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Abstract

The thesis deals with three document retrieval models based on logic: the Boolean model,
the fuzzy model and the Van Rijsbergen model.
In Chapter 1, the author presents the purpose of the thesis. This is to give the logical foundation of the models, to describe them and to examine them critically. In Chapter 2, some important
notions in document retrieval are presented. Chapter 3 is devoted to the Boolean model, Chapter 4 to the fuzzy model and Chapter 5 to the Van Rijsbergen model.
These three chapters are organized in the same way. First, the logical foundation of the model
is given. Then the model is described, and finally the model is discussed. In a short concluding
chapter (6), the author summarizes the proceedings and gives a few new views. In an appendix, an alternative characterization of the Boolean retrieval is given.
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1

Inledning

Antag att vi har en samling av dokument (normalt texter i naturligt sprak:) och en
anvandare med ett informationsbehov. Vilka egenskaper ska ett (elektroniskt) system ha
for att identifiera de dokument i samlingen vars innehall overensstfunmer med
anvandarens informationsbehov? Detta problem behandlas inom omradet
dokumentatervinning, som kan betraktas som ett delomrade till
informationsvetenskapen. En anvandare som soker i ett biblioteks elektroniska katalog
kan !a erfara att systemets utdata innehaller atskilligt icke-relevant material. Vidare
kanske galler att systemet missat en hel del relevant material. Anvandaren kan vara
osofistikerad, men det ar ocksa mojligt att systemet har brister.
Inom dokumentatervinning finns ett antal modeller av system for atervinning av
dokument. Modellema kan ses som forslag till hur systemen ska vara beskaffade. Tre
exempel pa modeller ar den booleska modellen, den probabilistiska modellen och
vektormodellen. Den rorstnamnda baseras pa logik, de bada senare pa sannolikhetsteori
respektive vektoralgebra.
Vi intresserar oss har for relationen mellan dokumentatervinning och logik och kommer
att behandla tre logikbaserade dokumentatervinningsmodeller: den booleska modellen,
fuzzymodellen och Van Rijsbergens modell. Syftet med uppsatsen ar tredelat: att ge den
logiska bakgrunden till de tre modellema, att beskriva dem och att kritiskt granska dem
ur framst foljande aspekter

- dokumentrepresentation
- fn1gerepresentation
- jamforelsen av dokumentrepresentationer och fragerepresentationer
- rankningsmojligheter
- relevansfeedback

Foreliggande uppsats ar ett teoretiskt arbete. Empiriska studier har inte bedrivits.
Uppsatsen baseras uteslutande pa litteraturstudier.
Aterstoden av uppsatsen ar strukturerad enligt foljande. Vi borjar med att i kapitel2 ge
en kort introduktion till dokumentatervinning. Kapitel 3 agnas at den booleska
modellen. I avsnitt 3.1 behandlas modellens logiska bakgrund, satslogiken. I 3.2
beskrivs modellen, medan den diskuteras i 3.3. I 3.4 tar vi upp en utvidgning av
modellen och foreslar en forbattring av denna. I kapitel 4 behandlas fuzzymodellen. 4.1
presenterar grundlaggande begrepp inom mangdteori och fuzzymangdteori. Modellen
beskrivs i 4.2 och diskuteras i 4.3. Kapitel5 tar upp en relativt ny modell, Van
Rijsbergens modell. 5.1 behandlar den logiska bakgrunden till modellen. I 5.2 beskrivs
modellen, i 5.3 diskuteras den. Ett exempel pa ett ekvivalent altemativ till definitionen
av atervinning i 3.2 ges i ett appendix.
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Dokumentatervinning

Vi tar i detta kapitel upp ett antal viktiga begrepp inom dokumentatervinning. Med en
fraga avses hiir en formulering i naturligt sprak av en anvandares informationsbehov.
Med en indexeringsterm avser vi har ett ord, eller en kombination av ord, som anvands
for att beskriva innehrulet i dokument och fragor. Med indexering avser vi tilldelning av
indexeringstermer till dokument. Med enfragerepresentation avser vi en formell
beskrivning av en fragas innehall. En dokumentrepresentation iir en formell beskrivning
av ett dokuments innehall. I fragerepresenatationer och dokumentrepresentationer ingar
normalt indexeringstermer.
Med ett dokumentatervinningssystem avser vi ett system for representation, atervinning
och eventuellt rankning av dokument. Dokumenten sjalva lagras inte i systemet. I stallet
lagras bibliografiska poster, vilka refererar till dokumenten. Atervinningen av
dokumenten sker genom att systemet jamfor de lagrade dokumentrepresentationema
med en fragerepresentation. Aven om vi i detta arbete talar om atervinning av dokument
iir det inte dokument som systemet, efter att ha jamfort dokumentrepresentationema med
fragerepresentationen, presenterar utan bibliografiska poster. En schematisk
framstallning, baserad pa [12, s. 231 ], av ett dokumentatervinningssystem ges i figur 1.

Indexering

Analys

u

u

Fragor => Fragerepr. => Jamforelse ¢:: Dokumentrepr.

u

¢::

Dokument

Atervinning

FIGUR 1

Lat d vara ett dokument, och lat q vara en fraga. d iir relevant for q om d:s innehall
overensstammer med q:s innehall. Vi papekar att denna definition av relevans inte iir
oproblematisk. Det finns fall da det iir svart att avgora om dokumentet iir relevant for
fragan eller inte. Antag t ex att endast en mycket liten del av dokumentet behandlar det
som uttrycks i fragan. Ska vi da saga att dokumentets innehall overensstammer med
fragans?
Relevansbegreppet iir i sjalva verket ett av informationsvetenskapens mer problematiska
begrepp, och det finns ett flertal satt att se pa begreppet. Ett dokument kan t ex betraktas
som relevant om det iir anvandbart for anvandaren. Ett dokument kan vara relevant
enligt definitionen i forra stycket utan att vara relevant i denna mening. Ett dokument
vars innehrul overensstammer med fragans kan exempelvis vara sadant att anvandaren
redan iir fortrogen med innehallet. En annan mojlighet iir att innehallet iir for avancerat
for anvandaren. [6] har relevans som tema, och vi hanvisar den intresserade lasaren dit.
Man kan ocksa tala om relevans ur systemets synpunkt. Systemets relevansbedomningar
baseras pa jamforelsema av dokumentrepresentationema och fragerepresentationen.
Man kan hiir urskilja tva fall. Lat D = {dp ... , d"'} vara mangden av de dokument,
2

som systemets bibliografiska poster refererar till. (1) Systemet atervinner en mangd
D' av dokument fran D, och dokumenten i D' ar ur systemets synpunkt (lika) relevanta.
(2) Systemet rankar dokumenten i D med hansyn till exempelvis grad av relevans. De
dokument som rankas hogst betraktas da av systemet som mer relevanta an de dokument
som kommer omedelbart efter, o s v. For ett bra sokresultat ar det givetvis viktigt att en
god overensstiimmmelse foreligger mellan relevans och relevans ur systemets synpunkt.
Med relevansfeedback avses automatisk generering av nya fragerepresentationer baserad
pa relevansbedomningar, vilka :fatts fran anvandaren under tidigare sokoperationer [12,
s. 238]. Med avseende pa ett dokumentatervinningssystem som involverar
relevansfeedback racker det for en anvandare att konstruera en initial
fragerepresentation. Om anvandaren ar missnojd med det forsta sokresultatet kan denne
meddela systemet sina relevansbedomningar av de atervunna dokumenten. Systemet
anvander sedan denna relevansinformation for att konstruera en ny fragerepresentation,
som jamfors med dokumentrepresentationema.
En dokumentatervinningsmodell kan sagas vara en forenklad teori om
dokumentatervinningssystem. En sadan modell valjer i regel ut och behandlar nagra av
dokumentatervinningssystemets mer centrala komponenter. En modell ger sin syn pa
hur dokument ska representeras, pa hur fragor ska representeras och pa hur
dokumentrepresentationer ska jamforas med fragerepresentationer (modellen kan ta upp
ocksa annat).
En dokumentatervinningsmodell kan undersokas pa olika satt. Ett satt innebar att man
indirekt studerar modellen: man testar ett dokumentatervinningssystem, som baseras pa
modellen ifraga. Normalt testas da systemets effektivitet (i termer av precision och
recall). 1 Man bor da ha tillgang till en samling av indexerade dokument och en
uppsattning fragor med relevansbedomningar. Om det framkommer att systemet brister i
effektivitet innebar detta en invandning mot modellen. Ett daligt testresultat ger
anledning att ifragasatta modellens fruktbarhet.
Ett annat satt att undersoka en dokumentatervinningsmodell ar att studera sjalva
modellen. Exempel pa fragor man kan stalla sig vid ett sadant studium ar:

- Ar sattet att representera fragor pa lampligt?
- Medfor sattet att jamfora dokumentrepresentationer och
fragerepresentationer kontraintuitiva resultat?
- Vilken logisk eller matematisk bakgrund har modellen?
- Ar modellen svar att implementera? (Kravs stort lagringsutrymme?
Kravs mycket processande?)

F oreliggande arbete ar ett exempel pa det sistnamnda sattet att undersoka
dokumentatervinningsmodeller.
1

Ut S vara en st>kning. Ut R vara antalet relevanta (tor S:s fraga) dokument i samlingen, lat R' vara
antalet atervunna relevanta dokument och latA vara antalet atervunna dokument. S:s precision defmieras
som R'/ A. S:s recall definieras som R'/ R.
3

En stringent och utforlig introduktion till dokumentatervinning ges i [11].
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Den booleska modellen

3.1

Satslogik

Den booleska modellen baseras pa satslogik, och vi ger en kort introduktion till denna
typ av logik. En (deklarativ) sats kan modifieras med ordet "inte", och tva satser kan
forbindas med orden eller ordkombinationema "och", "eller", "om ... sa", och "om och
endast om". "inte" och dessa fyra ord eller ordkombinationer kallas satsoperatorer.
Om vi modifierar en sats med "inte" tar vi en negation. En sats som fils genom att tva
satser forbinds med "och" kallas en konjunktion. En disjunktion ar en sats som fils
genom att tva satser forbinds med "eller". En implikation ar en sats som fils genom att
tva satser forbinds med "om ... sa". En ekvivalens ar en sats som f'as genom att tva satser
forbinds med "om och endast om".
En sammansatt sats ar en sats i vilken forekommer en eller flera satsoperatorer. Ett
exempel pa en sammansatt sats ar
Pelle ar logikalskare, och Lisa ar fotomodell.

(3.a)

(3.a) ar uppbyggd fran satsema "Pelle ar logikalskare" och "Lisa ar fotomodell", vilka
kallas enkla2 , med hjalp av satsoperatom "och".
Satslogiken analyserar sammansatta satsers logiska struktur, medan enkla satser lamnas
oanalyserade. For detta andamal introduceras satsvariabler, sprakliga uttryck som star
for satser. Som satsvariabler kan exempelvis anvandas p 1 , p 2 , p 3 , o s v. For att
symbolisera satsoperatorema infors vidare booleska3 operatorer:

...., for "inte"
1\

v
~

~

for
for
for
for

"och"
"eller"
"om ... sa"
"om och endast om"

Med hjalp av satsvariabler, booleska operatorer och parenteser kan den logiska
strukturen i en sammansatt sats effektivt uppvisas. Den sammansatta satsen oversatts da
till en satslogisk forme!, d v s till en kombination av satsvariabler, booleska operatorer
och parenteser. Satsen (3.a) ovan kan oversattas till
2

Vissa satser som uppfyller villkoret att vara sammansatta betraktas anda som enkla. Ett exempel i!r "Det
i!r nOdvandigt att Lisa inte i!r fotomodell". Denna sats £as genom att en negation modifieras med
satsoperatom "Det i!r nOdvandigt att", vilken inte behandlas i satslogiken. Jfr avsnitt 5.1.1.
3 Efter den engelske mateniatikem och logikem George Boole (1815-1864), en foregfmgare till den
modema symboliska logiken.
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dar p 1 star for "Pelle ar logikalskare" och p 2 for "Lisa ar fotomodell". For ett mer
komplext exempel, betrakta satsen

(3.c)

Om Pelle inte ar pajobbet saar han, om han inte ar sjuk,
hemma hos Lisa.

Lat p 1 sta for "Pelle ar pajobbet", p 2 for "Pelle ar sjuk" och p 3 for "Pelle ar hemma
hos Lisa". (3.c) kan da oversattas till

Satslogikens sanningsvillkor for de fern typema av sammansatta satser ges i tabell 1, dar
p 1 och p 2 star for satser och dar "s" ar en forkortning av "sanning", "f' av "falskhet".

PI

P2

-pi

s
s
f
f

s
f
s
f

f
s

CP1

A

s
f
f
f

P2) (pi v P2) (pi~ P2)
s
f
s
s

s
s
s
f

(pi~ P2)

s
f
f
s

TABELL 1

A v tabellen, som ar ett exempel pa en s k sanningsvardestabell, framgar att en
implikation (p1 ~ p 2 ) ar sann omm (om och endast om) p 1 ar falsk eller p 2 sann.
Detta ar den klassiska logikens syn pa under vilka villkor en implikation ar sann. Denna
syn ar omdebatterad, och altemativa synsatt fmns (som kommer att framga i kapite15).
Tecknet ~ anvands for att symbolisera denna den klassiska logikens om-saforbindelse.
A v tabellen framgar vidare att sanningsvardet hos -p1 ar entydigt bestamt av
sanningsvardet hos p 1 och att sanningsvardet hos (p1 A P2 ) ( CP1 v P2), CPt ~ P2) ,
(p 1 ~ p 2 ) ) ar entydigt bestamt av sanningsvardena hos p 1 och p 2 • De fern
satsoperatorema sags darmed vara sanningsfunktionella.
Vi ger nu en mer precis definition av begreppet satslogisk formel. Detta motiveras av att
den booleska modellens fragerepresentation kan definieras analogt. Lat Q vara en
mangd av satsvariabler.
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(3.e)

(a)
(b)

Varje satsvariabel in ar en satslogisk formel.
Om A och B ar satslogiska formler, sa ar
.A, (A 1\ B), (A v B), (A~ B) och (A~ B)
satslogiska formler.

