
BAB III. Rancangan Sistem

III.1  Rancangan Sistem

Sistem ABSA menerima data ulasan teks untuk menghasilkan label kategori aspek

dan label sentimen pada setiap kalimat di dalam ulasan.  Permasalahan pembuatan

sistem  ini  akan  diselesaikan  menggunakan  kerangka  kerja  penambang  data  [11].

Kerangka  kerja  penambangan  data  merupakan  proses  iteratif  yang  meliputi

preprocessing data, transformasi data, proses penambangan data dan proses evaluasi

serta interpretasi. Setiap proses tersebut akan diotomatisasi menggunakan komputer.

Pada  tahap  penambangan  data,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode

pembelajaran mesin menggunakan Support Vector Machine (SVM).

Gambar 5:  Kerangka kerja Penambangan Data
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Sistem ABSA berisi  model  yang mampu mengkategorikan aspek dan menentukan

sentimen dari input teks yang diberikan. Karena metode pembelajaran mesin melalui

tahap pelatihan dan pengujian, Input data akan  dibagi menjadi dua, yaitu input data

latih dan input data uji. Kedua data tersebut akan masuk ke dalam tahap pra proses.

Selanjutnya,  luaran dari  tahap pra proses  akan melalui  tahap ekstraksi  fitur.  Pada

akhirnya, sistem ini akan menghasilkan dua model (klasifikasi aspek dan klasifikasi

sentimen).  Model  akan  dibuat  melalui  pelatihan  menggunakan  SVM  berdasarkan

masing-masing  fitur.  Setelah  model  diperoleh,  kinerja  model  akan  diukur

menggunakan data uji.

Gambar 6: Rancangan Sistem  untuk pelatihan

Setelah proses pelatihan, selanjutnya dilakukan tahap pengujian. Sistem diharapkan

mampu mengklasifikasikan kategori  aspek  dan sentimen  pada  kalimat  yang tidak
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termasuk kedalam data uji. Mekanisme sistem untuk pengujian adalah sebagai berikut

dan diikuti ilustrasinya pada Gambar 7:

1. Data ulasan  yang belum dilabeli  diproses  melalui  tahap  preprocessing  dan

fitur ekstraksi.

2. Selanjutnya, terlebih dahulu proses klasifikasi kategori aspek dilakukan untuk

mendapatkan aspek.

3. Setelah aspek didapat,   sentimen ditentukan dari  klasifikasi  kategori  aspek

yang diperoleh dari proses nomer 2.

Gambar 7: Proses pengklasifikasian kalimat
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III.2  Pengolahan Data

Data berasal dari  mahasiswa Teknik Informatika Itera yang dikumpulkan oleh tim

dosen melalui  formulir  daring  dengan format  csv.  Kondisinya  belum dilabeli  dan

belum melalui tahap preprocessing. Data berasal dari mahasiswa angkatan 14 sampai

19. Secara keseluruhan, data berisi ulasan mahasiswa terhadap program studi Teknik

Informatika  Itera  mengenai  layanan,  kondisi  perkuliahan,  pengajaran  dosen  dan

pertanyaan opini lainnya.

Langkah pertama dalam pengolahan data adalah melabeli data. Data dilabeli secara

manual dan divalidasi oleh dosen pembimbing. Terdapat dua jenis label yang akan

dibuat, yaitu label aspek dan label sentimen. Pelabelan aspek akan ditentukan untuk

setiap  kalimat  berdasarkan  aspek-aspek  yang  telah  terlebih  dahulu  didefinisikan.

Berdasarkan data yang ada, didapat label aspek sebagai berikut:

1. Label  Dosen.  Setelah  membaca  keseluruhan  ulasan  teks,  ulasan  mengenai

dosen  berisi  beragam  jenis  aspek  seperti  suara  dosen,  jumlah  pengajar,

ketepatan  waktu,  dan  lain-lainya.  Meskipun  beragam  tetapi  jumlah  setiap

aspek hanya sedikit.  Hanya kategori  pengajaran  dosen saja  yang memiliki

jumlah yang cukup untuk dibuatkan label.

