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Abstract: The purpose of this thesis is to make a comparative literary study of ten laboratory experiments
with different kind of sources for query expansion terms. The experiments are grouped according
to categories of term sources, which are: search results, collection dependent knowledge structures,
collection independent knowledge structures and one that combines the two last mentioned sources
into one. To enable a comparison all other variables were held as constant as possible. There is the
improvement measured in mean average precision, which is used to measure the various sources
potential.

The result from the study shows a strong connection between the kind of source for the expansion
term and improvement of the result. The experiments were structured based on results from A to
B, the best result being A followed by B and so forth. The idea with these units is also to show
potential common characteristics according to query expansion strategies. Unit A consists of the
combined knowledge structure and has shown considerably better result compared to the others. The
hypothesis of this experiment was, that different knowledge structures have various characteristics,
that together reinforce each other. The experiments in unit B all use the collection as term source,
including search result as such, and are also all statistically based. The only experiment using 

technique and linguistically based measurement between terms, constitutes unit C. Unit D consists
of all experiments in which collection independent sources were used for query expansion.

Nyckelord: query expansion, termkällor, tesaurus, sökresultat, kollektionsberoende kunskapsstruktur, -system,
återvinningseffektivitet
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 Inledning

Ett informationsåtervinningssystem är ett system som har kapacitet att bevara och
återvinna information. Datorbaserade återvinningssystem benämns vanligen -
system, Information Retrieval System. Här behandlas datorbaserade återvinnings-
system, som lagrar och ger möjlighet för återvinning av textbaserad information.
En grundläggande funktion i ett textbaserat -system är att matcha innehållet, do-
kumenten, i databasen med användarens sökfråga. Därför analyseras innehållet i
varje dokument i kollektionen och representeras på ett sätt som lämpar sig för
matchning. Ett av problemen med att finna exempelvis ett givet relevant dokument
är att användarens sökfråga inte överensstämmer med dokumentrepresentationen
i det relevanta dokumentet. Det har visat sig att användarnas sökfråga generellt
sätt är kort, två till tre söktermer. En längre sökfråga ökar chansen att återfinna re-
levanta dokument, möjligen på bekostnad av att även antalet irrelevanta dokument
ökar. En datorbaserad automatisk modifiering av en sökfråga i syfte att förbättra
återvinningseffektiviteten benämns automatisk query expansion. Termerna för en
sådan expansion kan hämtas från olika typer av termkällor. I föreliggande uppsats
görs en komparativ litteraturstudie av olika termkällors effektivitet i laboratorieex-
periment med automatisk query expansion.

. Definitioner

I uppsatsen förekommer ett flertal ämnesspecifika termer. Jag har valt att introdu-
cera dessa löpande i texten. Det är enligt min mening lättast att förstå termerna
i en kontext. Inom detta forskningsområde finns många till området knutna spe-
cifika engelska termer. Om etablerade motsvarande svenska termer funnits hade
jag använt dessa. I det svenskproducerade material inom -forskningen som jag
funnit så tycks tendensen vara att använda engelska termer. Att jag här skulle dis-
kutera fördelar och nackdelar med vissa översättningar framför andra skulle bli ett
alltför omfattande arbete i och med att termerna är många och det ligger kanske
inte inom ramen för denna magisteruppsats att söka börja en etablering av svenska
termer. Det kan även hända att ett bruk av engelska termer underlättar för den som
söker vidare information inom -området.

. Disposition

I följande kapitel behandlas de bakgrundsfakta som jag finner lämpliga att först
klargöra för en bättre förståelse av query expansionprocessen. Query expansion
följer och baseras på -systemets tidigare bearbetning av indata och i vissa fall
även tidigare återvinning av information. Därför presenteras indexering och olika
partiella matchningstekniker, följt av en översikt av query expansionmetoder, samt
även likaså olika typer av termkällor för query expansion. Eftersom resultatet av
query expansion här mäts i enlighet med ett i laboratoriemiljö utarbetat sätt, så
avslutas detta kapitel med en presentation av evaluering av -system, samt de ef-
fektivitetsmått som används i experimenten.

I kapitel  presenteras syfte och frågeställningar. Forskningområdet är relativt
smalt och frågeställningarnas och syftets relevans tydliggörs bättre genom att pla-
cera detta kapitel efter den introduktion till området som ges i bakgrundskapitlet.

Kapitel  innehåller ett metodavsnitt, där de kriterier, som var viktiga vid urval
av experiment, samt likaså viktiga aspekter för att möjliggöra en komparativ studie
av olika experiment med query expansion, diskuteras. Kapitlet avslutas med en
kort presentation av de tio experiment som ingår i studien





I kapitel , som är det mest omfattande, redovisas samtliga tio undersökningar.
Dessa har indelats i förhållande till vilken typ av termkälla som används. För varje
enskild undersökning presenteras respektive använd testkollektion, termkälla och
metod.

Kapitel  innehåller en presentation av de resultatförbättringar som de olika
query expansion strategierna uppnått och en diskussion kring frågeställningarna
görs med avseende på resultatet. Kapitlet avslutas med en kortfattad slutsats av
arbetets resultat.

I kapitel  ges en sammanfattning av hela uppsatsen.





 Bakgrund

Två större processer ingår i lagringen och återvinningen av dokument i ett -
system, dessa är indexeringsprocessen och matchningssprocessen. Processen för
skapandet av dokumentrepresentationer kallas indexering. Vid indexering analy-
seras innehållet i varje dokument och representationer för dokumentet, kallade
indexeringstermer, extraheras från dokumentet eller tilldelas dokumentet från en
annan källa. En sökbar struktur, ett index skapas. Indexering görs i syfte att ef-
fektivisera återvinning av dokument från databasen. En användare uttrycker sitt
informationsbehov i en sökfråga, vanligen bestående av några få termer. Systemet
matchar sökfrågan med dokument och presenterar därefter ett sökresultat för an-
vändaren.