Lat n = {pp P2 'P3}. Exempel pa satslogiska formler ar da PP -,p2'
(-,p2 ~ P1) och ((pi v P2) ~ (p3 ~ P3)).
Satslogiken involverar betydligt mer an vad som tagits upp ovan. Vi har t ex inte
behandlat de viktiga begreppen satslogisk sanning och satslogisk konsekvens. Syftet
med avsnittet ar dock att ge den logiska bakgrunden till den booleska modellen, och for
detta torde var introduktion vara tillracklig. For den som vill veta mer om satslogik
finns en rad utforliga introduktioner. Ett exempel ar [15], som ocksa ger en introduktion
till predikatlogiken.

3.2

Beskrivning av modellen

Lat T = {t1 , ••• , t 11 } vara en mangd av indexeringstermer. I den booleska modellen
representeras ett dokument av en mangd av indexeringstermer fran T. Termema forbinds
av ett implicit "och". En fraga representeras i modellen av en boolesk soliformulering,
en kombination av indexeringstermer fran T och booleska operatorer. En mer precis
definition av boolesk sokformulering, analog med satslogikens formeldefinition, ar

(3.t)

(a)
(b)

V arje indexeringsterm i Tar en boolesk sokformulering.
Om Q1 och Q2 ar booleska sokformuleringar, sa ar
-,QI, (Q1 1\ Q2) och (Q1 v Q2) booleska sokformuleringar.

Observera att varken ~ eller ~ forekommer i definitionen. Detta innebar emellertid
ingen fdrsamring av det booleska soksprakets uttryckskraft, eftersom saval ~ som ~
4
kan uttryckas i termer av t ex ....., och v . Exempel pa booleska sokformuleringar ar
tp (t 1 /\t 2 ) och((t 1 vt 2 )/\(t3 v-,t4 )).
Vid jamforelsen av en dokumentrepresentation och en boolesk sokformulering tas
endast hansyn till huruvida termema i dokumentrepresentationen satisfierar
sokformuleringen eller inte. Dokumentet atervinns omm dokumentrepresentationen
satisfierar sokformuleringen. Lat d vara ett dokument och lat [dJ vara d:s representation.
Lat vidare Q vara en sokformulering. Defmitionen nedan anger under vilka villkor [dJ
satisfierar Q. Definitionen bestar av fyra klausuler, vilka motsvarar de fyra mojliga
typema av en boolesk sokformulering.

4

Exempelvis ar (A --+ B) logiskt ekvivalent med (-,A v B) (dar A och B ar satslogiska formler).
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(3.g)

(i) Q ar en term t. [d] satisfierar t omm t tillhor [d].
(ii) Q ar pa formen -,Q1 • [d] satisfierar -,Q1 omm [d] inte
satisfierar Q1•
(iii) Q ar pa formen (Q1 A Q2 ). [ d] satisfierar (Q1 A Q2 )
omm [d] satisfierar Q1 och [d] satisfierar Q2 •
(iv) Q ar pa formen (Q1 v Q2 ). [ d] satisfierar (Q1 v Q2 )
omm [d] satisfierar Q1 eller [d] satisfierar Q2 •

K.lausul (i) innebar att [d] satisfierar t omm d indexerats med t. Ovriga klausuler
motsvarar satslogikens sanningsvillkor for negation, konjunktion och disjunktion.
Viger nu ett exempel pa hur en dokumentrepresentationjamfors med en
sokformulering. Antag att dar en introduktion till dokumentatervinning. Antag vidare
att drepresenteras av [d] = {DOKUMENTATERVINNINGSMODELL,
DOKUMENTATERVINNINGSSYSTEM, FILSTRUKTUR, INDEXERING,
INFORMATIONSLAGRING, ATERVINNINGSEVALUERING}. Vi antar att vi soker
efter dokument, som behandlar bade indexering och atervinningsevaluering. En lamplig
sokformulering ar da

Q = (INDEXERING A ATERVINNINGSEV ALUERING).

d atervinns omm [d] satisfierar denna sokformulering. Enligt (iii) i (3.g) satisfierar [d] Q
omm [d] satisfierar INDEXERING och [d] satisfierar
ATERVINNINGSEVALUERING. Enligt (i) satisfierar [d] INDEXERING omm
INDEXERING tillhor [d], och [d] satisfierar ATERVINNINGSEVALUERING omm
ATERVINNINGSEVALUERING tillhor [d]. Men INDEXERING tillhor [d], och
ATERVINNINGSEVALUERING tillhor [d]. Alltsa satisfierar [d] bade INDEXERING
och ATERVINNINGSEVALUERING, och alltsa satisfierar [d] Q, d v s var
sokformulering (INDEXERING A ATERVINNINGSEV ALUERING). Alltsa atervinns
d.
Lat nu Q = ((DOKUMENTATERVINNINGSMODELL v
DOKUMENTATERVINNINGSSYSTEM) A ..., FILSTRUKTUR). Ui.saren kan sjiilv
verifiera att d inte atervinns givet denna sokformulering.
Vi papekar att den booleska atervinningen i praktiken inte sker genom att varje
dokumentrepresentation jamfors med sokformuleringen. Systemet innehruler en
huvudfil, vilken bestar av de bibliografiska postema, men ocksa en inverterad fil, en
hjiilpfil som bestar av indexeringstermema tillsammans med information om vilka
dokument, som indexeras av termema. Sokningen sker i den inverterade filen, vilket gor
att den underliittas. Foljande exempel illustrerar detta. Lat Q = (t 1 "t2 ). I stiillet for att
undersoka varje bibliografisk post for att utrona om saviil t 1 som t 2 forekommer i den
soker systemet upp den inverterade filens bada poster for t1 och t 2 • Pa sa siitt
identifieras omedelbart de dokument, vars representationer eventuellt satisfierar Q.
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Systemet anvander sedan informationen i de ba.da postema for att atervinna de
dokument som indexeras av bade t 1 och t 2 , d v s de dokument vars representationer
satisfierar Q.
Den booleska modellen medger inte rankning av dokumenten, eftersom modellen vid
jamfdrelse av dokumentrepresentationer och sokformuleringar endast tar hansyn till
satisfiering av sokformuleringen. Jamfdrelseoperationema resulterar i en uppdelning av
dokumentmangden i tva mangder, vilka inte har nagra gemensamma dokument:
mangden av de dokument vars representationer inte satisfierar sokformuleringen, och
mangden av de dokument vars representationer satisfierar sokformuleringen.
Dokumenten i den sistnfunnda mangden betraktas av systemet som (lika) relevanta, och
atervinns.
Relevansfeedback ingar inte i modellen. En anvandare som inte ar nojd med ett
sokresultat forvantas sjiilv konstruera en ny sokformulering.
Vi papekar avslutningsvis att merparten av de operationella
dokumentatervinningssystemen baseras pa den booleska modellen.

3.3

Diskussion

En hel del kritik av den booleska modellen forekommer i litteraturen. Vi tar upp en del
av denna kritik. Genomgangen baseras pa [2] och [4].
Modellens satt att representera fragor ar omdebatterat. En av invandningama gar ut pa
att det booleska sokspraket inte ar tillrackligt anvandarvanligt. Anvandaren maste dels
lara sig inneborden hos de booleska operatorema, dels lara sig kombinera operatorema.
Ett exempel pa en svarighet for anvandaren ar hur ett "och" i vederborandes fraga ska
oversattas. Betrakta fragan "Dokumentatervinning och dataatervinning". Vi tanker oss
att anvandaren soker bade efter dokument som beha:ndlar dokumentatervinning och efter
dokument som behandlar dataatervinning. Det ar latt hant, atminstone om anvandaren
inte ar erfaren, att anvandaren oversatter "och" till 1\, somju symboliserar "och".
Anvandarens sokformulering kan da bli

(DOKUMENTATERVINNING/\DATAATERVINNING).

Denna sokformulering ar dock olamplig. Konsekvensen kan bli att atskilliga relevanta
dokument missas, eftersom varje dokument som indexerats med termen
DOKUMENTATERVINNING men inte med termen DATAATERVINNING (eller
omvant) forkastas. En lamplig sokformulering ar i detta fall
(DOKUMENTATERVINNINGv DATAATERVINNING).
9

Anvandaren maste inse att aven om en nominalfras pa formen "A och B" (t ex
"Dokumentatervinning och dataatervinning") normalt refererar till fler entiteter an "A",
sa atervinner en sokformulering pa formen (Q1 A Q2 ) normalt farre dokument an Q1 •S
Vi har har ett exempel pa nar "och" i en fraga bor oversattas till v.
lbland bor dock "och" oversattas till A. Betrakta fragan "Luftfororeningar och deras
effekter pa barrskogen". Har ar det uppenbart att "och" bor oversattas till A. En lamplig
sokformulering ar da

(LUFTFORORENINGARA BARRSKOG).

Att anvanda sokformuleringen

(LUFTFORORENINGAR v BARRSKOG)

ar daremot mindre lyckat, eftersom varje dokument som indexerats med termen
LUFTFORORENINGAR men inte med termen BARRSKOG (eller omvant) da
atervinns.
Modellens satt att representera fragor har ocksa kritiserats for att det inte ger anvandaren
mojligheter att meddela systemet den relativa betydelsen hos fragans olika aspekter.
Modell en kritiseras vidare for att termema i dokumentrepresentationen inte sarskiljs
med avseende pa i vilken utstrackning de beskriver dokumentets innehall. Detta innebar
en begransning fOr en indexerare, som inte har nagon mojlighet att ange den relativa
betydelsen hos dokumentets begrepp.
Nar det galler modellens satt att matcha dokumentrepresentationer och
fragerepresentationer har sattets strikthet kritiserats. Striktheten ger upphov till att
relevanta dokument, vars dokumentrepresentationer endast partiellt overensstammer
med sokformuleringen, missas. Antag exempelvis att en anvandare soker efter
dokument som behandlar dokumentatervinningsmodeller men varken den booleska
modellen eller fuzzymodellen. Anvandaren kan da tiinkas konstruera sokformuleringen

(DOKUMENTATERVINNINGSMODELL A ..., (BOOLESKA
MODELLEN v FUZZYMODELLEN)).

Ett dokument som behandlar olika dokumentatervinningsmodeller och endast perifert
tar upp booleska modellen (fuzzymodellen behandlas inte alls) kan betraktas som
relevant (det kan hursomhelst vara anvandbart for anvandaren). Antag att ett sadant ·

dokument som iitervinns av (Q1 A Q2) iitervinns av Q1 , och vatje dokument som atervinns av QI
atervinns av (Ql v Q2 ) .
5 Varje
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dokument indexeras bl a av termema DOKUMENTATERVINNINGSMODELL och
BOOLESKA MODELLEN. Det galler da att dokumentets representation endast partiellt
overensstammer med sokformuleringen, och dokumentet forkastas.
(Dokumentrepresentationen satisfierar DOKUMENTATERVINNINGSMODELL men
inte ...., (BOOLESKA MODELLEN v FUZZYMODELLEN).
Som framgatt ovan medger inte matchningen av dokumentrepresentationer och
fragerepresentationer en rankning av dokumenten. Det ar dock onskvart att systemet kan
ge anvandaren en vink betraffande vilka delar av det atervunna materialet som har den
hogsta graden av relevans eller den hogsta sannolikheten for relevans. En sadan vink ges
genom att systemet presenterar en rankad lista av bibliografiska poster. En rankad lista
inne15ar ocksa att anvandaren far hjalp med art avgora nar det ar lampligt art avsluta
granskningen av postema.
A vsaknaden av relevansfeedback far betraktas som nagot negativt. Anvandaren far sjalv
konstruera nya sokformuleringar, vilket kan vara besvarligt. En lamplig strategi ar att
undersoka hur atervunna dokument ar indexerade. Antag att anvandaren anser att for Ia
relevanta dokument atervunnits i en initial sokning. Lat Q vara den initiala
sokformuleringen, och antag att anvandaren upptacker att en stor andel av de relevanta
atervunna dokumenten ar indexerade med termen t. Anvandaren har da en viss grund fOr
antagandet att en stor andel av de icke-atervunna relevanta dokumenten ar indexerade
med t. Sokformuleringen

kan da anvandas. Denna sokformulering atervinner exakt de dokument som inte
6
atervanns i den initiala sokningen och som ar indexerade med t. Konstruktion av nya
sokformuleringar kan involvera icke-triviala overvaganden. Anvandaren slipper ifran
detta om systemet involverar en feedbackmekanism.
Den booleska modellen har alltsa flera nackdelar. Modellen har emellertid ocksa
fordelar. En viktig sadan galler den booleska fragerepresentationen. En invandning mot
denna ar, som framgatt ovan, att den ar anvandarovanlig. Dock ger modellens satt att
representera fragor jamforelsevis goda mojligheter art uttrycka en fragas struktur. En
jamforelse med den binara varianten av vektormodellen far illustrera detta.
Lat T = {t~' ... , t 11 } vara en mangd av indexeringstermer. I vektormodellen
representeras ett dokument d av en n-dimensionell vektor ( a 1 , • • • , an), dar a; tillhor
7
{1, 0}(1::::;; i::::;; n). a;= 1 om t; har tilldelats d, a;= 0 annars. Ocksa en fraga q
representeras av en binar vektor (b1 , ••• , bn ), dar b; = 1 om t; har tilldelats fragan,
b; = 0 annars. Jamforelsen av en dokumentvektor och en fragevektor resulterar i ett
numeriskt varde, ett matt pa likheten mellan de bade vektorema.Vardet kan sagas ange
6