2. Label  Perkuliahan. Kategori Label ini mewakilkan opini mengenai kondisi

perkuliahan yang dialami mahasiswa.

3. Label layanan. Label layanan merupakan kategori label opini yang berkaitan

dengan penilaian terhadap pelayanan akademik atau pelayanan dosen di luar

kelas.

4. Sarpras. label Sarpras berisi penilaian terhadap sarana dan prasarana yang

ada di kampus ITERA seperti pendingin ruangan, laboratorium, perpustakaan,

spidol dan lain sebagainya.
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5. Umum. Di dalam data ulasan, terdapat juga ulasan teks yang tidak memiliki

target  opini  atau  opini  yang  bersifat  umum.  Secara  umum,  ulasan  yang

dikategorikan label ini adalah ulasan pendek seperti, “baik” , “lebih baik dari

sebelumnya”, “mohon pengertiannya” , “terimakasih” dan lain-lainnya. 

Untuk  pelabelan  sentimen   prosesnya  akan  dilakukan  untuk  setiap  aspek  yang

terdeteksi. Kalimat yang berisi opini baik atau terdapat pernyataan kepuasan yang

disampaikan  secara  eksplisit  akan  diberi  label  positif.  Sebaliknya,  kalimat  yang

berisikan opini ketidaksukaan terhadap aspek akan diberi label negatif. sementara itu,

jika di dalam kalimat tidak mengandung sentimen (bukan positif atau negatif)  atau

terdapat sentimen yang berlawanan akan diberi label netral.

1. Format Data

Setelah dilabeli, selanjutnya data ulasan dipecah per kalimat dan formatnya diubah

menjadi .xml untuk mempermudah proses pengolahan. Terdapat 6 jenis tag yang akan

digunakan yaitu <Reviews>, <Review>, <sentence>, <text>, <Opinions>, <opinion>

dan tiga atribut yaitu atribut id pada tag <sentence> dan atribut category dan polarity

pada tag <opinion>. Berikut ini adalah struktur xml-nya.

<Reviews>
<Review>...</Review>
..
..
<Review>
<sentence id="R11-01">
<text>
Pelayanan akademika ps if baik, dan dosen pengajar juga Baik, dan 
kompeten

</text>
<Opinions>
<Opinion category="Layanan" polarity="positif"/>
<Opinion category="Dosen" polarity="positif"/>

</Opinions>
</sentence>

</Review>
..
..
<Review>...</Review>
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</Reviews>

Gambar 8: Hasil tahap pemisahan kalimat dan perubahan format

2.  Kalimat Aspek tunggal dan Kalimat multi aspek

Secara umum terdapat dua jenis kalimat yang terlihat pada data yang telah dilabeli,

yaitu kalimat dengan aspek tunggal dan kalimat dengan multi aspek. Kalimat aspek

tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu label aspek dan satu label polaritas.

Contoh kalimat ini adalah sebagai berikut

<Review>
<sentence id="R11-01">
<text>
Pengajar di informatika sudah mumpuni terhadap bidang yang
diajarkan

</text>
<Opinions>
<Opinion category="Dosen" polarity="positif"/>

</Opinions>
</sentence>

</Review>

Gambar 9: Kalimat aspek tunggal

Sedangkan, Kalimat  multi  aspek adalah kondisi  di  mana sebuah kalimat  memiliki

label aspek lebih dari satu. Contoh kalimat ini dapat dilihat pada Gambar 8. Kalimat

pada Gambar 8 memiliki kategori aspek layanan dengan sentimen positif dan kategori

aspek  dosen  dengan  sentimen  positif  juga.   Kalimat  pada  Gambar  dibawah

merupakan tipe lain dari kalimat multi aspek. Untuk kasus kalimat seperti ini, dimana

hanya  ditemukan  satu  aspek  tapi  terdapat  dua  sentimen  yang  berbeda,  label

sentimennya akan diberi polaritas Netral 
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<sentence id="R45-01">

 <text>Beberapa pengajar sudah mengajar dengan baik, namun ada

juga yang belum baik.</text>

 <Opinions>

   <Opinion category="Dosen" polarity="Netral" />

   </Opinions>

</sentence>

Gambar 10: Contoh Kalimat multi aspek 1

III.3  Preprocessing

Preprocessing adalah  proses  pembersihan  data  sebelum  ekstraksi  fitur  dilakukan.