. Indexering

I en databas kan det finnas mer än en typ av indexeringsspråk. En bibliografisk
databas kan exempelvis vara indexerad både manuellt och automatiskt. Vid ma-
nuell indexering väljs indexeringstermer som representerar dokumentets innehåll
manuellt. En indexerare kan även i val av indexeringstermer beakta en specifik an-
vändargrupps presumtiva intresseområde. Miguel Benito tydliggör varifrån index-
eringstermerna kan hämtas vid manuell indexering genom att dela in de så kallade
tilldelade termerna (assigned terms) i fri vokabulär, där ingen form av standardise-
ring av indexeringsspråket används, och i kontrollerad vokabulär, där en överens-
kommelse finns över vilka indexereringstermer som ska brukas och där dessa finns
registrerade i exempelvis en tesaurus. I mitten av -talet, inom den dåvarande -
forskningen började man utforma automatiska indexeringstekniker där framförallt
dokumentens eget innehåll skulle användas för indexering. Det vill säga att syste-
met använder härledda termer (derived terms). En pionjär inom området var H.
P. Luhn, som bland annat observerade att ord som förekom mycket sällan och ord
som förekom väldigt ofta i en text var sämre beskrivningar av textens innehåll än
ord som förekom medelfrekvent. Tidsaspekter och kostnadsaspekter för den ma-
nuella indexeringen, samt en så småningom allt större tillgänglighet av dokument i
elektronisk form motiverade denna forskning. Vid automatisk indexering extrahe-
ras de flesta termer, det vill säga främst ord och även fraser, i kollektionen som då
också utgör en form av indexeringsspråk. Indexering bestående av i stort sett alla
termer i ett dokument benämns fulltextindexering.

.. Bearbetning av indata (dokument)

Det första steget för indexering är en standardisering av formatet. Dokumenten de-
las in i för användaren logiska enheter (zoning). Sådana enheter kan exempelvis
vara titel och text. Vissa system delar automatiskt in dokumenten i bestämda styc-
ken (passages), som då blir indexerbara enheter. I en typ av passage delas texten
in i stycken enligt ett givet antal ord (window). I en annan typ följs författarens

 Benito, Miguel . Kunskapsorganistation: En introduktion till katalogisering, klassifikation och indexe-
ring. s. –.

 Hersh, William R. . Information retrieval: a health care perspective. s. .

 Här används definitionen av indexeringstermer enligt Singhal, Amit, Buckley, Chris & Mitra, Mandar
. Pivoted Document Length Normalization.

I Proceedings of the th Annual International   Conference on Research and Development in
Information Retrieval. s. . ”Terms are word, phrases, or any other indexing units used to identify the
content of a text.”

 Kowalski, Gerald, Maybury, Mark T. . Information Storage and Retrieval Systems: Theory and Imple-
mentation. s. .





indelning av texten såsom exempelvis stycken i texten (discourse). Systemets bear-
betning möjliggör en sökning av termer i en specifik zon. I de flesta system filtreras
termer av en stopplista. Termer som förekommer ofta och bär lite information
sållas bort vilket reducerar index. Exempel på typiska svenska ord som vanligen
filtreras bort i en stopplista är; och, eller, att. Ibland kan dock stoppord vara infor-
mationsbärande, exempelvis i kombination som i frasen ”att vara eller inte vara”.
Stopplistor finns i de flesta system, men utvecklingen mot billigare och effektivare
lagringstekniker och processeringsresurser gör att behovet av stopplistor minskar.

En annan typ av filter som kan appliceras är stemming, även detta gör att indexfiler-
nas omfång minskar och bearbetningen effektiviseras. Den vanligaste automatiska
stemmingen är en typ av algoritm som tar bort suffix och prefix från termerna och
lämnar kvar ordets stam. Genom stemming minskar skillnaderna mellan represen-
tationerna. En nackdel med detta är att indexeringstermernas förmåga att repre-
sentera och urskilja dokument i samlingen kan förloras i processen. Med indata
som reducerats enligt stemming blir följden vid en sökning en form av automatisk
query expansion.

Nästa steg i bearbetningen av dokumenten beror på systemets sökstrategi. Ko-
walski klassar sökstrategierna som statistiska, natural language, concept och hyper
text linkages. Undersökningarna inom ramen för denna uppsats fokuserar fram-
förallt på de statistiska strategierna, varför vissa grundläggande principer för detta
redovisas kort nedan. En annan möjlig teknik för bearbetning av termerna i index-
eringsprocessen är natural language, som också använder statistisk information,
men även gör så kallad parsing, det vill säga en syntaktisk analys, för att erhålla
indexerbara enheter. Den statistik som appliceras på tillgängliga data kallas pro-
babilistisk, Bayesian, vektorrymd och neural net. Efter att indata bearbetats bör
det lagras på ett sätt som minimerar dataflödet och stödjer återvinningsprocessen
på smidigaste möjliga sätt. En vanlig typ av datastrukur för medelstora och stora
databaser är den inverterade filen. Denna struktur innehåller filer i form av listor,
vilka kan beskrivas enkelt enligt följande. En fil består av varje dokument med till-
hörande identifierare och en annan innehåller varje ord i dokumentkollektionen
(som passerar filtrering), dessutom finns en lista (index) med pekare till de do-
kument som innehåller ett givet ord. Ifall ytterligare information om dokumentet
erhållits, exempelvis från zoning, lagras detta på likande sätt med zon-uppdelning
och kombinerande lista med pekare.