Genom att anvanda (-,QAt) i stallet for (Q v t) undviker vi att atervinna de dokument som atervanns i
den initiala sokningen en andra gang.
7
{ I, 0} ar mangden av talt::_n 0 och I.
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systemets syn pa i vilken grad dokumentet ar relevant for fragan. Detta satt att jamfora
dokumentrepresentationer och fragerepresentationer medger en rankning av
dokumenten.
Vektormodellen foreskriver inte ett speciellt matt for att mata vektorlik:het. Ett flertal
matt aterfinns i litteraturen (set ex [12, s. 318]). Ett exempel ar

II

Ia;b;
(3.h)

LIKHET((bp ... , b11 ),(ap ... , a 11 ) ) ==

11

I

i=l

;7,1

11

a; + Ib; - Ia;b;
i=l

i=l

(3.h) anger forhallandet mellan antalet termer, som tilldelats bade dokumentet och
fragan, ~ch antalet termer, som tilldelats dok:umentet eller fragan.
Antag nu att anvandaren A soker efter dokument som jamfor kriminaliteten i Sverige
och Danmark. Vi tanker oss attA:s fraga ar

(3.i)

"Jamforelse av kriminaliteten i Sverige och Danmark".

Antag vidare att B soker bade efter dokument som behandlar kriminaliteten i Sverige
och efter dokument som behandlar kriminaliteten i Danmark. B:s fraga ar

(3.j)

"Kriminaliteten i Sverige och kriminaliteten i Danmark".

Givet den booleska modellen kanA oversatta (3 .i) till

(3.k)

(KRIMINALITET A(SVERIGEADANMARK))

medan B kan oversatta (3.j) till

(3.1)

(KRIMINALITET A (SVERIGE v DANMARK)).

Givet vektormodellen kanA oversatta (3.i) till "vektom"
(3.m)

(KRIMINALITET,SVERIGE,DANMARK).
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(3.h) ger da att ett dokument som tilldelats exakt dessa tre termer rankas hogre an ett
dokument som tilldelats exakt tva av dem (vardena blir 1 respektive 2/3). (3.m)
avspeglar innehallet i (3.i) nagorlunda val. Men hur ska B oversatta (3.j)? Att anvanda
(3.m) (och darmed representera tva fragor med olika innehall pa samma satt) ar mindre
lampligt, eftersom hogrelevanta dokument da kan rankas liigre an mindre relevanta. De
senare kan t ex jamfora kriminalitetssituationema i de bada landema utan att behandla
respektive lands situation sarskilt ingaende. Observera att B, givet den booleska
modellen, har mojlighet att meddela systemet att de dokument som tilldelats termen
KRIMINALITET och nagon men inte bada av termema SVERIGE och DANMARK
ska atervinnas. B kan da anvanda

(3.n)

(KRIMINALITET A ((SVERIGE v DANMARK) A
-,(SVERIGEADANMARK))).

Inte heller kan

(3.o)

(KRIMINALITET,SVERIGE)

(3.p)

(KRIMINALITET,DANMARK)

eller

betraktas som lyckade. Om (3 .o) anvands fokuseras sokningen pa
kriminalitetssituationen i Sverige, och hogrelevanta dokument som behandlar
situationen i Danmark kan undga B. Samma resonemang kan tilliimpas om (3.p)
anvands. Ett altemativ ar att tva sokningar genomfors. I den forsta sokningen anvands
(3.o), i den andra (3.p) (eller omvant). Detta forfarande ar dock inte invandningsfritt,
eftersom det innebar en olagenhet for anvandaren.
Med denna jamforelse mellan den booleska modellen och vektormodellen har vi forsokt
visa att den booleska modellen inte saknar fordelar. Modellens soksprak ger relativt
goda mojligheter att uttrycka viktiga aspekter av anvandarens informationsbehov.
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3.4

En extension

I detta avsnitt forekommer vissa begrepp (t ex begreppen relation och funktion), vilkas
innebord lasaren eventuellt inte kanner till. Lasaren rekommenderas i sa fall att forst
lasa den del av avsnitt 4.1 som behandlar mangdteori.
Y. Chimarella och J.P. Chevallet (CC) ger i [3] ett exempel pa hur den booleska
modellen kan utvidgas. CC ger en altemativ definition av modellen ifraga, och vi borjar
med att redogora for huvuddragen i denna.
Lat T = {tp ... , tn} vara en mangd av indexeringstermer. Enligt beskrivningen i
avsnitt 3.2 av den booleska modellen representeras ett dokument d av en mangd [d] av
termer fran T, forbundna av ett implicit "och". Termema i [d] ar de termer iT som
indexerar d. Man kan tanka sig att lata d representeras av konjunktionen av termema i
[d], i stallet for av [d]. Detta passar CC:s syften val, eftersom de tanker sig att d ska
atervinnaS givet en SOkformulering Q Otnm Satsen d R ~ Q ar Sann, dar d R ar d:S
representation. For att denna definition av atervinning ska fungera maste dock
konjunktionen av termema i [d] utvidgas med negationema av de termer i T som inte
tillhor [d]. CC later darfor d representeras av

(3.q)

dar t

. , . • • ,
11

t

.
1k

d = (t .I
1\

1

A ( . A . . . A t . A -,( .
1k
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1k+l

A . • • A -,( . )

ar de k termer i T som indexerar d, medan t 1.k+l ,

1n

• • • ,

t 1.n ar de n -

k

termer i T som inte indexerar d.
Utaver indexeringstermema laborerar CC med s k objektiva attribut. De tanker sig att
den konjunktion, som ska representera ett dokument, utover indexeringstermer och
negationer av indexeringstermer ska innehllia uppgifter om dokumentets forfattare,
utgivare, o s v. Vi gar inte narmare in pa detta, utan antar att ett dokument representeras
av en konjunktion av typen (3.q). Vi valjer alltsa att endast ta hansyn till dokumentets
innehall.
d" betraktas som definitionsmassigt sann. Detta innebar att varje konjunkt i d" ar sann,
vilket i sin tur innebar att saval t )J. , ... , t1.k som -.t1.k+l , . • • , -.t1.n ar sanna. Att

negationema ar sanna ger att t.lk+i , ... , t.Jn ar falska. Foljande galler nu med avseende
pa vilka dokument som ska atervinnas, givet en sokformulering Q.

(3.r)

d atervinns omm dl\ ~ Q.

Vi kan ta reda pa huruvida satsen d" ~ Q ar sann eller inte genom att konstruera en
sanningstabell. Ett exempel far belysa detta. Lat T {t 1 , t 2 , t 3 , t 4 } , och antag att d
indexeras av t 1 och t 4 • Vi later da ({t1 A t 4 ) A ( -.t 2 A -.t3 )) representera d. Lat vidare
14

Q = ((t 1 v t 2 ) ,\ ...,t3 ). Det iir klart att d atervinns givet var tidigare beskrivning av den
booleska mod~:llen, eftersom {t1 , t 4 } satisfierar Q. Betrakta nu tabell 2.

sssssfssf

ssfssf

TABELL 2 (s~:mningsviirdena for dA och Q anges med fetstil)

For att fa fram sanningsviirdet for Q betraktar vi forst dA. Vi har att dA iir sann. For att
fa fram sanningsviirdena for termema i d anvander vi satslogikens sanningsvillkor fOr
sammansatta s:atser (tabelll, avsnitt 3.1). Pa sa satt genereras tabellens vanstra sekvens
av "s" och "f'. Vi gar nu till Q och skriver in sanningsviirdena for termema i Q (dessa
sanningsviirde,n aterfinns nu i tabellens vanstra kolumn). Vi anvander sedan aterigen
sanningsvillkdren for sammansatta satser for att fa fram sanningsviirdet for Q. Vi far att
Q iir sann. All.tsa iir d ~ Q sann, och diirmed atervinns d.
I

•

A

I

1

I

I

A

I

Om vi modifit':rar vart exempel ser vi varfor det inte fungerar att lata ett dokument
representeras ~iv konjunktionen av de termer som indexerar dokumentet. Lat d, som
indexeras av li1 och t 4 , representeras av (t 1 A t 4 ), och lat Q vara som forut. Vi antar att
(t 1 A t 4 ) iir saiJin. Alltsa iir t 1 och t 4 sanna. Da iir (t 1 v t 2 ) sann. Men hur iir det med t 3 ?
Problemet iir att vi inte kan avgora Q :s sanningsviirde enbart genom att betrakta den
information vi1 har tillgang till ((t1 A t4 )). UtOkningen av (t 1 1\ t 4 ) med ...,t3 loser detta
problem.
1

Givet denna altemativa definition av den booleska modellen tanker sig CC att ett
booleskt dokrufn.entatervinningssystem skulle kunna forses med en slutledningskapacitet.
CC exemplifierar med den domankunskap en tesaurus over ett visst amne ger. I en
tesaurus uppvilsas bl a hierarkiska relationer mellan olika begrepp. CC ger som exempel
den relation s9m rader mellan ett begrepp A och ett begrepp B niir alla objekt som faller
under A ocksa!faller under B. Som exempel pa begrepp mellan vilka denna relation rader
german begreippen tall och trad: varje obj.~kt som iir en tall iir ocksa ett trad. En tesaurus
med ingangar IPa termema TALL och TRAD kan, med avseende pa de bada ingangarna,
se ut enligt folljande:

TALL
BT TRAD

TRAD
NT TALL
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dar BT ar en forkortning av "Broader Term", NT av ''Narrower Term". Att r~lationen
ifraga rader mellan tallbegreppet och tradbegreppet kan vi uttrycka med implikationen

(3.s)

TALL--+ TRAD.

CC:s ide gar ut pa att "oversatta" hierarkiskt relaterade termer i en tesaurus tdl en
uppsattning implikationer av typen (3.s). Med hjalp av implikationema och J]ogiska
slutledningsregler kan systemet sedan sluta sig till information som inte fmr]s explicit i
8
en dokumentrepresentation. CC illustrerar detta med foljande exempel. Latl Q =
TRAD, och antag att d indexeras av TALL men inte av TRAD. Vi antar att tli
representeras av
I

I

I

(3.t)

(TALL A

th A . • . A tit A -,tik+J A . . . A -,tJ.

:1.

Vi vill atervinna d, e:ftersom d uppenbarligen behandlar trad. Antag nu att S)!'stemet har
till gang till (3 .s). Det galler att d A ar sann. Alltsa ar TALL sann. Men vi hru!· ocksa att
19
(3.s) ar sann. Systemet kan da, med hjalp av slutledningsregeln modus pone as , fran
TALL och (3.s) sluta sig till att TRAD ar sann, och darmed till att dA--+ TR[An ar sann.
Detta innebar att d atervinns.
lden att inkorporera en kapacitet for slutledning i ett booleskt atervinningssjjrstem ar
intressant, men det relaterade exemplet ar problematiskt. En boolesk sokfonlnulering ar
(ocksa enligt CC) en kombination av te~er fran Toch booleska operatorer.l Det galler
darfor att exemplets sokformulering TRAD tillhor T. Detta tillsammans me~l det faktum
att d inte indexeras av TRAD innebar att -, TRAD forekommer som konjunikt i d
Eftersom d ar sann ar -, TRAD sann. Men da ar TRAD falsk, och alltsa a.ri
dA --+ TRAD falsk. Alltsa atervinns inte d. Men vi har ju fran sanningen av dA och (3.s)
resonerat oss fram till att d atervinns. Alltsa galler att d bade atervinns och i nte
atervinns!
-

-

I

A •

A

1

Hur kan vi komma tillratta med detta problem? Vad som foljer ar ett forslag tilllOsning.
Vi borjar med att definiera en binar relation. Lat s och t vara indexeringstenner. t
inrymmer s omm varje objekt som faller under det begrepp s uttrycker faller under det
10
begrepp t uttrycker. Vi visar nu att denna relation ar transitiv. Lat s, t och u vara

I var genomgang av exemplet anvander vi uttrycken TALL och TRAD i stallet for CC:s PINE och
TREE.
9 U.t p och q vara satser. Modus ponens kan schematiskt beskrivas enligt:

8

p
p~q

Alltsa q
10 En binar relationS ar transitiv omm fl:iljande villkor ar uppfyllt: for alia objekt x, Yoch :o, om (x, y)
tillhor s och (y, z) tillhor s, sa tillhor (x, z) s.
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indexeringsteril!ler. Antag att t inrymmer s och att s inrymmer u. Lat x vara ett objekt
som faller under det begrepp som u uttrycker. Eftersom s inrymmer u faller x under det
begrepp s uttry9ker. Men t inrymmer s, och da faller x under det begrepp t uttrycker.
Alltsa inrymme;r t u.
Vart problem k!an nu beskrivas mer generellt enligt foljande. Vi har ett dokument d och
tva distinkta tenner s och t fran T sadana att t inrymmer s och t = Q. Det galler att s
indexerar d ocn att t inte indexerar d. Darmed finns bade s och -.t med som konjunkter
i d" , vars sa.nnlng vi antar. Det galler vidare att systemet har tillgang till implikationen
s --7 t, vars sarining vi antar. Resultatet blir att tar sann (fran s och s --7 t) men ocksa
att tar falsk (fr;ill -.t ), vilket ger att d" --7 t ar saval sann som falsk. Detta innebar
slutligen att d l::lade ska atervinnas och inte atervinnas, vilket ar absurt.
Problemets up:p>hov ar antagandet att bade d" och s --7 t ar sann. Antagandet genererar
en motsagelse (tar bade sann och falsk) och maste forkastas. Eftersom vi vill att
systemet ska ha tillgang till informationen att t inrymmer s ar det rimligt att behalla
s --7 t och mo4ifiera d" . Vi tanker oss nu att om en term t inrymmer en term s och s
och t ar distinkta, sa ska systemet ha tillgang till den motsvarande implikationen, aven
om tesauren inie anger att t star i inrymmerrelationen tills. Vi antar darfor att foljande
galler.