Selain untuk mengurangi data yang tidak relevan, manfaatnya juga bisa memperbaiki

data yang rangkap.  Preprocessing diharapkan bisa menyeragamkan bentuk kata dan

menjaring  simbol-simbol  yang  tidak  dibutuhkan.  terdapat  beberapa  jenis

preprocessing seperti memperbaiki kata yang salah ketik, menyeragamkan kata yang

merujuk pada objek yang sama (contoh : pendingin ruangan dan AC), konversi kata

tidak baku,  Case Folding dan memperjelas singkatan-singkatan. Berikut merupakan

penjelasan preprocessing yang digunakan.

1. Normalisasi Teks 

Normalisasi  teks  adalah  proses  merubah  kata  tidak  baku  menjadi  kata  baku atau

menyeragamkan  kata  yang  disingkat,  membenarkan  kesalahan  ketik  dan

menerjemahkan penggunaan bahasa asing. Pengecekan bahasa baku dan kesalahan

ketik akan menggunakan Formelizer inaNLP [34]. Terdapat juga beberapa tambahan

kamus yang dibuat manual karena ada kata yang tidak bisa diubah oleh inaNLP ke

bahasa yang baku.
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Tabel 3: Hasil Normalisasi Teks

Kalimat sebelum normalisasi Kalimat setelah normalisasi

saat saya ingin meminta  trasnparansi nilai
ada tangapan bahwa saya disuruh menemui
beliau, ketika saya followup kembali beliau
tidak menjawab chat saya, dibaca pun tidak.

saat  saya  ingin  meminta  transparansi
nilai ada tanggapan bahwa saya disuruh
menemui  beliau,  ketika  saya  tindak
lanjuti kembali  beliau  tidak  menjawab
pesan saya, dibaca pun tidak.

Pengajar  kuliah  khusus  nya  PS  IF sudah

sangat bagus

Pengajar  kuliah  khususnya  program

studi informatika sudah sangat bagus

2. Stopword dan case-folding

Stopword  adalah  sekumpulan  kata-kata  yang  sering  muncul  di  dalam  data  teks.

Stopword akan membuang kata-kata  yang kurang berpengaruh.  Manfaat  stopword

adalah  untuk mengurangi jumlah fitur dan mempercepat komputasi. Daftar stopword

yang  digunakan  adalah  akan  ditentukan  setelah  data  dianalisis.  Sedangkan  untuk

case-folding  (merubah  huruf  kapital  menjadi  huruf  kecil)  berguna  untuk

penyeragaman fitur.

Tabel 4: Hasil proses stopword dan case folding

Kalimat sebelum stopword dan case 

folding

Kalimat setelah stopword dan case 

folding

Saya  harap  buku  referensi  perkuliahan  di
perpustakaan agar diperbanyak lagi

saya  harap  buku  referensi  perkuliahan  di
perpustakaan diperbanyak
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3. Stemming

Stemming merubah kata yang berimbuhan menjadi kata dasarnya. Bahasa Indonesia

memiliki  imbuhan  di  depan  kata  (prefix)  dan  imbuhan  di  akhir  kata  (suffix).

Stemming  sudah  awam  dalam  pemrosesan  data  teks  karena  manfaatnya  untuk

menyederhanakan fitur, sebagai contoh kata "menggunakan" dan "digunakan" berasal

dari  kata  "guna" yang maknanya kurang lebih sama.  Kakas  yang akan digunakan

untuk proses stemming adalah inaNLP [34].

