akses query 

qi pada setiap lokasi Lk
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2. Matrik Frekuensi �Mfrek

Frekuensi = berapa kali setiap lokasi (Li) 

mengakses query (qj)

Andaikan terdapat 3 lokasi, dengan frekuensi

akses setiap query (acci(qk)) disetiap lokasi

sbb:

3. MATRIK Maff

Menggambarkan bagaimana
hubungan antar attribut pada tabel
ybs Ai dan akses aplikasi terhadap
attribut ybs Ai.
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3. Matrik Affinitas � Maff

pada baris ke A2 dan kolom ke A1, 

diisikan angka yang menggambarkan

hubungan antara kedua attribut ybs.

Muse & Mfrek
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Cara mencari angka

Affinitas antar 2 attribut

1. Temukan angka refi, yaitu angka untuk
menunjukkan akses ke attibut (Ai, Aj) untuk aplikasi
yang mengakses qk pada lokasi Li, Jika ada bernilai 1 
jika tidak ada bernilai 0

Contoh:

angka refi (A1 dan A4) : tidak ada query yang 
sekaligus memakai attribut A1 dan A4 maka ref1, ref2
dan ref3 = 0

angka refi (A2 dan A4) : memiliki query yang 
sekaligus memakai attribut A2 dan A4 yaitu q4. jadi
angka ref1, ref2 dan ref3 = 1 Muse

Cara mencari angka Affinitas

antar 2 attribut (cont)

2.  Angka afinitas (Ai, Aj) = angka hasil jumlahan total dari
perkalian angka refi dan acci(qk).

contoh
� Angka Afinitas (A1,A4) dan (A4,A1)

karena angka ref1, ref2, ref3 untuk (A1,A4) = 0

maka angka afinitas untuk semua lokasi adalah 0+0+0=0

angka afinitas (A4,A1) adalah 0 juga. (sifat simetris) 

� Angka Afinitas (A2,A4) dan (A4,A2)

Angka ref1,ref2,ref3 untuk (A2,A4)=1, 

Maka angka afinitas (A2,A4) adalah:

= ref1*acc1(q4) + ref2*acc2(q4) + ref3*acc3(q4)

=   1  *     10      +   1   *      5       +  1   *     0

= 15
Mfrek
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Cara mencari angka Affinitas

antar 2 attribut (cont)

� Masukkan nilai Afinitas yang diperoleh

kedalam matrik

Cara mencari angka Affinitas

antar 2 attribut (cont)

� Masukkan nilai Afinitas yang diperoleh

kedalam matrik
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4. MATRIK Mcluster

Menentukan seberapa dekat

hubungan antar attibut.

4. Matrik Cluster Mcluster

Langkah langkah sbb:

a. Mencari Nilai Bond

b. Mencari nilai Contribusi

c. Mengurutkan Matrik sesuai nilai

contribusi terbesar diperoleh
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Angka Bond

� Dua attribute dikatakan punya hubungan dekat jika
jumlahan dari perkalian angka angka affinitasnya besar. 
Jumlahan ini disebut angka BOND

� Angka bond An dan Am adalah =

X1*Y1 + X2*Y2 + …+ Xn*Yn + Xm*Ym + … + Xi*Yi

� Contoh angka bond A2A3 adalah :

= 0*0 + 15*0 + 0*100 + 15*70

=   0   +    0   +    0     +  1050 

= 1050

Maff

Angka Bond (cont)

� Cari hubungan A1 dengan semua Ai 
yang ada, dalam kasus A1 semua
nilai bond sama, yaitu 0, karena nilai
afinitas dalam kolom A1 = 0

� Cari hubungan dari attribut A2 dengan
A3 dan A4 atau sebaliknya

� Bond A2A3 = 1050

� Bond A2A4 = 1500

� Bond A3A4 = 12950
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Angka Cont (kontribusi)

� Angka kontribusi untuk penempatan setiap attributnya

� Rumus:

Cont(Ai, Aj, Ak) = 2 bond (Ai,Aj) + 2 bond (Aj,Ak) – 2 
bond(Ai,Ak)

� Salin kolom 1 dan 2 kemudian kita mulai dengan
menyisipkan kolom3. sehingga ada 3 alternatif
penempatan kolom 3 yaitu
� Kolom 3,1,2