.. Vanliga termviktningsberäkningar i statistiska system

Indexen, som skapas vid den automatiska indexeringen, är antingen viktade eller
oviktade. I ett viktat indexeringssystem söker man ange ett värde på indexerings-
termernas förmåga att representera dokument. Detta till skillnad från de oviktade
systemen som ofta baseras på boolsk logik där dokument i träfflistan betraktas som
de har lika värde. Samtliga undersökningar i denna uppsats viktar indexeringster-
merna. De termer som sorterats ut att representera dokumentet är nyckeldata för
hela indexeringsprocessen. De antaganden som ligger till grund för beräkningar-
na av vikterna och appliceringen av dessa i olika viktningalgoritmer är sannolikt av
stor betydelse för ett systems sökningseffektivitet. I en majoritet av undersökningar
som återfinns här kommer dessa data analyseras statistiskt för att skapa index. Den

 Williams, Michel . An Evaluation of Passage-Level Indexing Strategies for a Technical Report Archi-
ve. : Library and Information Science Research Electronic Journal. kapitel . Introduction.

 Kowalski et al. , s. .

 Ibid., s. –.

 Ibid., s. .

 För mer information om parsning se detta arbete om Syntactically-based Thesaurus, kapitel ..

 Kowalski et al. , s. .

 Ibid., s. –. För vidare information om vektorrymd modellen, den probabilstiska samt till den
probabilstiska metoden närliggande Bayesian approach, se detta arbete kapitel .

 Ibid., s. –.

 Ibid., s. .





viktigaste statistiska informationen, som ligger till grund för beräkning av vikterna
i de statistiska teknikerna, är termers förekomst i dokument och i kollektionen. I
de -system, som behandlas här, återkommer framförallt tre olika kategorier av
viktningsberäkningar; global och lokal viktning samt dokumentlängd normalise-
ring. Ett grundläggande antagande vid statistiskt baserad viktning angavs av -
forskaren Salton, som antog att en indexeringsterm som har hög förmåga att skilja
relevanta från icke relevanta dokument (discrimination value) är en term som fö-
rekommer frekvent i få dokument och infrekvent i den övriga kollektionen. Om
en term förekommer frekvent i många dokument i samlingen är den knappast en
bra term för att urskilja dokumenten från varandra (även om termen i sig kanske
skulle kunna vara en bra beskrivning av ett givet dokuments innehåll). De globa-
la viktningsstrategierna syftar till att ge ett discrimination value med tanke på en
given terms förekomst i hela dokumentsamlingen. Det mest använda globala vikt-
ningsmåttet, är inverse document frequency (idf ) och definieras idf = log(N

n ), där
N är antalet dokument i kollektionen och n är antalet dokument som innehåller
en given term. Om varje dokument i samlingen innehåller den givna termen blir
idf lika med noll och idf -värdet blir allt högre desto färre dokument innehar den
givna termern. I de lokala viktningsalgoritmerna är en betydelsefull komponent
termfrekvens faktorn, term frequency (tf ). Det är frekvensen av en given term i ett
givet dokument som åsyftas och en högre vikt tilldelas de termer som förekom-
mer mer frekvent i en text. Men, då en terms betydelse som representation för ett
dokument inte står i direkt proportion till frekvensen, så dämpas ofta tf -faktorn
med exempelvis en logaritmering eller ”roten ur”. Exempel på detta är informa-
tionsåtervinningsystemet ’s (System for Manipulating And Retrieving Text)
”l”-algoritm ln(tf )+1. En vanlig beteckning för en lokal och en global viktning
är tf · idf , som egentligen alltså är två specifika beräkningar. En termfrekvens nor-
malisering görs ofta i syfte att bättre kunna jämföra inbördes frekvenser i ett givet
dokument och därmed ge ett mer relativt värde på termvikten. I bråket kan näm-
naren exempelvis vara frekvensen av den vanligaste termen i dokumentet eller en
medelfrekvens på termerna i dokumentet. Den tredje typen av termviktning är do-
kumentlängd normalisering, med denna normalisering syftar man till att ge mer
rättvisande förhållande vid återvinning mellan långa och korta dokument. Detta
är särskilt viktigt i databaser där längden på dokumenten i hög grad varierar. De
långa dokumenten har utan normalisering högre chans att bli återvunna tillföljd
av att de i regel har en större variation av ord samt högre termfrekvens. En norma-
lisering görs för att denna högre sannolikhet, för återvinning i förhållande till de
korta dokumenten, inte anses stå i proportionen till antagen relevans.

. Partiella matchningstekniker

Belkin och Croft klassar återvinningstekniker, det vill säga de tekniker som används
för att jämföra en sökfråga med en dokumentrepresentation, med avseende på ka-
raktäristiker i den återvunna mängden dokument och vilka representationer som
används. En distinktion man gör av återvinningstekniker gäller huruvida mängden
återvunna dokument matchar sökfrågan exakt eller partiellt. En exakt matchning
innebär att villkoren i en sökfråga helt måste uppfyllas av ett dokument för att åter-
vinnas. Den tidigare nämnda boolska återvinningstekniken, som är vanlig i ope-
rationella system, är ett exempel på sådan matchningteknik. I de partiella match-
ningsteknikerna återvinns dokument även om de bara till en del uppfyller villkoren

 Jiang, Fan . Matrix Computations for Query Expansion in Information Retrieval. s. –.