(3.u)

For alia termers och tiT, systemet har tillgang till
implikationen s --7 t omm t inrymmer s och t s.

*

K.ravet pa att s ioch t ska vara distinkta motiveras av foljande. Om vi endast skulle krava
att t inrymmer ls', sa skulle systemet ha tillgang till u --7 u, for varje term u iT (skalet ar
att en term inrymmer sig sjalv). Detta ar dock onodigt. Genom att vi lagger till kravet att
t och s ska var~L distinkta undviker vi denna redundans.
Vi modifierar ~u definitionen av ett dokuments representation. Lat d" vara
konjunktionen1av de termer i Tsom indexerar d. Lat vidare d"H vara konjunktionen av
negationema a·rv de termer t i T sadana att (1) t indexerar inte d, och (2) t inrymmer inte
nagon av de termer som indexerar d. Vi definierar d:s representation som

(3.v)

d"

Ad"(-.)

I

d v s som konj:unktionen av d" och d"H. Precis som tidigare betraktar vi en
dokumentreprE:sentation som sann.
Modifieringen1 innebar att vi infor en restriktion med avseende pa vilka negationer som
far inga i en d<J>kumentrepresentation. For att en negation -.t ska inga i
dokumentreprysentationen ar det inte langre tillrackligt att t inte indexerar d. Det maste
ocksa galla att: t inte inrymmer nagon av de termer som indexerar d.
I
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Betrakta aterigen den ovan givna beskrivningen av problemet. Vi har att s men inte t
indexerar d. Givet sokformuleringen t, somju inrymmer S, vill vi atervinna d!. Eftersom

s indexerar d f6rekommer s som konjunkt i d" (se definitionen av d" ). Efter:;om
d" Ad"<-.> ar sann ar dl\ sann, och alltsa ar s sann. (3.u) ger att systemet har! tillgang
till s ~ t, vars sanning vi antar. Men da, genom modus ponens, art sann, och da ar
(d 1\ d A(-.)) ~ t sann. Alltsa atervinns d.
1\

I den tidigare representationen av d, d" , f6rekommer -,t som konjunkt. -,t
f6rekommer emellertid inte i d" A d"H, vilket visas av f6ljande resonemang. Betrakta
forst definitionen av d" . Eftersom d ar en konjunktion av termer kan inte ·-,t
f6rekomma i d". Betrakta nu definitionen av d/\(-.). Eftersom t inrymmer S; joch s
indexerar d, inrymmer t nagon av de termer som indexerar d. Alltsa uppfylle;r inte t (2) i
1\

definitionen, och da kan inte -,t f6rekomma i d"H. Alltsa f6rekommer -,t: varken i
d/\ eller i d/\<-.>. Men da f6rekommer inte -,t i d/\ Ad"<-.>. Vi kan alltsa inite, till
skillnad fran tidigare, fran en konjunkt -,t i dokumentrepresentationen slutai oss till att t
ar falsk. ·
Om vi nu aterviinder till CC:s exempel ser vi att dokumentet atervinns: TALL ar sann,
och systemet har till gang till TALL~ TRAD. Vidare ser vi att -, TRAD intt'~
f6rekommer i dokumentrepresentationen: TRAD inrymmer TALL.
Lat U vara miingden av alia implikationer systemet har till gang till. Som frrungatt ovan
antar vi foljande med avseende pa ett givet dokument d.

(3.x)

d/\ A dAH ar sann, och varje implikation i U ar ~:ann.

Som vi sett ovan galler nu, med hiinsyn till vart problem, att vi inte fran en kionjunkt -,t
i dokumentrepresentationen kan sluta oss till att t ar falsk. A v detta f6ljer emlellertid inte
att (3.x) integer upphov till en motsagelse. Om (3.x) genererar en motsiigels:e kan vi,
precis som tidigare, resonera oss fram till att tar bade sann och falsk. V art problem
skulle darmed kvarsta. Vi ska dock visa att (3.x) integer upphov till en motsagelse.
Forst nagra definitioner. Med en T-formulering avser vi en kombination av ~ermer fran
T, de booleska operatorema -,, A, v och ~. och parenteser (analogt med (3.f)). En
vardering V av T ar en funktion som tilldelar varje term i T nagot av sannin gsvardena
sanning och falskhet. Givet en vardering V av T definierar vi vad det innebru: att en Tformulering Far sann under V, symboliskt V [S] F.
1

(3.y)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

F= t. V [S] t omm V(t) = s.
F= -.F;. V [S] -,p; omm inte V [S] F;.
F= (F; AF2 ). V[S](F; AF2 )omm V[S]F; och V[S]F2 •
F= (F; v F2 ). V[S](F; v F 2 )omm V[S]F; eller V[S]F2·
,
F= (F; ~ F2 ). V[S](F; ~ F2 )omm inte V[S] F;, eller V[S] 1(;.
18

Om en T-formulering F inte ar sann under V sager vi att Far falsk under V. Det galler
att varje T-formulering rar ett unikt sanningsvarde under V. Vi ska nu visa foljande.

(3.z)

Detfinnsenvardering VavTsadanatt V[S](dA AdAH),
och V [S](s ~ t), for varje (s ~ t) i U.

Det onskade resultatet, att (3.x) inte genererar en motsagelse, foljer av (3.z).
Bevis. Lat t vara en term i T. Vi defmierar en vardering V enligt foljande. V(t) = s omm
t inrymmer nagon av de termer som indexerar d. V(t) = f omm t inte indexerar d, och t

inte inrymmer nagon av de termer som indexerar d.
Vi visar forst att V[S](dA AdA(-.J). dA ar konjunktionen av de termer i Tsom indexerar
d. Varje sadan term inrymmer sig sjalv, och da inrymmer varje sadan term nagon av de
tenner som indexerar d. Definitionen av V ger, tillsammans med (i) i (3.y), att varje
sadan term ar sann under V, och da ar ocksa dA sann under V ((iii)), d v s V [S] dA.
dA(-.) ar konjunktionen av negationema av de termer t i Tsadana att (1) t indexerar inte
d, och (2) t inrymmer inte nagon av de termer som indexerar d. Enligt definitionen av V
till delas varje term t i T som uppfyller villkoren (1) och (2) sanningsvardet falskhet,
d v s V (t) = f. Men da V [S] .t , for varje sadan term (enligt (ii)). Da ar varje konjunkt i
dA(-.J sann under V. Men da, genom (iii), ar ocksa dA(-.) sann under V. Vi har nu V
[S] dA och V [S] dA(-.). Da, enligt (iii), V [S](dA "dA<-.>).
Lat nu (s ~ t) tillhora U. Vi ska visa att V [S](s ~ t). Antag att V [S] s. Da V(s) = s.
Da inrymmer s nagon av de termer som indexerar d. Lat u vara en term sadan att s
inrymmer u och u indexerar d. Vi har att (s ~ t) tillhor U, d v s systemet har tillgang
till (s ~ t). Da, enligt (3.u), inrymmer t s. Men da inrymmer t u, eftersom
inrymmerrelationen ar transitiv. Da inrymmer t nagon av de termer som indexerar d.
Men da V (t) = s. Da V [S] t. Vi har visat att om V [S] s, sa V [S] t. Men da
V[S](s~t). D
Slutligen nagra ord om synonymi. Tva indexeringstenner s och t ar synonyma omm s
och t uttrycker samma begrepp. Detar inte svart att se att foljande galler: oms och tar
synonyma, sa inrymmer s och t varandra. Vi antar nu att s och t ar distinkta, synonyma
tenner iT. (3.u) ger da att systemet har tillgang till saval s ~ t som t ~ s. Antag att en
anvandare ar intresserad av dokument som behandlar det begrepp t uttrycker. Antag
ocksa att det i dokumentsamlingen fmns ett antal relevanta dokument, men att dessa
indexeras av s (men inte av t). Aven om anvandaren valjer t som sokformulering
atervinns dokumenten ifraga, eftersom systemet har tillgang till s ~ t . I ett vanligt
booleskt system, som inte har tillgang till "inrymmerinfonnation" i form av
implikationer, skulle dokumenten forkastas.
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4

Fuzzymodellen

4.1

Mangdteori och fuzzymangdteori

Vi ger i detta avsnitt en del av den logiska bakgrunden till fuzzymodellen. Vi ger forst
en kort introduktion till mangdteori och presenterar sedan fuzzymangdteori.
Givet en mangd X antas i mangdteorin att ett objekt x antingen tillhor X eller inte. Att x
tillhor X skrivs x eX. T ex tillhor talet 3 mangden av alla positiva heltal storre an 2 och
mindre an 6, medan 1 uppenbarligen inte tillhor denna mangd. Mangden ifraga kan
skrivas {3, 4, 5}.
Tva mangder X och Y ar identiska, symboliskt X = Y, omm X och Y innehaller samma
objekt. Lat D vara en mangd av dokument, och lat Q vara en boolesk sokformulering.
Lat vidare X vara mangden av alla dokument i D som atervinns av Q, och lat Y vara
mangden av alla dokument i D vars representationer satisfierar Q. Det galler da att
X = Y, d v s X och Y innehaller samma dokument. For ett annat exempel, lat X vara
mangden av alla primta1 11 som ar mindre an 6 (X ar da identisk med {2, 3, 5} ). Da galler
attXar distinkt fran {3, 4, 6}:
X och Y ar disjunkta omm det inte finns nagot objekt som tillhor bade X och Y. Om varje
objekt som tillhor X ocksa tilihor Y ar X en delmangd till Y, symboliskt X c Y. T ex ar
{2, 3, 5} en delmangd till {1, 2, 3, ... } (mangden av positiva heltal).

Givet tva mangder X och Ykan nya mangder bildas. Unionen av X och Y, symboliskt
Xu Y, ar mangden av alia objekt som tillhor X eller Y. Snittet av X och Y, symboliskt
X r1 Y, ar mangden av alia objekt som tillhor bade X och Y. Y:s relativa /complement
med avseende paX, symboliskt X Y, ar mangden av alia objekt som tillhor X men
inte Y.
Lat X= {2, 4, 6}, och lat Y = {6, 8, 10}. Da galler att Xu Y == {2, 4, 6, 8, 10},

X

r1

Y

{6} ochX- Y == {2, 4}.

En binar relationS ar en mangd av ordnade par. Exempelvis ar {(0, 1), (1, 2)} en binar
relation. Den bestar av de ordnade paren (0, 1), vars forstakomponent ar talet 0 och vars
andrakomponent ar talet 1, och (1, 2), vars forstakomponent ar 1 och vars
andrakomponent ar 2. Relationens doman, symboliskt Ds, ar mangden av alla X sadana
att det fmns nagoty sadant att (x, y) e S. Relationens omvanda domtin, symboliskt Rs,
ar mangden av allay sadana att det finns nagot X sadant att (x, y) E s. Med avseende pa
vart exempel ovan galler att Ds = {0, 1}, medan Rs = {1, 2}. En annan binar relation ar
faderskapsrelationen. Denna bestar av alla ordnade par sadana att de bada
komponentema ar manniskor och forstakomponenten ar far till andrakomponenten.
Innan vi presenterar fuzzymangdteori tar vi upp ett for denna teori viktigt begrepp,
funktionsbegreppet.
11

Ett primtal ar ett heltal storre an 1 som endast bar sig sjalv och 1 som delare.
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(4.a)

far enfunktion omm (1)far en binar relation, och (2) om
(x, y) och (x, z) tillhorf, sa y = z.

Om far en funktion och (x, y) E f, sa sags y varaf:s varde vid x. Ett av siitten att
skrivay arf(x). Ett exempel pa en funktion ar succsessorfunktionen, s, definierad enligt

(4.b)

s(x)=x+1, forvarjex E{O, 1, 2, ... } (miingdenavickenegativa heltal).