Tabel 5: Hasil proses stemming

Kalimat sebelum stemming Kalimat setelah stemming

layanan yang kami dapatkan sebagai 

seorang mahasiswa dirasa sudah cukup baik 

untuk saat ini.

layan yang kami dapat bagai orang 

mahasiswa rasa sudah cukup baik untuk 

saat ini

III.4 Ekstraksi Fitur

Proses selanjutnya adalah mengekstrak fitur dari data. Proses ekstraksi merubah data

kalimat  berbentuk  teks  menjadi  data  angka.  Data  angka  ini  seterusnya  akan

digunakan  untuk  membuat  model  yang  digunakan  untuk  klasifikasi.  Fitur  dipilih

berdasarkan sumber referensi penelitian yang berkaitan dengan pengolahan teks. Fitur

yang akan digunakan adalah fitur yang didapat dari perhitungan sederhana maupun

fitur yang diperoleh melalui proses pembelajaran mesin.

1. Bag-Of-Word

Fitur Bag-Of-Word digunakan oleh hampir semua referensi penelitian yang berkaitan

dengan pengolahan teks yang  telah dipelajari. Seperti yang telah dibahas pada bab 2,
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ada dua metode yang akan digunakan untuk mentransformasi fitur, yaitu TF dan TF-

IDF.  Ekawati  dan  Khodra  [12]  menggunakan  N=1 dan  N=2 untuk  N-gram.

Sedangkan  NileTMRG [14]  menggunakan  unigram untuk  membuat  fitur  TF-IDF.

Sebelum mentransformasi data, terlebih dahulu kamus dibuat. Token yang digunakan

di kamus adalah token yang telah melalui proses preprocessing. TF ataupun TF-IDF

akan menggunakan token yang sama tetapi dengan perhitungan transformasi  yang

berbeda.  Perhitungan  TF  akan  menggunakan  perhitungan  frekuensi  kemunculan

token pada data ulasan. Sedangkan TF-IDF menggunakan cara yang telah dijelaskan

di bab 2.

Tabel 6:  Kamus TF dan TF-IDF

No Token TF IDF

0 baik 96 2.0799

1 ruang 24 3.4886

2 sudah 55 2.5907

3 sejuk 1 5.8865

... ... ... ...

527 konsultasi 1 5.8865

528 direspon 1 5.8865

Tabel 7:  Hasil steaming untuk ekstraksi fitur Bag-of-Word

Kalimat sebelum stemming Kalimat setelah stemming

kondisi perkuliahan sudah cukup

membaik dari sebelum-sebelumnya

kondisi  kuliah  sudah  cukup

baik dari belum

Tabel 8: Transformasi fitur TF dan TF-IDF dari Tabel 7
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Transformasi TF (Stemming) Transformasi TF-IDF (Stemming)

[25, 65, 55, 49, 96, 16, 16] [3.3608540011180215,  2.5021923820805028,

2.5907457794219475,  2.667706820558076,

2.079920155655957,  3.807141103746441,

3.7465164819300063]

2. POS Tagger

Beberapa  penelitian  seperti  M.  Illecker  [35],  AUEB  [29]  dan  UWB  [31]

menggunakan  POS  Tagger  sebagai  fitur  untuk  mengklasifikasikan  sentimen  dan

mengklasifikasikan aspek. Langkah pertama transformasinya adalah melabeli setiap

kata dengan jenis POS tagnya seperti, verb, noun, adjective, dan lain-lain. Pelabelan

POS akan menggunakan library inaNLP [34]. Kalimat yang diproses  POS Tagger

tidak  melalui  proses  steaming  dikarenakan  bisa  saja  terjadi  perubahan  struktur

gramatikal dari kalimat itu sendiri. Proses selanjutnya adalah menghitung probabilitas

kemunculan setiap jenis POS dan dijadikan sebuah vektor mengikuti urutan daftar

POS sebagai berikut:

[Noun, verb, adjective, adverb]

Gambar 11: Format urutan ekstraksi pos tagger

Tabel 9: Hasil Transformasi fitur Pos Tagger

Kalimat sebelum POS tag Kalimat dengan POS tag

Kondisi  perkuliahan  di  luar  kelas  cukup

baik.