 Hersh et al. . A performance and failure analysis of  with a  test collection. Journal
of the American Informatics Association. s. .

 Baeza-Yates et al. . Modern Information Retrieval s. .

 Jiang , s. .

 För ytterligare information om denna och andra av ’s termviktningskomponenter se exempelvis
Hersh , s. .





i sökfrågan och mängden dokument som återvinns rankas fallande enligt grad av
antagen relevans för sökfrågan. Partiella matchningstekniker kan vara främst em-
piriskt utvecklade, såsom vektormodellen, eller främst teoretiskt grundade som de
probabilistiska approacherna. I samtliga undersökningar, som ingår i denna stu-
die, används partiell matchning. Återvinningsteknikerna baseras på formella mo-
deller av dokumentåtervinning och indexering.

.. Vektormodellen

En av de klassiska, statistiska -modellerna är vektormodellen, som utvecklades
under ledning av G. Salton och kollegor i slutet av - och början av -talet.

Vektormodellen har sin grund i geometri och ett dokument representeras i model-
len av en n-dimensionell vektor i en vektorrymd. Även sökfrågan behandlas på
samma sätt som dokumentet och representeras av en n-dimensionell vektor. En
vektor är i matematisk mening en riktad sträcka, vars komponenter i detta fall ut-
görs av olika termvikter, och kan här för dokumentet beskrivas matematiskt med
~d = (t1, ..., tn). I vektormodellen rankas enskilda dokument för en viss sökfråga,
givet att termerna viktas, vilket är det vanliga, och inte endast anges binärt. De tidi-
gare beskrivna termviktningsfaktorerna tf · idf , beaktas även här vid viktning. Vid
matchningen används vanligen cosinusmåttet och i detta mått ingår en normalise-
ring av respektive vektorer. I cosinusmåttet beräknas vinkeln mellan de två vekto-
rerna. En liten vinkel anger att det är hög grad av (statistisk) likhet mellan ett gi-
vet dokument och sökfrågan. Det av Salton med kollegor utvecklade -systemet
 använder vektormodellen.

.. Probabilistiska modeller

I probabilistiska modeller används sannolikhetsteori för att skapa återvinningsmo-
deller. Att använda sannolikhetsteori, innebär enkelt uttryckt att man beräknar san-
nolikheten för att något ska inträffa. För att göra detta krävs vissa antaganden, des-
sa baseras ofta på statistiska data. En grundsats i den probabilistiska återvinnings-
teorin är probability ranking principle som angavs av S. E. Robertson . Dess hu-
vudsakliga påstående anger att ett -system ger effektivast återvinning för en given
sökfråga, om dokumenten rankas fallande enligt sannolikhet för relevans. Denna
sannolikhet ska uppskattas på bästa möjliga sätt, med utgångspunkt i den infor-
mation som finns tillgänglig i systemet. Skillnaden mellan olika modeller består
främst i användningssättet av representationerna och beskrivningarna av sökfrågor
och dokument.

Crestani et al. delar in de probabilistiska modellerna i två huvudkategorier, Pro-
babilistic relevance models och Uncertain inference models, i de senare användes kon-
cept och tekniker från logik och artificial intelligens. Två typer av Uncertain infe-
rence models anges, en som baseras på icke klassisk logik och en som baseras på
Bayesian inferences.

Probabilistic relevance models
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. . . are based on evidence about which documents are relevant to a given query. The
problem of estimating the probability of relevance for every document in the collec-
tion is difficult because of the large number of variables involved in the representation
of the documents in comparison to the small amount of document relevance infor-
mation available. The models differ primarily in the way they estimate this or related
probabilities.

Uncertain inference models
Uncertain inference models are based on more complex forms of relevance than

those used in relevance models, which are based mainly on statistical estimates of the
probability of relevance. With uncertain inference models, information not present
in the query formulation may be included in the evaluation of the relevance of a
document. Such information might be domain knowledge, knowledge about the user,
user’s relevance feedback, and the like.

... Relevansbaserad probabilistisk viktning

Relevance weighting theory utformades av Robertson och Sparck Jones  och
tycks ha varit tongivande för relevance models och bland annat för utvecklingen av
det etablerade probabilistiska -systemet Okapi. I teorin görs bland annat följande
antaganden, dels att ”The distribution of terms in relevant documents is indepen-
dent and their distribution in non-relevant documents is independent”, dels att
”That probable relevance is based on both the presence of search terms in docu-
ments and their absence from documents”. Robertson och Sparck Jones fann att
viktningsformeln, benämnd , bäst mötte dessa antaganden. Informationen om
vilka dokument som är relevanta ges av användaren genom så kallad relevance feed-
back. I de fall relevans feedback inte görs av användaren, kan local feedback med
ett givet antal av de högst rankade dokumenten göras, dessa antas då vara relevan-
ta. Vid en första sökning, då relevansdata ej finns att tillgå, används en formel
som är snarlik tidigare nämnda idf -måttet. I  ges de termer som förekommer i
många relevanta dokument en högre vikt i förhållande till de som inte fanns bland
de relevanta. -algoritmen utarbetades som en termviktningsfunktion, men den-
na och andra termviktningsalgoritmer, där relevans information används har även
använts för att ranka termer för query expansion och då har man ibland talat om
dessa som ranking algorithms. Informationsystemet Okapi är i huvudsak en ut-
veckling av Robertson och Sparck Jones’ modell och inbegriper förutom global
även lokal viktning (en tf-variabel) och en dokumentlängdsnormalisering.