� Kolom 1,3,2

� Kolom 1,2,3

� Untuk kolom 3,1,2 maka untuk memudahkan
perhitungan kita andaikan ada kolom ke 0 dengan nilai
0 sehingga yang kita hitung adalah kolom 0,3,1. begitu
juga untuk kolom 1,2,3 kita hitung kolom 2,3,0,

� Maka didapat 0   3   1 2

1   3   2

1   2   3   0
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� Cari angka cont yang terbesar

kemudian gunakan urutan atribut itu

untuk langkah selanjutnya. Yaitu

urutan kolom 1,3,2 atau 2,3,0 

kemudian langkah berikutnya sisipkan

kolom 4, sehingga akan dicari angka

cont:
0   4   1 3   2

1   4   3 2

1   3   4   2

1   3   2   4   0

� Dari perhitungan tersebut dipilih yang nilainya paling 
tinggi yaitu urutan atribut 1,3,4,2
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� Dengan urutan 1 3 4 2 ini kemudian

didapat matrik baru yang mengubah

baris maupun kolom, matrik ini

disebut Mcluster

5. MEMBAGI 

TABEL
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5. Menentukan Pembagian

tabel

a. Mencari himpunan attribut yang 
diakses aplikasi qi

b. Mencari jumlah total frekuensi akses
untuk setiap aplikasi

c. Membagi matrik cluster

d. Menghitung jumlah akses total 
attribut oleh setiap aplikasi

e. Mencari nilai kualitas untuk split

a. Mencari himpunan attribut

� Cari himpunan atribut yang diakses

oleh aplikasi qi

� Contoh

dari matrik Muse akan didapat

himpunan atribut untuk aplikasi qi. 

Adalah A3 san A4 sehingga didapat
Muse
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b. Mencari jumlah total 

frekuensi

� Dari jumlah total frekuensi akses

untuk setiap aplikasi qi, pada semua

lokasi. Dari matrik Mfrek akan didapat

total acc untuk aplikasi qi adalah 35 

sehingga untuk keseluruhan aplikasi

didapat

Mfrek

c. Membagi matrik cluster

� Matrik cluster akan dibagi menjadi 4 

dengan 3 macam cara
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c. Membagi matrik cluster 

(cont)

Cari TQ, BQ dan OQ yaitu:

� TQ: aplikasi qi dimana himpunan

atribut yang diakses oleh aplikasi qi

merupakan himpunan bagian dari CT

� BQ: aplikasi qi dimana himpunan

atribut yang siakses oleh aplikasi qi

merupakan himpunan bagian dari CB

� OQ: Aplikasi qi selain TQ dan BQ 

c. Membagi matrik cluster 

(cont)

Dari kasus ini didapat

� M1: TQ: θ, BQ:{q1,q2,q3,q4}, OQ: θ

� M2: TQ: {q2}, BQ:{q4}, OQ:{q1,q3}

� M3: TQ: {q1,q2,q3}, BQ: θ, OQ: {q4}
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d. Menghitung jumlah akses

total attribut oleh setiap aplikasi

Cari nilai CTQ, CBQ, OQ

� CTQ: Jumlah akses total untuk

aplikasi qi dari himpunan TQ

� CBQ: Jumlah akses total untuk

aplikasi qi dari himpunan BQ

� OQ: Jumlah akses total untuk aplikasi

qi dari himpunan OQ

Dari kasus ini didapat

� M1: CTQ: 0, CBQ: 115, COQ: 0

� M2: CTQ: 30, CBQ: 15, COQ: 70

� M3: CTQ: 100, CBQ: 0, COQ: 15

Jumlah Total Frekuensi

akses Setiap Aplikasi
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e. Mencari nilai kualitas

untuk split

� Untuk setiap matrik cari nilai kualitas

untuk split (sq)

� Dari kasus akan didapat

� M1: sq = 0 * 115 – 02 = 0

� M2: sq = 30 * 15 – 702 = - 4250

� M3: sq = 100 * 0 – 152 = - 225

� Nilai terbesar adalah M1

Hasil Vertikal Fragmentasi

� M1 terpilih sebagai implemantasi dari

VR karena memiliki nilai sq terbesar

� VF yang terbentuk adalah

� F1 terdiri dari attribut : A1

� F2 terdiri dari A1, A3, A4, A2 (A1=pk)