kondisi/NN perkuliahan/NN di/IN luar/JJ

kelas/NN cukup/JJ baik/JJ

Hasil Transformasi 
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[0.42875, 0, 0.42875, 0]

Kata yang memiliki label noun adalah {kondisi, perkuliahan, kelas}. Sedangkan total

label  yang  terdapat  di  kalimat  adalah  7,  sehingga  perhitungannya  adalah  3/7  =

0.42875. Untuk  adjective,  juga terdapat 3 kata yaitu {luar,  cukup,  baik} sehingga

perhitungannya pun sama yaitu 3/7. Sementara  verb dan  adjective bernilai 0 karena

tidak ada kata dengan label tersebut di dalam kalimat. Penjelasan simbol Pos Tagger

terlampir pada lampiran A.

3. Word2vec

Transformasi  kata  menjadi  vektor  menggunakan  word2vec  disebut  sebagai  word

embedding.  Word2vec  menerima input  kata  lalu  setiap  kata  akan  diubah  menjadi

vektor dengan ukuran  200 dimensi.  Sehingga, untuk satu kalimat, hasil vektor 200

dimensi untuk setiap kata dalam kalimat tersebut akan dirata-ratakan sehingga hanya

diperoleh  200 dimensi vektor saja.  Vektor tersebutlah yang akan dijadikan sebagai

fitur.

Tabel 10: Hasil Transformasi fitur word2vec

Kalimat

untuk perkuliahan kelas besar, saya rasa kurang efektif.

Hasil Transformasi 

[0.47720226940737903, 0.01426749888826213, 0.7482903578700999,
0.28492925927677015, 0.6392177242280581, 0.765692031851258,

0.3956461791165307, 0.6624384996242414 ....]
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III.5  Klasifikasi Multi label dan Multi Kelas

Permasalahan  klasifikasi  dibagi  menjadi  tiga  jenis.  Klasifikasi  biner,  menentukan

keanggotaan  sebuah  entitas  ke  dalam  kelas  A  atau  B  (hanya  ada  dua  kelas).

Klasifikasi multi kelas adalah klasifikasi yang mempunyai lebih dari dua kelas. Multi

kelas menggunakan asumsi bahwa keanggotaan suatu entitas hanya berada pada satu

kelas (mutually exclusive). terakhir, multi-label adalah klasifikasi lebih dari dua kelas

di mana sebuah entitas bisa memiliki lebih dari satu kelas atau label.

Klasifikasi  kategori aspek tergolong ke dalam permasalahan klasifikasi multi-label

sedangkan klasifikasi  sentimen adalah  permasalahan klasifikasi  multi  kelas.  SVM

sendiri adalah klasifikasi biner, sehingga perlu dilakukan perbuhan pada label data

agar permasalahan ini bisa diselesaikan oleh SVM. Strategi yang biasa digunakan

untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menggunakan strategi one vs

all (atau one vs rest) atau Binary Relevance. Metode ini digunakan oleh beberapa

peserta SemEval dan juga penelitian terkait lainnya.

Berdasarkan strategi  one vs  all,  terdapat  N klasifikasi  biner  yang akan dibuat.  N

merupakan  jumlah  label  pada  data.  Setiap  klasifikasi  hanya  bertugas  untuk

menentukan apakah sebuah ulasan termasuk ke dalam satu label tertentu atau bukan.

Dalam kasus ini, misalkan klasifikasi kategori aspek memiliki jumlah label 5 yang

didefinisikan  pada  sub  bab  3.2,  artinya  akan  terdapat  5  klasifikasi  SVM.  Setiap

klasifikasi  memiliki  tugas  yang  berbeda-beda.  Misalkan  pada  klasifikasi  pertama

hanya bertugas untuk menentukan apakah sebuah ulasan termasuk ke dalam kategori

aspek dosen atau  bukan,  klasifikasi  kedua menentukan ulasan  termasuk ke  dalam

kategori aspek pelayanan atau bukan, dan begitu seterusnya. Setiap klasifikasi akan

menerima  input  yang  sama  dengan  label  yang  telah  diubah  menjadi  label  biner.