... Bayesian inference network

En definition på ett inference network är följande: ”a probabilistic model of docu-
ment retrieval based on interpreting documents, user queries, and index terms as
nodes of a Bayesian network”. Bayesian networks är riktade, icke cykliska grafer.
När man gör matematiska beräkningar på nätverk så talar man om nätverk som
grafer. I en sådan typ av graf kallas korsningarna noder och vägarna mella dessa
för kallas kanter. -systemet InQuery baseras på Bayesian inference network. No-
derna i InQuery representerar sannolikheter och kanter relationer mellan noderna.
Beroende på i vilken relation som noder står till varandra talar man om parent-nod
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och child-nod, där den senare står under den tidigare. Root-noder i nätverket är de
noder som ej har parent-noder. Det man söker fastställa är sannolikheten för att do-
kument di är relevant för en sökfråga q, vilket skrivs bel(q|di). InQuery stöder sig
på en tf · idf -formel för att uppskatta sannolikheten för att ett dokument behand-
lar ett koncept. I princip undersöks idf för varje sökord och tf för ett givet sökord
i ett givet dokument. Med denna kunskap går man i pilarnas riktning till noder
inunder och beräknar sannolikheterna i dessa noder för de olika dokumenten. Vid
de matematiska beräkningarna används Bayesian länkmatris. I den understa fråge-
noden kan man rangordna de olika dokumenten, man får fram bel(q|di) som ett
tal inom mellan  och . Där  innebär ett utmärkt dokument och  ett ointressant
dokument.

. Query expansion

För att ett relevant dokument ska återvinnas bör dokumentet vara indexerat med (i
ett partiellt matchningssystem) åtminstone någon av termerna i sökfrågan. I de fall
där ett dokument inte är indexerat med någon av termerna i sökfrågan, men är re-
levant för sökfrågan talas om mismatch. En sökfråga och ett relevant dokument där
synonyma ord används för samma koncept är exempel på en mismatch. Mismatch-
problematiken tenderar att minska när sökfrågor blir längre. Detta på grund av att
chansen ökar att några viktiga termer matchar indexeringstermerna i de relevanta
dokumenten. Att sökfrågor som ställs till -system överlag tenderar att vara för
korta tycks det råda en konsensus om bland -forskare. En undersökning av an-
vändares sökfrågor på webben, visade att medellängden för sökfrågor var två ord.

Query expansion är en teknik som utvecklats i syfte att undvika mismatch. Detta
görs genom att expandera sökfrågan med termer som står i nära relation till den
samma. I processen kan även termer i den ursprungliga sökfrågan ges ett nytt vär-
de och/eller vissa termer i den ursprungliga söfrågan kan lämnas, det senare tycks
dock inte vara så vanligt. Termer som anses stå i nära relation till sökfrågan kan
exempelvis vara: synonymer, termer hämtade från en tesaurus eller termer vars re-
lation till sökfrågan beräknats automatiskt av systemet och som hämtas från hela
kollektionen eller från en del av kollektionen. Olika kategorier av källor presente-
ras närmre under nästkommande rubrik. Av de termkällor, som förekommer här
presenteras de flesta bland dem i den utformning som ges, för första gången i de
undersökningar, som återges i denna uppsats. Därför finns ingen eller mycket liten
tidigare forskning om desamma. En stringent beskrivning av olika termkällor för
query expansion återfinns i en forskningsöversikt av Efthimiadis. 

Det finns olika metoder för query expansion och Efthimiadis har delat in dessa
i tre kategorier: manuell, interaktiv och automatisk query expansion. Indelningen
grundas på -systemet respektive användarens grad av involvering i query expan-
sion processen. I manuell query expansion bistår inte systemet användaren över-
huvudtaget. Vid interaktiv query expansion deltar både användaren och systemet i
processen. -system föreslår termer och användaren väljer ut vilka som ska använ-
das vid expansionen. Vid automatisk query expansion identifieras och väljs termer
för expansion av system utan användarens assistans. 

I en jämförande studie mellan automatisk och interaktiv query expansion fram-
kom bland annat att professionella användare uppskattade en större kontroll över
sökprocessen och därför föredrog interaktiv expansion. Ovana sökare fick ett bätt-
re återvinningsresultat med automatisk query expansion jämfört med interaktiv
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query expansion. I föreliggande uppsats studeras endast automatisk query expan-
sion, anledningen till detta är att dessa studier innehar färre inblandade variabler,
vilket underlättar en jämförelse. En jämförelse av experiment med automatisk que-
ry expansion förenklas även av de standardiserade effektivitetsmåtten som fokus
för bedömning av de samma. I undersökningar med interaktiv query expansion är
fokus ofta användarens sökbeteende och interaktion med systemet. Det vanliga för
studier med automatisk query expansion är att man i princip inte tar särskild hän-
syn till sökprocessen som en iterativ process. Jag kommer hädanefter endast tala
om query expansion, men det är alltså en automatisk sådan som åsyftas.

Query expansion

Baserad på
kunskapsstrukturer

Baserad på
sökresultat

Kollektions-
oberoende

Kollektions-
beroende

Manuell Automatisk Interaktiv

Figur .. Metoder och termkällor för query expansion.

. Query expansion specificerad med avseende på
termkällan

Som tidigare nämnts är syftet med föreliggande uppsats att jämföra resultatet för
query expansion på basis av källorna för termerna. Efthimiadis delar in källorna i
tre kategorier, vilka åskådliggörs i Figur . ovan och presenteras här nedan.