Ds ar {0, 1, 2, ... } , och Rs ar {1, 2, 3, ... } .
En utforlig introduktion till miingdteorin ges i [14].
Fuzzymiingdteori ar en relativt nytt fenomen. Upphovsman ar L. Zadeh, som i en artikel
fran mitten pa 60-talet presenterar teorin [18]. Var presentation baseras pa [18].
Den grundliiggande iden i fuzzymiingdteori ar att ett objekt kan tillhora en miingd i
hogre eller mindre grad. Detta kontrasterar mot vanlig miingdteori, dar partiellt
medlemskap i en miingd inte tillats.
LatXvara en (vanlig) miingd. En fuzzydelmiingdA tillXkarakteriseras av en
medlemskapsfunktion fA , vilken tilldelar varje objekt xi X ett reellt tal r, dar 0 :s; r s 1.
fA (x), d v s det reella tal som fA tilldelar x, anger i vilken grad x tillhor (eller iir
medlem i) A. fA (x) = 0 innebar att x inte tillhor A, fA (x) = 1 innebar att x tillhor A
"fullt ut", och 0 <fA (x) < 1 innebar att x partiellt tillhor A.
Zadeh ger foljande exempel [18, s. 339-340]. Lat X vara miingden av reella tal. Vilka
reella tal ar mycket storre an 1? For ett godtyckligt reellt tal ar det klart huruvida det ar
storre an 1 eller inte, medan det fmns reella tal sadana att det ar oklart, eller "fuzzy",
huruvida de ar mycket storre iin 1 eller inte. LatA vara en fuzzymiingd av reella tal
mycket storre an 1. Vi kan da subjektivt karakteriseraA genom att fOr varje reellt tal x
specificera i vilken grad x tillhor A, d v s i vilken grad x ar mycket storre iin 1. Med
avseende pa exempelvis 0, 1, 5, 10, 100 och 500 later vi fA (0) =fA (1) = 0, och kanske
later vi fA(5) = 0.01,fA(10) = 0.2, fA(IOO) = 0.95 ochfA(500) = 1.
For ett annat exempel, Iat X vara miingden av kvinnor, och latA vara en fuzzymiingd av
vack:ra kvinnor. Vi kan aterigen karakteriseraA genom att for varje kvinnax specificera
i vilken grad x tillhor A, d v s i vilken grad x ar vacker.
En fuzzydelmiingd A till X ar tom omm fA (x) = 0, for varje x EX. Tva
fuzzydelmiingdertillX,A ochB, ar identiska, symboliskt A= B, omm fA(x) = f 8 (x),
for varje X EX. A och Bar saledes identiska omm deras medlemskapsfunktioner ar
identiska. Vidare ar A en delmangdtill B, symboliskt A~ B, omm fA(x) :s; f 8 (x), for
varje x EX.
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Givet tva fuzzydelmangder till X, A och B, kan vi hilda nya fuzzydelmangder till X.
Unionen av A och B, symboliskt Au B, ar en fuzzymangd vars medlemskapsfunktion
definieras enligt

(4.c)

fAuB(x)=max[fA(x), fs(x)], forvarjex EX .

12

Snittet av A och B, symboliskt A r1 B, ar en fuzzymangd vars medlemskapsfunktion
definieras enligt

(4.d)

13
!A"B(x) =min [fA(x), fs(x)], forvarjex EX .

Komplementet till A, symboliskt A', ar en fuzzymangd vars medlemskapsfunktion
definieras enligt

(4.e)

fA,(x) = 1- /A(x), forvarjex EX.

A och B ar disjunkta omm A r1 B ar tom.
Efter dessa definitioner kan det vara dags for ett exempel. Lat X vara den mangd vars
objekt ar kvinnoma xi, x 2 , x 3 och x 4, d v s X= {xi, x 2 , x 3, x 4 }. LatA vara en
fuzzymangd av vackra kvinnor, karakteriserad av

(Kom ihag att en funktion ar en binar relation (en mangd av ordnade par) av en viss
typ.) Lat B vara en fuzzymangd av hogfardiga kvinnor, karakteriserad av

fs = { (xp 0), (x2 , 0.71), (x 3, 0.9), (x 4, 1)} .

Lat C vara en fuzzymangd av goda kvinnor, karakteriserad av
fc = {(xp 1), (x 2 , 0.4), (x 3 , 0.15), (x 4 , 0)}.

*

Det galler da att A B, B =t C och A
fuzzydelmangd till Xkarakteriserad av

* C. Vidare galler att A ~ B.

Au C ar en

A n B ar en fuzzydelmangd till X karakteriserad av

C' ar en fuzzydelmangd till Xkarakteriserad av

fc = {(xp 0), (x 2 , 0.6), (x 3 , 0.85), (x 4 , 1)}.
Med avseende pat ex x 1 kan vi saga att x 1 tillhor A u C i graden 1 (ar vacker eller god
i graden 1), An B i graden 0 (ar vacker och hogfardig i graden 0) och C' i graden 0 (ar
icke-god i graden 0).
Vi avslutar avsnittet med att definiera fuzzymangdteorins motsvarighet till den binara
relationen. En bindr fuzzyrelation i X ar en fuzzydelmangd A till X x X (mangden av
alia ordnade par (x, y) sadana att x eX och y eX).

4.2

Beskrivning av modellen

Vi ska nu se hur fuzzymangdteori kan tillampas pa dokumentatervinning. Beskrivningen
baseras pa [2]. Lat D = {d1 , ••• , d"'} vara en mangd av dokument, lat
T = {t1 , ••• , t n} vara en mangd av indexeringstermer. Lat vidare d; vara ett
dokument i D och t 1 en term i T. Givet den booleska modellen far vi vid indexeringen
bestamma oss for om d; ska indexeras med t 1 eller inte, d v s vi far bestamma oss for
om d; ar om t1 eller inte.

14

I fuzzymodellen fragar vi oss i stallet i vilken grad d; ar

om t1 . Vi valjer ett reellt tal r, dar 0::;; r::;; 1, for att ange denna grad. Vi sager da att t1
tilldelas d; med vikten r. Vi har har en typ av s k viktad indexering. Om d; helt och
hallet ar om t 1 kan t 1 tilldelas d; med vikten 1. Om d; i mycket liten utstrackning ar
om t1 kan t1 tilldelas d; med exempelvis vikten 0.1. Om d; inte ails ar om t1 kan t1
"tilldelas" d; med vikten 0.

14

Med "d;

ar om t J" avser vi "d; behandlar det som uttrycks av
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t J ".

I fuzzymodellen motsvarar dokumentmangden D mangden Xi foregaende avsnitts
definition av fuzzymangd. For varje t 1 i Tbildar vi en fuzzymangd, Sf1 , av dokument
som ar om t

1

. 15

Sf.J karateriseras av en medlemskapsfunktion, fs , som tilldelar varje
lj

dokument di i D ett reellt tal fs ~ ( di) . Detta tal anger i vilken grad di tillhor Sf.I , d v s
i vilken grad di ar om tr
I fuzzymodellen kan ett dokument di representeras av en mangd av ordnade par (en
binar relation), dar forstakomponenten ar en indexeringsterm i T och andrakomponenten
ett reellt tal. Talet anger i vilken grad di ar om termen. I sjalva verket ar relationen
ifraga en funktion fa, = {(tp r1 ), • • • , (tn, rn)}, och det galler att (di, r), dar
16

(1:::;; j:::;; n), tillhor fs

•

Modellens satt att representera dokument avviker saledes fran

'J

den booleska modellens satt.
En fraga representeras av en boolesk sokformulering. Fragor representeras alltsa pa
samma S"iitt i fuzzymodellen som i den booleska modellen. Med hjalp av
fuzzymangdema sf. (1 :::;; j :::;; n) och de fuzzymangdteoretiska operationema
)

komplement, union och snitt kan vi med varje boolesk sokformulering Q associera en
fuzzymangd av dokument fran D. Lat Fg vara den fuzzymangd med vilken Q
associeras. Foljande definition bestiimmer Fg for de olika typema av boolesk
sokformulering.

(4.f)

(i)

Qarenterm tr FQ =Sf1 •

(ii) Q ar pa formen -,Q1 • Fg = FQ1 •
(iii) Q ar pa formen (Q1 A Q2 ). FQ = (Fg1 n FQ)·
(iv) Q ar pa formen (Q1 v Q2 ). FQ

= (FQ

1

u Fg)·

Medlemskapsfunktionen for FQ anger i vilken grad ett dokument i Dar om Q. Detta
blir systemets bedomning av i vilken grad dokumentet ar relevant for den fraga, som
representeras av Q. Denna medlemskapsfunktion :fas fran medlemskapsfunktionema for
de fuzzymangder som associeras med indexeringstermema genom anvandande av
definitionema av komplement, union och snitt. Vi utgar fran medlemskapsfunktionema
for de fuzzymangder som associeras med de termer som forekommer i Q. Vilka
definitioner som anvands bestams av vilka booleska operatorer som forekommer i Q: --,
innebar anvandning av definitionen av komplement, v av defmitionen av union och A
av definitionen av snitt.
Efter konstruktionen av medlemskapsfunktionen for Fg kan dokumenten i D ordnas
med hansyn till funktionsvardena. Dessa varden kallar vi dokumentens
15
16

Vi bildar en fuzzydelmangd till D.
Observera att fa, kan betraktas som medlemskapsfunktion for en fuzzymangd av termer sadana att di

m-om dem.
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atervinningsviirden. Vi far en partiell rankning av dokumenten, dar de dokument som

rankas hogst har det hogsta atervinningsvardet, de dokument som kommer omedelbart
efter har ett Higre atervinningsvarde, o s v. Modellen medger en rankning av
dokumenten med avseende pa grad av relevans.
Vi ger nu ett exempel pa hur dokumentrepresentationer matchas mot en sokformulering.
Lat D {dp d2 , d 3 }, lat T== {tp t 2 , t 3 } ochlatqvaraenfraga,representeradav
Q == ((t 1 v t 2 ) 1\ -,t3 ). Lat de tre dokumenten representeras enligt

(4.g)

dl: {(tp 0), (t2, 0), (t3, 1)} d2: {(tp 0.9), (t2, 0), (t3, 0.2)}
d3: {(tp 0), (t2' 0.65), (t3, 0.05)}.

Vi utgar fran de termer som forekommer i Q, t 1 , t 2 och t 3 • (i) i (4.f) ger att t 1 ska
associeras med fuzzymangden S11 , fuzzymangden av de dokument som ar om t 1 •
Medlemskapsfunktionen tor S11 ar

Vidare ger (i) att

t2

ska associeras med S12 ,

med S1, . Medlemskapsfunktionema ar

t3

fs ,, ={(dp 0), (d2 , 0), (d 3 , 0.65)}

och

(ii) i (4.f) ger att att -,t 3 ska associeras med

s;

3

,

fuzzymangden av de dokument som

inte ar om t 3 • Medlemskapsfunktionen ar

(iv) ger att (t 1 V t 2 ) ska associeras med unionen av S1I och S12 , (S1I U S12 ),
fuzzymangden av de dokument som ar om t 1 eller t 2 • Medlemskapsfunktionen ar

/(s,,us,,) ={(dp 0), (d 2 , 0.9), (d 3 , 0.65)}.
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Slutligen ger (iii) att

Q = ((t 1 v t 2 ) A -,t3 ) ska associeras med snittet av S,1 u S,2 och

S't > ((S1 uS1 ) n S')
fuzzymangden av de dokument som ar om
1
'
3

1

2

3

t 1 eller t 2 men inte

o~ t 3 • Medlemskapsfunktionen, i enlighet med vilken rankningen av d 1 , d 2 och d 3
sker, ar

d 1 :s atervinningsvarde ar 0, d 2 :s 0.8 och d 3 :s 0.65. Alltsa rankas d 2 hogst, darefter
kommer d 3 , och sist kommer d 1 • Ur systemets aspekt har darmed d 2 den hogsta graden

av rei evans for fragan q.
Hur hanteras detta exempel givet den booleska modellen? Detta beror pa hur de tre
dokumenten indexeras. Antag forst att dokumenten representeras av

Givet Q atervinns da d 2 och d 3 , och de betraktas av systemet som lika relevanta for q.
Om vi i stallet antar att en mer uttommande indexering anvands kan dokumenten
representeras av

I detta fall atervinns endast d 3 • d 2 missas, eftersom t3 tillhor {tp t 3 }.
Relevansfeedback ingar inte i fuzzymodellen.