Sedangkan untuk penentuan hasil klasifikasi, bisa menggunakan ambang batas pada

permasalahan multi label dan mengambil skor tertinggi pada klasifikasi multi kelas.
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III.6  Pelatihan SVM

Hsu [37] menjelaskan prosedur cara melatih model svm. Untuk menghindari  fitur

dengan skala angka lebih besar mendominasi fitur angka skala yang lebih kecil, perlu

dilakukan fitur penskalaan. Hsu merekomendasikan semua fitur diseragamkan untuk

rentang nilai [-1, +1] atau [0, 1]. Sedangkan dalam pemilihan kernel, bisa dimulai

dengan kernel RBF karena kernel ini memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi

(tidak seperti linear kernel). Terdapat 2 parameter di dalam RBF kernel, yaitu C dan γ

. Parameter ini bisa mempengaruhi akurasi model. Salah satu metode untuk memilih

parameter adalah metode grid-search. Metode ini bekerja dengan mengkombinasikan

parameter  yang  telah  ditentukan  terlebih  dahulu.  Misalkan  terdapat  pilihan  10

kandidat nilai C dan 10 kandidat nilai γ, sehingga akan ada 100 kombinasi parameter

yang akan dicoba. Hsu merekomendasikan rentang nilai parameter C=2−5 ,2−3 ,... ,215

dan  γ=2−15 ,2−13 ,... ,23Sedangkan Pengevaluasian parameter  akan menggunakan k-

cross validation.

K-cross validation adalah teknik pelatihan model dengan membagi data menjadi data

latih dan data uji.  Teknik ini  digunakan untuk mendapatkan hasil  klasifikasi  yang

lebih  baik  dan  menghindari  terjadinya  overfitting.  Berikut  merupakan  penjelasan

prosedur k-fold cross-validation.

1. Acak urutan data.

2. Bagi data menjadi k kelompok dengan jumlah yang sama.

3. Lakukan proses:

a. Pilih satu kelompok sebagai data uji.

b. Dan,  sisa kelompok sebagai data latih.

c. Gunakan data latih untuk melatih model dan data uji untuk menguji

model.
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4. Ulangi langkah 3, dengan pemilihan data uji yang berbeda pada proses 3.a

hingga seluruh kelompok pernah terpilih sekali sebagai data uji.

Sedangkan  untuk  penghitungan  evaluasi  pada  k-fold  cross  validation,  akan

menggunakan  nilai  evaluasi precision,  recall dan  F-1  score.  Nilai-nilai  tersebut

didapat  dari  membandingkan  hasil  prediksi  klasifikasi  dan  hasil  klasifikasi

sebenarnya. Berikut merupakan tabel sebagai acuan penghitungan evaluasi: 

Tabel 11: Cara perhitungan evaluasi

Nilai Prediksi

Nilai Sebenarnya

True False

True TP FP

False FN TN

Nilai  precision  adalah  rasio  dari  nilai  yang diprediksi  secara  benar  terhadap nilai

prediksi benar dan prediksi salah.  Precision mengukur tingkat ketepatan antara nilai

sebenarnya  dengan  nilai  yang  dihasilkan  oleh  sistem.  Recall Merupakan  rasio

prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data. Sedangkan, Untuk skor

F-1 merupakan perhitungan evaluasi yang mengkombinasikan Recall  dan precision.

Berikut adalah formula dari Precision, Recall dan F-1:

Precision=
TP

TP+TF
                                                            (3.5.1)

Recall=
TP

TP+FN
                 (3.5.2)

Accuracy=
TP+TN

TP+TN+FP+FN
    (3.5.3)

F1 score=
2×Precision×Recall
Precision+Recall

         (3.5.4)
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Keterangan:

TP = True Positif                                    FN = False Negatif

FP = False Negatif                                  TN = True Negatif
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