.. Sökresultat

När expansionstermer hämtas från sökresultatet är det de antagna (eller indike-
rade) relevanta dokumenten efter en sökning, som utgör en grupp och man an-
tar att en selektion av termerna från dessa dokument ska bidra till att förbättra
den tidigare sökfrågan. Enligt min bedömning är sökresultat den absolut vanligas-
te termkällan för query expansion inom senare -forskning och tycks överlag ge
bra resultat. I en undersökning av användares bedömning av termer från sökresul-
tat fann man att en tredjedel av de föreslagna termerna var intressanta för query
expansion och bland dessa var en större del synonymer och relaterade termer till
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den ursprungliga sökfrågan, men cirka en tredjedel av de relevanta termerna repre-
senterade nya idéer.  Ett begrepp som i detta sammanhang behöver specificeras
är relevance feedback. Ofta används begreppet synonymt med query expansion då
termer hämtats från sökresultatet och relevansinformationen som ges ingår i pro-
cessen att ringa in lämpliga expansionstermer. Metoden med relevance feedback
kan innebära att expansionstermer hämtas från annan källa än sökresultatet.

Relevance feedback är dock en vanlig teknik vid query expansion där termerna
hämtas från sökresultatet och går då till enligt följande:

. Användaren formulerar en sökfråga till systemet

. Ett antal dokument återvinns och användaren indikerar vilka som anses vara
relevanta.

. Systemet bearbetar informationen och tillhandahåller potentiella expansionster-
mer hämtade från sökresultatet.

. Vid automatisk query expansion väljs expansionstermer av systemet (detta till
skillnad från interaktiv query expansion där användaren väljer termer.) En ny
modifierad sökfråga ställs till systemet.

En variant på ovanstående är en helt automatisk process, som ibland benämns
local feedback, pseudo relevance feedback eller blind feedback. I steg  antar då syste-
met att de n först rankade dokumenten är relevanta. I denna uppsats görs query
expansion med sökresultat som källa enligt det senare helautomatiska sättet. Alla
de experimentella -system som används i undersökningarna det vill säga Okapi,
 och InQuery gör en partiell matchning vilket ger återvinning med ranka-
de dokument. Ofta i experiment med sökresultat som källa diskuterar man antalet
expansiontermer som ska användas. Dessa kan variera från ett fåtal upp till flera
hundra. Eftersom ett flertal av undersökningarna inom ramen för denna uppsats
inte nämner antalet expansionstermer möjliggörs inte en redovisning och jämfö-
relse av detta här. Vad som kanske framgår av local feedback metoden är att för
att beskriva urvalet av termer från termkällan krävs en beskrivning av metoden för
query expansion.

.. Kollektionsoberoende kunskapskälla

Kollektionsoberoende kunskapskällor är inte så ofta använda inom -forskningen.
Bland de som förekommer tycks tesaurus vara den som används oftast för query
expansion. Inom området för  brukar man specificera ifall tesaurusen är ma-
nuellt konstruerad för att särskilja dessa från de automatiskt konstruerade (se näst-
kommande avsnitt). Det finns en mängd olika manuellt konstruerade tesaurus, de
är ofta domänspecifika, men det finns även generella tesaurus. Manuella tesaurus
uppvisar ett flertal relationer mellan termer, vanligen återfinns hierarkiska relatio-
ner, synonymer och termer som beskrivs ha ett associativt eller ett relaterat sam-
band. Med avseende på en tesaurus’ användning och ibland även utformning
kan man särskilja två typer. En tesaurus kan användas för att koordinera index-
eringsprocessen och återvinningsprocessen. Vid indexering väljs lämpliga termer
från det kontrollerade vokabuläret och vid sökning konsulteras detsamma för att
välja sökord som är samstämmiga med indexeringen. Den andra typen av tesaurus
standardiserar inte termvalet, utan används endast vid sökning som hjälpmedel
för att finna lämpliga söktermer. I nära samband med forskningsområdet för Na-
tural Language Processing har semantiska nät utvecklats. Såsom namnet antyder
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Feedback Environment Journal of the American Society for Information Science. s. .

 Kekäläinen , s. .

 Efthimiadis , s. –.

 För ytterligare information om manuella tesaurusars uppbyggnad, se exempelvis Aithchinson and Gil-
christ . Thesaurus construction: a practical manual.

 Natural Language Processing används i undersökningen med Syntactically-based Thesaurus, se detta
arbete kapitel ..





är sambanden mellan begrepp strukturerade i nätverk (web) och begreppen åter-
finns i noderna. Förutom de ovan nämnda, vanligt förekommande relationerna
i en manuell tesaurus, återfinns i det semantiska nätverket ofta även andra rela-
tioner. I föreliggande uppsats används två kollektionsoberoende termkällor, som
förutom i de här presenterade undersökningarna även prövats tidigare för query
expansion. Voorheestestade det semantiska nätverket Wordnet i en mycket stor
testkollektion och resultatet bedömde hon generellt sätt vara ganska dåligt. Ett fler-
tal sökfrågor fick sämre resultat efter query expansion. Enligt Efthimiadis har ett
försök utav Boyd et al. med en version av Roget’s tesuarus och några olika modeller,
bland annat en vektormodell gett ganska dåligt resultat.