4.3

Diskussion

Kritiken mot den booleska modellens satt att representera fragor drabbar ocksa
fuzzymodellen, eftersom de bada modellema representerar fragor pa samma satt. For
den som anser att det ar olampligt att representera en fraga med en boolesk
sokformulering erbjuder knappast fuzzymodellen nagon storre forbattring.
Som vi sag i avsnitt 3.3 kan en olamplig oversattning av ett "och" i en fraga ge upphov
till att relevanta dokument forkastas, eller till att icke-relevanta dokument atervinns. ·
Givet fuzzymodellen kan konsekvensen i stallet bli att hogrelevanta dokument far ett
lagt atervinningsvarde, eller att icke-relevanta dokument far ett hogt atervinningsvarde.
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Betrakta aterigen fragoma "Dokumentatervinning och dataatervinning" (anvandaren
soker bade efter dokument som behandlar dokumentatervinning och efter dokument som
behandlar dataatervinning) och "Luftfororeningar och deras effekter pa barrskogen". Lat
d vara ett dokument som behandlar dokumentatervinning och mycket kortfattat tar upp
dataatervinning. Vi kan anta att termen DOKUMENTATERVINNING tilldelats d med
vikten 1 och att termen DATAATERVINNING tilldelats d med vikten 0.05.
Lat vi dare d' vara ett dokument som behandlar barrskog men som inte tar upp
luftfororeningamas effekter pa denna typ av skog. Vi antar att termen BARRSKOG
tilldelats d' med vikten 1 och att termen LUFTFORORENINGAR tilldelats d' med
vikten 0.
Om anvandaren oversatter "Dokumentatervinning och dataatervinning" till

Q =(DOKUMENTATERVINNING" DATAATERVINNING)
blir konsekvensen att medlemskapsfunktionen for FQ (fuzzymangden av dokument
som ar om Q) tilldelar dvardet 0.05. Systemet gor bedomningen att dhar en lag grad
av relevans for fragan. Mindre relevanta dokument (t ex dokument som i Iiten
utstrackning behandlar dokumentatervinning och i Iiten utstrackning behandlar
dataatervinning) kan komma att rankas hogre.
Om anvandaren oversatter "Luftfororeningar och deras effekter pa barrskogen" till

Q' = (LUFTFORORENINGAR v BARRSKOG)

blir konsekvensen att medlemskapsfunktionen for FQ' (fuzzymangden av dokument
som ar om Q') tilldelar d' vardet 1. d' , som uppenbarligen ar icke-relevant for fragan,
rankas darmed hogst (eventuellt tillsammans med ett eller flera andra dokument), medan
relevanta dokument kan rankas lagre.
Som vi forsokt visa i avsnitt 3.3 har det booleska sattet att representera fragor ocksa
fordelar. Fragan ar dock om det booleska soksprftkets relativt goda uttryckskraft
uppvager de svftrigheter en del anvandare har vid oversattning fran fraga till
sokformulering. For den som tilltalas av det booleska sattet att representera fragor kan
kanske utokad eller rorbattrad anvandarundervisning vara ett altemativ till att franga det
booleska soksprftket.
Ifraga om dokumentrepresentation skiljer sig fuzzymodellen radikalt fran den booleska
modellen. lnvandningen mot den senare modellen att termema i en
·
dokumentrepresentation inte sarskiljs med avseende pa i vilken utstrackning de
beskriver dokumentet (i vilken grad dokumentet ar om dem) kan inte tillampas pa
fuzzymodellen. Den begransning det innebar for en indexerare att inte kunna ange den
relativa betydelsen hos ett dokuments begrepp kommer fuzzymodellen, med sin viktade
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indexering, undan. Jamfort med den booleska modellen medger fuzzymodellen en mer
nyanserad beskrivning av ett dokuments innehall.
Antag exempelvis att d i liten grad ar om t, medan d 1 i hog grad ar om t. Betrakta forst
det booleska fallet. Om vi antar att en uttommande indexering anvands, sa att saval d
som d indexeras av t, kommer, givet t som sokformulering, bade d och d att
atervinnas. Systemet gor ingen atskillnad mellan d och d 1 med avseende pat, eftersom
t (trots att d och d 1 ar om t i olika grad) tilldelas dokumenten med samma tyngd. Givet
fuzzymodellen kan vi mer nyanserat beskriva dokumenten genom att tilldela t till d med
en lag vikt och genom att tilldela t till d 1 med en hog vikt. Denna "viktskillnad" mellan
dokumenten gor sig gallande vid atervinningen, da d I rankas hogre an d (givet ( SOm
sokformulering).
1

1

En styrka hos modellen ar rankningen av dokumenten. Som respons pa en
sokformulering Q konstrueras medlemskapsfunk:tionn for FQ . Som vi sett i foregaende
avsnitt rankas dokumenten i enlighet med funk:tionsvardena. Modellens
matchningsmetod ar emellertid inte invandningsfri. Metoden anvander den
fuzzymangdteoretiska definitionen av snitt, vilken inte ar sjalvklar. I [1 0] lagger S.
Robertson fram foljande exempel. Lat X vara mangden av alla man, och lat x och y vara
man. LatA vara en fuzzymangd av langa man, lat B vara en fuzzymangd av smala man.
Antag att x ar 1.80 em lang och att x:s midjematt ar 80 em. Antag att y ar 2 m lang oeh
art y:s midjematt ar 80 em. Vi betraktar x som ganska lang och ganska smal, medan vi
betraktar y som "helt oeh hallet" lang oeh ganska smal. Vi later fA (x) = !B (x) = 0.5. Vi
later vidare fA (y) = 1 och fB (y) = 0.5. Definitionen av snitt ger att f AnB ( x) = 0.5 oeh
fAnB (y) = 0.5, vilket innebar att x ar bade lang och smal i exakt samma grad som y ar
bade lang och smal. Robertson menar att denna konsekvens av definitionen ar
kontraintuitiv.
Kanske ar det rimligt att saga art y:s grad av "langoehsmalhet" ar storre an x:s. Nagot
som talar for detta ar y:s hogre grad av langd. Observera att definitionen, givet att y:s
grad av langd ar mindre an 0.5 och ovriga varden ar oforandrade, ger att y:s grad av
langochsmalhet ar mindre an x:s. Problemet uppstar nar vi skruvar upp y:s grad av langd
over 0.5.
Problemet med definitionen av snitt kan beskrivas enligt foljande. LatA oeh B vara
fuzzydelmangder till X, lat x tillhora X. Antag att min [fA (x), !B (x)] !A (x). x tillhor
da An B i graden fA (x). Det galler nu att definitionen ar okanslig for forandringar av
fB(X), Sa }ange detta Vfu'de fu' Storre an eller lika med /A(X). X:S grad aV medlemskap i

An B paverkas alltsa inte av sadana forandringar.
Vi atervander nu till dokumentatervinningen. Lat d vara ett dokument som behandlar
mangdteori i hog grad, fuzzymangdteori i ganska hog grad oeh satslogik i lag grad. Vi
antar att termen MA.NGDTEORI tilldelas d med vikten 0.8, termen
·
FUZZYMANGDTEORI med vikten 0.5 oeh termen SATSLOGIK med vikten 0.3.
Lat vidare d 1 vara ett dokument som behandlar samtliga tre amnen i lag grad. Vi antar
att de tre termema tilldelas d med samma vikt, 0.3. Tilldelningssituationen redovisas i
1

28

tabel13.

d
d1

MANGDTEORI
0.8
0.3

FUZZYMANGDTEORI
0.5
0.3

SATSLOGIK
0.3
0.3

TABELL3

Antag nu att en anvandare soker efter dokument som behandlar samtliga tre amnen.
Anvandarens sokformulering ar

(4.j)

(MANGDTEORIA(FUZZYMANGDTEORIASATSLOGIK)).

Matchningen av d:s representation med (4.j) ger att d:s atervinningsvarde blir
0.3 =min [0.8, min [0.5, 0.3]]. d 1:S atervinningsvarde blir
0.3 =min [0.3, min [0.3, 0.3]]. (Den noggranne lasaren kan anvanda (4.f) och
definitionen av snitt for att verifiera att bada dokumenten far atervinningsvardet 0.3.)
Saledes rankas d och d I lika hogt. Men d ar "battre" an d 1 ifraga om tva av
frageaspektema, lika bra som d ifraga om den tredje frageaspekten. Detar darfor
rimligt att havda att d ar mer relevant for fragan an d Matchningen borde resultera i
att d rankas hogre an d 1 •
1

I •

Vi modifierar nu exemplet pa en punkt. Lat d behandla satslogik i nagot mindre grad an
vi antog ovan. Vi antar nu att termen SATSLOGIK tilldelas d med vikten 0.25. d:s
atervinningsvarde blir da 0.25, medan d 1:s ar oforandrat, 0.3. Alltsa rankas d 1 hogre an
d. d I ar nagot biittre an d ifraga Om aspekten satslogik, men d ar mycket battre an d I
ifraga om aspekten mangdteori och klart battre ifraga om aspekten fuzzymangdteori.
Trots detta gor systemet bedomningen att d ar mer relevant fOr fragan an d.
I

De bada exemplen visar att fuzzymodellens metod att jiimfora
dokumentrepresentationema med fragerepresentationen inte ar oproblematisk. Metoden
kan ge upphov till oliimpliga rankningar av dokument.
A vsaknaden av relevansfeedback ar en nackdel med fuzzymodellen. Precis som fallet ar
ifraga om den booleska modellen forvantas anvandaren sjalv konstruera nya
sokformuleringar.
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5

Van Rijsbergens modell

5.1

Bakgrund

I en artikel fran 1986 betrak:tar C. J. Van Rij~bergen logisk implikation som den
operation som relaterar dokument och fragor [16]. Ett dokument atervinns om det
logiskt implicerar fragan. Dock finns en osakerhet associerad med en sadan implikation,
och Van Rijsbergen infor begreppet osaker implikation. Tanken ar att implikationen fran
ett dokument till en fraga ar mer eller mindre trolig. Det ar inte den klassiska logikens
implikationsbegrepp Van Rijsbergen vill tillfunpa pa dokumentatervinning. Uisningen
av Van Rijsbergens text ger vid handen att implikationen fran ett dokument till en fraga
ska tolkas i enlighet med filosofen R. Stalnakers tolkning av implikationer.
Hur far vi ett varde pa hur sannolikt det ar att ett dokument implicerar en fraga? I [17]
foreslar yan Rijsbergen att sannolikheten ifraga ska estimeras genom imaging, en
process vars upphovsman ar filosofen D. Lewis. Detta forslag undersoks mer detaljerat
av Van Rijsbergen och F. Crestani i en 1995 publicerad artikel [5]. Innan vi, utifran [5],
ger en ordentlig beskrivning av Van Rijsbergens modell redogor vi for Stalnakers
tolkning av implikationer och for imaging.

5.1.1

Stalnakers tolkning av implikationer

I uppsatsen "A theory of conditionals" ger Stalnaker sin syn pa under vilka
omstandigheter en implikation "Om x, say" (dar x och y ar satser) ar sann [ 13].
Sanningsvillkoren for "Om x, say" ges i termer av begreppet mojliga varldar. En mojlig
varld kan betraktas som ett satt pa vilket sakemas tillstand kunde ha varit [7, s. 84]. Det
kunde t ex forhalla sig pa sa satt att Van Rijsbergen inte forskar inom
dokumentatervinning, vilket ser ut att innebara att ocksa annat skulle vara annorlunda
jamfort med det satt pa vilket sakemas tillstand faktiskt ar. I detta exempel kan vi vidare
tanka oss att sakemas tillstand ar pa ett satt som ar mycket likt det satt pa vilket sakemas
tillstand faktiskt ar. Detta satt pa vilket sakemas tillstand kunde ha varit kan vi betrakta
som en mojlig varld.
Begreppet mojlig varld spelar en viktig roll inom modallogiken, dar det anvands for att
ange villkoren for nar en sats ar nodvandigt respektive mojligt sann. Exempelvis sags
satsen "Detar nodvandigt att x" vara sann i en mojlig varld v omm x ar sann i varje
mojlig varld som ar tillganglig for v. I modallogiska sammanhang ar satser sanna eller
falska i mojliga varldar. Att en varld w ar tillganglig for en varld v innebar att w ar
mojlig relativt v. Denna tillganglighetsrelation antas vara reflexiv, d v s varje mojlig
varld ar tillganglig fOr sig sjalv.
Vi ar nu klara att ge Stalnakers villkor for nar en implikation ar sann i en varld v. Vi
foljer framstiillningen i [8, s. 59].
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(5.a)

"Omx, say" ar sann i v ommy ar sann i den narmsta
(mest lika) tillgangliga varlden till Vi vilken X ar Sann,
om det finns nagon tillganglig varld for Vi vilken X ar
sann.

Stalnaker antar att om det finns nagon tillganglig varld for v i vilken X ar sann, sa finns
det en unik narmsta sadan varld (for v). Stalnaker menar ocksa att det ar rimligt att
betrakta "Om x, say" som sann i v om x ar falsk i varje varld som ar tillganglig for v.
(5.a) ar konstruerad i enlighet med denna standpunk:t: om det inte finns nagon tillganglig
varld for vi vilken x ar sann blir hogerleden (frasen till hoger om "omm") i (5.a) trivialt
sann. Vi kan konstatera att till skillnad fran den klassiska logikens implikation Gfr
avsnitt 3.1 ), symboliskt x ~ y , ar sanningsvardet for "Om x, say" i v inte entydigt
bestamt av sanningsvardena i v for x och y ( x ~ y ar sann i v omm x ar falsk i v ellery
ar sann i v).

5.1.2

Imaging

Sannolikheter for implikationer, tolkade i enlighet med (5.a), diskuteras av Lewis i [9].
Innan vi kan redogora for imaging behovs en del forarbete. Var framstallning baseras
pa [9, s.140-143]. For enkelhetens skull modifierar Lewis (5.a):

(5. b)

"Om x, say" ar sann i v omm y ar sann i den narmsta
varlden till v i vilken x ar sann, om det finns m1gon varld i
vilken x ar sann.

Vi antar har att om det finns nagon varld i vilken X ar sann, sa finns det en unik narmsta
sadan varld (for v). Lat v(x) vara 1 om x ar sann i v, 0 om x ar falsk i v. Antag att x ar
sann i nagon varld. Vi later da vx vara den narmsta varlden till v i vilken x ar sann. Lat
vidare => sta for Stalnakers om-sa-forbindelse sadan den uttrycks i (5.b). Det galler da:

(5.c)

v(x => y) = vx (y).