.. Kollektionsberoende kunskapskälla

En kollektionsberoende kunskapskälla, exempelvis en tesaurus, konstrueras auto-
matiskt utav en dokumentkollektion. Tesaurusen består på så vis av domänspecifik
information. Beroende på dokumentens innehåll kan den skapade tesaurusen va-
ra mer eller mindre ämnesspecifik. Automatiskt konstruerade tesaurus är inte så
vanliga, men skapandet av sådana motiveras bland annat av att det är kostsamt
och tidskrävande att skapa och upprätthålla manuellt konstruerade tesaurus. Fler-
talet av alla de semantiska samband mellan termer som vanligen återfinns i en
manuell tesaurus är dock svåra att identifiera med automatiska metoder. Inom
-forskningen finns i princip två olika angreppssätt för skapandet av automatisk
tesaurus. Det ena angreppssättet fokuserar på statistiska analyser av termers sam-
förekomst i dokumentsamlingen, ofta analyseras samförekomsten inom ett givet
textområde, exempelvis ett på förhand givet antal ord (window) i dokumenten.
Det andra sättet baserar termrelationerna i tesaurusen på en lingvistisk analys. I
denna uppsats finns exempel på användandet av parsning för konstruktion av en
tesaurus.

En konstruktion av en automatisk tesaurus görs vanligen enligt följande mo-
ment:

. Identifiering av termer baserat på samförekomst i ett givet kontext. Här är kontex-
tet statistisk eller syntaktisk baserad.

. Termernas relation mäts med en likhetsalgoritm. Till exempel Cosinus, Jaccard
eller Dice likhetsfunktioner.

. Termer klustras på basis av deras uppmätta likhet. Att klustra innebär här en au-
tomatisk gruppering av liknande objekt. Vissa klustringsalgoritmer skapar även
hierarkier av klasser.

Fokus vid föreliggande beskrivning av de tre experimenten med expansionstermer
från kollektionsberoende kunskapskällor är på likhetsalgoritmerna. Det är genom
dessa urvalet av expansionstermer bestäms. Efter jämförelsen görs query expansion
där man vanligen beaktar de n topprankade termerna.

. Evaluering av -system

Det huvudsakliga problemet som -forskningen sökt lösa sedan andra världskri-
get är hanteringen av den stora och ökande mängden tillgänglig information. För
att lösa problematiken har fokus inom forskningen framförallt legat på de tekniska
lösningarna av systemutveckling. De idéer som framkommit har också i hög grad
applicerats, exempelvis i stora databaser, nätverk, digitala bibliotek och på webben.
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Saracevic, menar att från en pragmatisk och kommersiell synvinkel har de system
och processer som utvecklats varit mycket lyckade, men att man inte bör glömma
att den enorma ökningen av tillgänglig information också kan vara ett socialt, kog-
nitivt, kulturellt och kommunikativt problem.

Att evaluera ett system innebär enligt Saracevic att ställa frågor om dess pre-
standa och sätta det i relation till en given målsättning(-ar). För att tydliggöra ett
systems målsättning(-ar) bör man enligt Saracevic också klargöra var systemet bör-
jar och var det slutar, vad som bör inkluderas och vad som bör exkluderas. Ett
-system kan enligt Saracevic ses som en mängd beståndsdelar i interaktion och
där systemet även existerar och interagerar med omgivningen. Saracevic struktu-
rerar ett -systems målsättningar och därmed evalueringar enligt nedanstående
schema:

. On the engineering level questions of hardware and software performance are ad-
dressed, such as reliability, errors, failure faults, speed . . .

. On the input level questions about the inputs to and contents of the system are
investigated...

. On the processing level questions about the way the inputs are processed arise. In
 these include assessment of performance of algorithms, techniques, approaches,
and the like.

. On the output level questions about interactions with the system and obtained
output(s) are adressed. In  these include assessment of searching, interactions,
feedback, given outputs, and so on.

. On the use and user level questions of application to given problems and tasks are
raised...

. On the social level issues of impact on the environment(s) occur. In  effects on
research, productivity, decision-making and the like, in a given area are asked.

De tre första nivåerna i schemat är i huvudsak orienterade mot datorsystemet
och de tre senare mot användarna. Vid varje nivå kan även ekonomiskt relaterade
frågor och effektivitetsfrågor utvärderas. Att  vanligen evalueras på olika plan i
isolering från de övriga ser Saracevic som ett problem och efterfrågar ett mindre
smalt förhållningssätt med en bredare analys som inkluderar mer än en nivå.

Den mesta forskningen inom  och då även forskningen med query expansion,
faller i ovanstående uppdelning (–) inom processing level. Det huvudsakliga målet
för -system med processer är alltsedan -talet att återvinna relevant informa-
tion och hålla tillbaka icke-relevant information. Evalueringen görs vanligen i la-
boratoriemiljö där man antar att vid en given dokumentkollektion och en sökfråga
är vissa dokument relevanta och resterande mängd dokument är irrelevanta. Sy-
stemets output bedöms enligt relevanskriteriet och resultatet styr vidare utveckling
av bland annat olika algoritmer. I en ideal experimentell evaluering hålls alla variab-
ler konstanta förutom den variabel som ska undersökas. Genom att ha endast ett
kriterium har evalueringarna kunnat vara fokuserade och lätt jämförbara. I använ-
dandet av relevans som kriterium för utvärdering av -system i laboratoriemiljö
görs (ofta implicita) antaganden om begreppet, vars giltighet ofta ifrågasats. Kri-
tiken fokuserar ofta på att begreppet som det används inte tar hänsyn till kognitiva
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och sociala fenomen. De vanligaste måtten för -systemets återvinningseffektivi-
tet benämns recall och precision och beskrivs nedan. Dessa mått har tillsammans
med relevanskriteriet varit dominerande sedan det inflytelserika utvärderingspro-
jektet Cranfield anammade dessa i början av -talet.