Lat nu V vara mangden av mojliga varldar, vilken vi antar vara andlig. Vi antar vidare
att varje vi Vhar en sannolikhet, P(v), dar 0 ~ P(v) ~ 1, och att summan av dessa
sannolikheter ar lika med 1. P ar da en sannolihetsfordelning over V. Vi definierar
sannolikheten for en sats x, P(x), som summan av sannolikhetema for de varldar i vilka
x ar sann:

(5.d)

P(x)

= LvP(v)·v(x).
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Givet en sats x, som ar sann i nagon varld, definierar Lewis en ny
sannolikhetsfordelning over V, P', i termer av P: For varje varld v' i V,

P'(v') =

(5.e)

v = v'}
Lv P(v) · {1om
0 annars
x

•

Den nya funktionen P' skapas fran den givna, P, genom art tlytta originalsannolikheten
fran varje varld v till v x, den narmsta varlden till v i vilken x ar sann. En varld v dar x ar
sann f'ar behalla sin sannolikhet, eftersom den narmsta varlden till v i vilken x ar sann da
ar v sjalv. En sadan varld far eventuellt sannolikheter fran varldar dar x ar falsk. En
varld dar x ar falsk blir av med sin sannolikhet och f'ar ingen fran nagon annan varld.
Den process, som utgors av tlyttningsoperationerna ifraga, kallas imaging pax. Vi sager
art P' fas fran P genom imaging pax. Genom imaging pax fas x art galla med sakerhet:
den nya sannolikheten for x ar lika med 1, d v s P'(x) = 1.
Lat x vara sann i nagon varld i V, och lat y vara en godtycklig sats. Antag ocksa
art P' !as fran P genom imaging pax. Da galler:

P'(y)

(5.t)

= P(x ~ y).

(5.t) sager art den nya sannolikheten for y, efter imaging pax, ar lika med
originalsannolikheten for x ~ y. Lewis ger foljande bevis for (5.t):

(5.g) P'(y)

= Lv· P'(v') · v'(y)

="" .(""
~v

~v

[(5.d)]

=

P(v). {1om v x v'}J . v'(y) [(S.e)]
0 annars

L;,.(Lv {6::;.=

=

P(v)·

v'}·v'(y)) [algebra (v'(y) multipliceras in)]

= Lv P(v) { L;,. { ~ :~s= v'} · v'(y))

=L;,P(v) ·Vx(Y)
= Lv P(v) · v(x ~ y)
= P(x ~ y). [(5.d)]

[ L;,.

[algebra ( P( v) bryts ut)]

{~ : : ; ,=v'} ·V'(y) =vx(Y)]

[(5.c)]

(Den tredje raden i (5.g) forekommer inte i Lewis' bevis. Vi har lagt till den fOr art gora
resonemanget lartare art folja.)
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5.2

Beskrivning av modellen

Vi ska nu se hur Van Rijsbergen och Crestani (VRC) tillampar imaging och Stalnakers
tolkning av implikationer pa dokumentatervinning. I modallogiska sammanhang ar, som
vi sett, satser sanna eller falska relativt mojliga varldar. Implikationen fran ett dokument
d till en fraga q borda vara sann eller falsk relativt mojliga varldar.
Det ga11er att hitta lampliga motsvarigheter i dokumentatervinningskontexten till
mojliga varldar. VRC valjer att betrakta indexeringstermer som sadana motsvarigheter.
Mangden V av mojliga varldar motsvaras i modellen av en mangd T av
indexeringstermer. I ett av artikelns exempel tycks VRC tanka sig att saval dokument
som fragor representeras av mangder av indexeringstermer [5, s. 8]. I var behandling av
modellen utgar vi fran en sadan representationsteknik.
Vad innebar det att ett dokument d eller en fraga q ar sann i en term t? VRC ger foljande
definition:

(5.h)

d(q) ar sann it om t forekommer i d (q).

I det fall da d representeras av en termmangd f'ar vi anta att VRC ger inneborden "t
tillhor den termmangd som representerar d" at "t forekommer i d"(analogt med
avseende pa q). Med "t forekommer i d'' menar vi fortsattningsvis "t tillhor den
termmangd som representerar d'' (och analogt med avseende pa q).
Att d implicerar q i t innebar for VRC att d => q ar sann i t, vilket i sin tur innebar att q
ar sann i den narmsta termen till t i vilken dar sann (vi antar forstas att det finns nagon
term i vilken dar sann). Detta senare innebar, enligt (5.h), att den narmsta termen till t
som forekommer i d ocksa forekommer i q. Givet en sannolikhetsfordelning overT,
mangden av indexeringstermer, och ett likhetsmatt mellan termer kan vi fa fram ett
varde paP( d => q) , sannolikheten for att d implicerar q, genom imaging pad. Vi flyttar
den givna sannolikheten for varje term t till t a, den narmsta (enligt det givna
likhetsmattet) termen till t som forekommer i d. Resultatet av dessa
flyttningsoperationer ar, som vi sett ovan, en ny sannolikhetsfordelning, i det har fallet
over T. Vi kallar denna Pa . Det ar sedan tillrackligt att berakna Pa (q) , den nya
sannolikheten for q, eftersom foljande galler (enligt (5.f)):

(5.i)

P(d => q):::: Pa(q).

( Pa (q), den nya sannolikheten for q, ar lika med surnman av (de nya) sannolikhetema
for de termer, vilka forekommer i q.) VRC papekar att vi kan Ia. fram ett varde
paP( q => d) , sannolikheten for att fragan q implicerar dokumentet d, pa samma satt
som vi far fram ett varde paP(d => q) . I detta fall anvands imaging pa q. De experiment
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(avsedda som preliminara tester av modellens effektivitet), som rapporteras i artikeln,
involverar emellertid inte implikationen fran en fraga till ett dokument [5, s. 12].
Vissa element i VRC:s modell motsvarar element i modellens filosofiska bakgrund.
Detta askadliggors i figur 2 (dar"<==>" utlases "motsvarar").

VRC
T
t
d,q
d~q

t(d), t(q)
td
t(d ~ q)
P(d ~ q)
PAq)

Lewi::~-Stalnaker

<:::>
<:::>
<:::>
<:::>
<:::>
<:::>
<:::>
<:::>
<:::>

v

v
x,y
x~y

v(x)
vx
v(x ~ y)
P(x ~ y)
P'(y)

FIGUR2

Enligt VRC kan P( d ~ q) betraktas som en estimering av hur sannolikt det ar att dar
relevant for q [5, s. 8]. Givet en mangd D av dokument och en fraga q kan vi partiellt
ranka dokumenten i D med avseende pa hur sannolikt det ar att de implicerar q. Det
antas da att sannolikheten for att ett dokument d ar relevant for fragan ar storre an
motsvarande sannolikheter for de dokument som rankas lagre an d.
VRC ger ett exempel pa evaluering av P( d ~ q), och vi aterger detta. Vi antar att vi har
en mangd T av indexeringstermer, en sannolikhetsfordelning P over T samt ett
likhetsmatt mellan termer. Vi antar vidare att vi har en dokumentsamling
D = {d 1 , ••• , dm} och att varje d 1 i D tilldelas en eller flera termer i T.
Mangden av de termer som tilldelas ett dokument d 1 kan vi betrakta som en
representant for d 1 • Vi antar vidare att vi har en fraga q, som ocksa tilldelas
en eller flera termer iT. Evauleringen av P(d1 ~ q) maste genomforas for varje d 1 i D.
Vi antarnu attT == {tp ... , t 6 }, d v s att Tinneha.Iler sex termer. Vi later q
representeras av {t1 , t 4 , t 6 }, och vi antar att vi har ett dokument d 1 i D som
representeras av {t 1 , t 5 , t 6 }. Evalueringen av P( d1 ~ q) genom imaging pa d1
rapporteras i tabell 4 (hamtad fran [5, s. 9]). Evalueringsgangen ar foljande:

1.
2.

identifiera de termer som forekommer i d 1 , d v s varje term t sadan att
t(d;) == 1 (tabellens tredje kolurnn);
bestam, genom anviindande av det givna likhetsmattet, for varje term i
T t d; , den narmsta termen till t som forekommer i d 1 (fjarde kolurnnen);
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P(t)

t(d;)

td,

Pd, (t)

t(q)

Pd, (t')

1

1
1
5
5
5
6

0.3
0
0
0
0.55
0.15

1
0
0

4
5
6

0.2
0.1
0.05
0.2
0.3
0.15

0.3
0
0
0
0
0.15

L,

1.0

1
2

3

0
0
0
1
1

1
0

1

0.45

1.0

T ABELL 4 (Kolumn sju ger de nya sannolikhetema for de termer t' , som
forekommer i q.)

3.

berakna de nya sannolik:hetema

Pdi

(t) genom att fora over sannolik:heter

fran termer som inte forekommer i d; till termer som gor det (femte
4.
5.

kolumnen);
bestam for varje term om den forekommer i q eller inte (sjatte
kolumnen);
evaluera de nya sannolik:hetema for varje term som forekommer i q
(sjunde kolumnen), och summera dessa sannolik:heter for att fa fram
Pd; ( q) (langst ner i sjunde kolumnen).

Vi fAr att Pd; (q)

=0.45, och da

P(d; => q)

=0.45.

Sannolik:heten for att d; ar relevant

for q estimeras da till 0.45.
For att kunna genomfora atervinning enligt VRC:s modell maste vi dels ha tillgang till
en sannolik:hetsfordelning over T, dels ett lik:hetsmatt mellan termer.
Sannolik:hetsfordelningen ska avspegla en terms betydelse i T, dar denna betydelse ar
relaterad till termens formaga att diskriminera mellan relevanta och icke-relevanta
dokument. Inom dokumentatervinning finns ett flertal diskrimineringsmatt. I de ovan
namnda experimenten anvandes IDF (Inverse Document Frequency). Lat t; E T, lat N
vara antalet dokument i D, och lat n; vara antalet dokument i vilka t; forekommer. IDF
definieras enligt foljande:

(5.j)

IDF(t;)

-logn; IN.

Har ar n; IN proportionen av den del av D dar t; forekommer, jamfort med hela D.
IDF ar sadant att en term som forekommer i en stor andel av dokumenten tilldelas lag
diskrimineringskraft, medan en term som forekommer i en liten andel av dokumenten
tilldelas hog diskrimineringskraft. VRC papekar att IDF inte uppfyller villkoret att
summan av termemas diskrimineringsvarden ar lika med 1, d v s LriDF(t)

* 1.

Termemas IDF-varden ar alltsa inte sannolikheter. Dock, menar VRC, ar man
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egentligen inte ute efter att fa fram den exakta sannolikheten P(d => q) , utan endast att
astadkomma en ranking av dokumenten enligt P(d => q) .
Som likhetsmatt i de namnda experimenten anvandes ett informationsteoretiskt matt
[1, s. 21-24]. Lat t och t' vara termer i T, och lat d vara ett godtyckligt dokument i D.
Med handelsen "t forekommer i d" associerar vi talet 1, med handelsen "t forekommer
inte i d'' associerar vi talet 0. Analogt associerar vi forekomsten av t' i d med 1, dess
icke-forekomst i d med 0. Genom detta specificeras tva slumpvariabler, I (som vi
associerar med t) och J (som vi associerar med t' ). I:s mojliga varden ar 0 och 1, och
detsamma galler for J. I (J) antar vardet 1 om t ( t') forekommer i d, I (J) antar vardet 0
om t ( t' ) inte forekommer i d. Den information som formed/as om I av J defmieras
enligt

(5.k)

INF(J, J)

=

LP(xi' x 1
X;=O, I
xi=O, I

Har ar P(xi, x 1 ) sannolikheten for att I antar vardet xi och att J antar vardet x1 ,
P(xi) (P(x1 )) ar sanolikheten for att I (J) antar vardet xi ( x1 ). Det galler att den

information som fdrmedlas om I av Jar identisk med den information som formedlas
om J av I, d v s INF(J, J) = INF(J, I). INF(J, J) kan tolkas som ett matt paden
statistiska information t' innehaller om t (eller t innehaller om t') [5, s. 11], och det ar
detta matt som anvandes av VRC for att mata likheten mellan termer. Mattet benamns
Expected Mutual Information Measure (EMIM).
Nar det galler relevansfeedback konstaterar vi att modellen, sa som den framstalls i [5],
inte involverar en sadan komponent.

5.3

Diskussion

I VRC:s modell representeras ett dokument av en mangd av indexeringstermer, vilka
forbinds av ett implicit "och". Dokument representeras alltsa pa samma satt i denna
modell som i den booleska. Till skillnad fran den sistnamnda modellen representeras
ocksa en fraga av en mangd av indexeringstermer. Detta satt att representera en fraga,
utan anvandande av booleska operatorer, innebar bade fordelar och nackdelar. En fordel
ar att anvandaren slipper oversatta fragan till en boolesk sokformulering. I stallet
oversatter anvandaren fragan till en (oordnad) lista av termer. En nackdel ar att
anvandarens mojligheter att mer precist ange innehrulet i onskvarda dokument ar
begransade Gfr 3.3).
Modellens satt att jamfora dokumentrepresentationema med fragerepresentationen
mojliggor, som framgatt ovan, en partiell rankning av dokumenten i D. En partiellt
ordnad lista av dokument (av bibliografiska poster, mer egentligt) presenteras for
anvandaren. Dokumenten som kommer forst i listan har det stOrsta P- vardet,
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dokumenten som kommer omedelbart efter har ett mindre P- varde, o s v. Listan antas
avspegla sannolikheten for relevans, vilket innebar en skillnad mot fuzzymodellen: i
denna antas listan av partiellt ordnade dokument avspegla graden av relevans. I VRC:s
modell ar synen pa relevans i stallet binar: ett dokument ar antingen relevant eller ickerelevant for fragan. Att VRC:s modell medger en rankning av dokumenten ar en klar
fordel.
Under vilka omstandigheter ar P( d => q) = 0 , och under vilka omstandigheter ar
P(d => q) = 1? Givet att P(t) > 0, for vruje tiT, galler foljande:

(5.1)

P(d => q) = 0 omm det inte finns nagon term i Tsom
forekommer bade i d och q

(5.m)

P(d => q) = 1 omm vruje term som forekommer i d ocksa
forekommer i q.

och

Bevis. Vi visar forst (5.1). Antag att det inte finns nagon term som forekommer bade i d
och q. Det galler att P(d => q) = LTP(t) · ta(q)(se (5.g) ovan). Lat t vara en term iT.
Den narmsta termen till t som forekommer i d, t a , forekommer inte i q, eftersom det
inte finns nagon term som forekommer bade i d och q. Da t a (q) = 0 , och da
P(t) · ta(q)

= 0. Men da

LTP(t) · ta(q)

= 0, d v s

P(d => q)

0. Antag att det fmns

en term t som forekommer bade i d och q. Den narmsta termen till t som forekommer i d
art sjalv, d v s t = ta. Men da forekommer ta i q, och da ta(q) = 1. Da P(t) · ta(q) =1= 0,
eftersom P(t) > 0. Men da LT P(t) · ta(q) :t: 0, d v s P(d => q) :t: 0.
Vi visar m.i (S.m). Antag att vruje term som forekommer i d ocksa forekommer i q. Lat t
vara en term iT. ta forekommer i q, eftersom vruje term som forekommer i d
forekommer i q. Da ta(q) = 1. Da P(t) · ta(q) = P(t) ·1. Da
::'LTP(t)·ta(q)= LTP(t)·1= LTP(t)=l.Men P(d=>q)= LTP(t)·ta(q). Da

P( d => q)

= 1.

Antag att det finns en term t sadan att t forekommer i d men inte i q. Da
t = ta. Da forekommer inte ta i q, och da ta(q) = 0. Da P(t) · ta(q) = 0. Men P(t) > 0,
ochda ::'LTP(t)·ta(q):t:l,dvs P(d=>q):t=l. D
Att vruje term som forekommer i d ocksa forekommer i q ar, givet att P(t) > 0, for
varje tiT, ett tillrackligt och nodvandigt villkor for att P(d => q) = 1 (eller for att
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givet att IDF(t) > 0, for varje t i T). 17 Detta ger upphov till
rankningar av dokument som kan tyckas mindre rimliga. Betrakta foljande tva exempel.
(a) Lat d representeras av {tp t 2 , t 3 , t 4 }, d' av { t 1 } och q av { tp t 2 , t 3 , td. Varje
term som forekommer i d forekommer i q, och varje term som forekommer i
d' forekommer i q. Alltsa galler att P( d ::::> q) P( d' ::::> q) = I. (b) Lat d och
d' representeras som i (a), och lat q' representeras av { t 1 , t 2 , t 3 } • Da galler att
P( d ::::> q ') < 1(eftersom t 4 inte forekommer i q') och att P( d' ::::> q ') = 1.
P(d ::::> q)

= LriDF(t),

Med avseende pa (a) galler att d och d' rankas lika hogt. Det forefaller dock mer troligt
att d ar relevant for q an att d' ar det. Skalet ar att det forekommer flera termer i q som
inte forekommer i d' (medan vi har en perfekt overensstammelse mellan d och q i den
meningen att representantmangderna ford och q ar identiska). Aven om d' handlar
uteslutande om q, enligt de bada representantmangderna, sa finns aspekter av q som inte
18
behandlas av d' . Detar inte orimligt att tanka sig att anvandaren, beroende pa att
d' uppfyller for liten del av q, bedomer d' som icke-relevant for q.
Med avseende pa (b) galler att d rankas lagre an d' . d handlar har inte uteslutande om
fragan q' (t 4 forekommeri d men inte i q' ). 19 Dock uppfyller d hela fragan, och det ar
endast en term som forekommer i d och inte i q '. Ocksa har fore faller det mer troligt att
dar relevant for fragan an att d' ar det Gfr resonemanget i forra stycket). Anvandaren
skulle aven har kunna bedoma d' som icke-relevant for fragan. De bada exemplen
illustrerar samma problem: hansyn tas inte till att en stor del av fragan inte uppfylls av
20
ett dokument.
Med hansyn till EMIM galler att det for en term t i T och ett dokument d i D inte
behover finnas en unik narmsta term till t som forekommer i d: tva eller :fler termer som
forekommer i d kan innehrula lika mycket statistisk information om t, medan samtliga
andra termer som forekommer i d (om det forekommer nagon annan term i d) innehaller
mindre. Detta exemplifieras av foljande. Lat D = {d1 , d 2 , ••• , d 20 } • Lat t 1 och t 2
forekomma i exakt samma dokument, namligen i d 1 , d 2 , d 3 , d 4 och d 5 , och lat t 3
forekomma i d 5 , d 10 , d 11 och d 12 • Lat nu di representeras av {tp t2 }, och lat q
representeras av {t2 } • (Av antagandena foljer att di ar identiskt med nagot av
dokumenten d 1 , d 2 , d 3 och d 4 .) Det galler da att EMIM mellan t 3 och t 1 ar lika med
EMIM mellan t 3 och t 2 , namligen

17 Fnin

antagandet att varje t i T fOrekommer i minst ett dokument i D men inte i alia foljer att
IDF(t) > o, for varje t i T. Antag att I ::;; n, < N, for varje t, i T. Ut t, tillhora T. Da I ::;; n, < N. Da

0 < n,

IN < 1. Da log n, IN < 0. Da -log n, IN > 0. Men da IDF(t,) > 0.

fOruts!ittning att det inte foreligger en stark semantisk koppling mellan t 1 , t 2 , t ~ och t 4 • En
sadan koppling foreligger t ex om de fyra termema ar synonyma.
19 Under fOruts!ittning att det inte foreligger en stark semantisk koppling mellan t och nagon av termema
4
18 Under

t 1' t 2 och t 3. En sadan koppling foreligger t ex om t 4 ar synonym med nagon av de tre termema.
20 Vi

kan jamfora med hur vektormodellen (se avsnitt 3.3) behandlar de bada exemplen. Med avseende pa
saval (a) som (b) ger (3.h) att drankas Mgre an d'. Givet (a) blir d:s varde 1, d': s 114. Givet (b) blir
vardena 3/4 respektive 1/3.
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0.6· 2 log

0 ·6 +0.2· 2 log 0.2 +0.15· 2 log 0·15 +0.05·
0.8. 0.75
0.8. 0.25
0.2. 0.75

0.05
0.2 ·0.25

(Denna summa ar lika med 0, vilket innebar att varken t 1 eller t2 innehaller nagon
statistisk information om t 3 .) Vilken av termema, t 1 eller t 2 , ska valjas som narmsta
term till t 3 ? Om t 2 valjs kommer t 3 :s IDF-varde att inga i P(di :::> q), medan detta
inte blir fallet om t 1 valjs. I VRC:s genomgang av den filosofiska bakgrunden till
modellen havdas att om det till en given mojlig varld finns flera narmsta mojliga
varldar, i vilka forleden i x :::> y ar sann, sa valjs en av dessa slumpmassigt [5, s. 4]. Det
framgar emellertid inte klart om detta tillvagagangssatt tillampas ocksa i modellen. Ett
resonemang kring detta problem hade varit onskvart.
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6

Avslutning

Vi har behandlat tre olika dokumentatervinningsmodeller - den booleska modellen,
fuzzymodellen och Van Rijsbergens modell. Samtliga tre modeller har en stark koppling
till nagon typ av logik. Den booleska modellen baseras pa klassisk logik, nannare
bestamt satslogik. Om vi betraktar fuzzymangdteori som en typ av icke-klassisk logik
kan vi saga att fuzzymodellen till stor del baseras pa icke-klassisk logik. Till viss del
baseras modellen, som representerar en fraga med en boolesk sokformulering, pa
satslogik. VRC tillampar Stalnakers tolkning av implikationer pa dokumentatervinning.
Van Rijsbergens modell kan darfor sagas vara till stor del baserad pa konditionallogik,
en typ av icke-klassisk logik som utgor en extension till modallogik [13].
I litteraturen forekommer en hel del kritik av den booleska modellen. En del av
invandningarna, exempelvis invandningen att modellen inte medger en rankning av
dokumenten, ar allvarliga. Fuzzymodellen forsoker komma tillratta med vissa av den
booleska modellens problem, utan att ga ifran det booleska sattet att representera fragor.
Ocksa fuzzymodellen har emellertid svagheter. Ett exempel pa en sadan ar dess relativt
onyanserade metod att matcha dokumentrepresentationema mot sokformuleringen.
Tillampningen av konditionallogik och imaging pa dokumentatervinning ar ett
intressant grepp. Van Rijsbergens modell ar relativt ny, och savitt vi vet finns inte
mycket skrivet om den. Modellen har i nagon man undersokts experimentellt, med
nagorlunda lovande resultat [5, s. 12-15]. Vart studium av modellen pekar dock pa att
den med avseende pa matchningen av dokumentrepresentationer och
fragerepresentationer behover forfinas. Vi papekar att VRC tycks ha fOr avsikt att
sasmamngom undersoka mojligheten att bygga in en feedbackkomponent i modellen [5,
s. 11].
Inom dokumentatervinning foreligger knappast nagon brist pa modeller. Utover de tre vi
tagit upp finns ett flertal andra. Vi har ni:imnt den probabilistiska modellen, och vi har
kortfattat beskrivit vektormodellen. Bada modellema ar matematikbaserade. En
intressant fraga, som vi inte behandlat i denna uppsats, ar vilket fundament ett
dokumentatervinningssystem bor ha. Det ar inte givet att fundamentet bor utgoras av
nagon typ av logik. Kanske ar nagon form av matematiskt fundament lampligare.
Vi har i detta arbete agnat oss at ett teoretiskt studium av
dokumentatervinningsmodeller. Vi vill dock framhalla betydelsen av experiment. Att
undersoka en modell ocksa genom att effektivitetstesta dokumentatervinningssystem,
som baseras pa den, ar av stor vikt.
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Appendix

Alternativ karakterisering av den
booleska atervinningen

Lat D vara en mangd av dokument, Ten mangd av indexeringstermer, och Q en
boolesk sokformulering. For varje t i Tbildar vi mangden av alia dokument diD sadana
att t tillhor [d], d v s tillhor den delmangd till T som representerar d. Uit D, symbolisera
denna mangd. Analogt med fuzzymodellen kan vi nu med Q associera en (vanlig)
mangd av dokument fran D. Lat BQ vara den mangd med vilken Q associeras. Foljande
definition bestiimmer BQ for de olika typema av boolesk sokformulering.

(A.1)

(i) Q ar en term t. BQ

= D,.

(ii) Q ar pa formen -,Q1 • BQ

= (D

BQl ).

(iii) Q ar pa formen (Q1 A Q2 ). BQ = (BQ1 n BQ2 ).
(iv) Q ar pa formen (Q1 v Q2 ). Bg = (BQl u BQ2 ).

Att ett dokuments representation satisfierar sokformuleringen ar ekvivalent med att
dokumentet tillhor den mangd som associeras med sokformuleringen. Detta kan
uttryckas mer formellt enligt

(A.2)

Lat Q vara en boolesk sokformulering, och lat de D. Da galler att [d]
satisfierar Q omm d E BQ.

Bevis. Vi anvander induktion over antalet forekomster av booleska operatorer i Q. Lat
A(Q) vara vara detta antal. (1) A(Q) = 0. Da arQ en term t. Da galler att [d] satisfierar t
omm t e[d]
[(i) i (3.g)]
[definition av D, ]
omm d eD,
omm deB,. [(i) i (A.l)]

(2) A(Q) = n (n::::: 1). Vart induktionsantagande ar att (A.2) galler for vatje boolesk
sokformulering Q' sadan att A(Q') < n. Vi tar betrakta tre fall. (2.1) Q ar pa formen
-,Q1 • Da galler att [d] satisfierar -,Q1 omm [d] inte satisfierar Q1 [(ii) i (3.g)]
omm d ~ BQ1 [induktionsantagandet]
omm dE (D- BQ) [definition av relativt
komplement]
omm dE B...,Q
[(ii) i (A.l)]
•

1

(2.2) Q ar pa formen (Q1 A Q2 ). Da galler att [d] satisfierar (Q1 A Q2 )
omm [d] satisfierar Q1• och [d] satisfierar Q2 [(iii) i (3.g)]
omm dE BQ1 och dE BQ2 [induktionsantagandet]
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omm dE (BQ1

n BQz)

omm d EB(Q1"Qz)'

[definition av snitt]

[(iii) i (A.l)]

(2.3) Q ar pa formen (Q1 v Q2 ). Da giiller att [d] satisfierar (Q1 v Q2 )
omm [d) satisfierar Q1 eller [d) satisfierar Q2 [(iv) i (3.g)]
omm dE Bg1 eller dE BQ2 [induktionsantagandet]
omm dE (BQ1 u Bg)
ommdEB(Q1vQzl'

[definition av union]

[(iv)i(A.l)] D

Som vi minns fran avsnitt 3.2 atervinns ett dokument d givet en sokformulering
[d) satisfierar Q. Fran detta tillsammans med (A.2) foljer

(A.3)

d atervinns givet Q omm d E Bg.
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