De årliga konferenserna  (Text REtrieval Conference) har sedan de startade
i början av -talet fått stor betydelse för evaluering av -system. Syftet med 

är uppmuntra forskning inom  och vara ett forum för det samma. Organisatio-
ner och företag som vill medverka och testa system använder ’s mycket stora
testkollektion samt gemensamma bedömningskriterier vilket underlättar en jäm-
förelse.

.. Effektivitetsmått

Vid partiella matchningar kan rankningslistan med återvunna dokument bli myc-
ket lång. Ett lågt rankat dokument, kan i princip betraktas som en matchningsmiss,
i varje fall i användarens ögon. Query expansion kan medföra att lågt rankade do-
kument avancerar på rankningslistan. Query expansion kan också innebära att fler
relevanta dokument återvinns än vad man återvunnit vid tidigare sökning.

Antalet först rankade dokument, som ska tillhöra mängden återvunna relevanta
dokument, anges ofta vid en bestämd cut-off -nivå. Den rankade listan är resulta-
tet av sökningen och det vanligaste sättet att bedöma effektiviteten av ett systems
informationsåtervinning är genom beräkningar av precision och recall.

Precision(P) =
antalet återvunna relevanta dokument

antalet återvunna dokument
(.)

Precision svarar på frågan om hur stor del av de återvunna dokumenten är rele-
vanta för en given sökfråga?

Recall(R) =
antalet återvunna relevanta dokument

antalet relevanta dokument i databasen
(.)

Recall svarar på frågan om hur stor del av de relevanta dokumenten i en databas
har återvunnits för en given sökfråga?

I föreliggande uppsats görs resultatjämförelse med mean averge precison (ibland
benämnt non-interpolated mean average precison) och interpolated mean average
precison (ibland benämnt eleven-point average precision). Därför följer en kort re-
dogörelse för hur dessa effektivitetsmått beräknas.

När ett -systems prestanda bedöms är man ofta intresserad av både recall och
precision, därför har metoder för utvärdering med båda mått i kombination utveck-
lats. Ett sådant mått är recall-precision grafer. Efter att en sökfråga (Topic i )
körts i systemet och man erhållit en rankad lista av dokument beräknas precision
vid varje relevant återfunnet dokument. Eftersom man vid experiment uppskattat
eller känner till relevanta dokument, kan man även beräkna recall-graden vid de
återvunna relevanta dokumenten. Dessa data kan man plotta i en graf, där ena ax-
eln i grafen anger recallgrad och den andra precisionsgrad. Grafer kan skapas för
enskilda sökfrågor eller så kan man skapa en graf med medelvärden för samtliga
sökfrågor. Recall och precision står vanligen i ett omvänt förhållande till varand-
ra, det vill säga när precision ökar brukar recall minska och vice-versa. Average
precision är medelvärdet för de olika precisionsvärdena.  Det vanliga när man vill
redovisa en recall-precision kurva är att man visar precisionsgraden vid  standar-
diserade recallvärden; %, %, %, . . . , %. För att erhålla precisionsvärden

 Se exempelvis, Schamber, Linda . Relevance and information behaviour. I Annual Review of Infor-
mation Science and Technology ().

 Harter et al. , s. f.

 Mer information om  och andra testkollektioner redovisas löpande i samband med redovisningen
av undersökningarna.

 Frakes William B. . Introduction to Information Storage and Retrieval Systems. I Information Retri-
eval Data Stuctures & Algorithms. s. f.

 Voorhees, Ellen, Harman, Donna . Overview of the Seventh Text REtrieval Conference (-). ka-
pitel .





vid standard recallvärdena görs en interpolering. Vilket innebär, informellt be-
skrivet, att för att erhålla ett precisionsvärde för ett givet standard recallvärde så
använder man det precisionsvärde som återfinns vid närmaste högre kända recall-
värde.

Mean average precision är medelvärdet för average precision av varje run, det
vill säga för det antal sökfrågor som körts i en undersökning.  På samma sätt
kan man givetvis beräkna medelvärdet för en körning där precionsvärdena har in-
terpolerats fram. Samma körning, kan redovisas både interpolerad och ej. Såsom
framgått är mean average precision och interpolated mean average precision inte
exakt det samma. De båda effektivitetsmåtten liknar varandra och skillnaden kan
bortses från om man återvunnit ett relativt stort antal relevanta dokument och des-
sa ligger ganska spridda över recallskalan. Om dessa förutsättningar inte föreligger,
exempelvis om endast några enstaka relevanta dokument återvunnits blir särskilt
interpolated mean average precison ett trubbigt, dåligt effektivitetsmått. Jag förut-
sätter att detta i så fall skulle redovisas i undersökningarna.

 För en formell beskrivning av interpolering se Baeza-Yates , s. f.

 Voorhees et al. , kapitel .





 Syfte och frågeställningar

Forskning med olika metoder och källor för query expansion har bedrivits under
flera årtionden. Testmetoder har efter hand allt mer standardiserats, vilket under-
lättat en jämförelse mellan olika forskningsteams resultat. Mätningarna inom -
forskningen fokuserar ofta på algoritmer i -systemen och bedömningen av resul-
tatet görs framförallt utifrån jämförelser med andra system och genom jämförelse
av förändringar i det egna systemet. Många forskningsrapporter inom  fokuse-
rar och redogör detaljerat för de algoritmer som ingår i respektive systems återvin-
ningsprocess. Däremot är inte bredare, översiktligare studier lika vanliga. Denna
uppsats tar ett något bredare grepp och är inte riktigt lika matematiskt detaljerad,
även om de grundläggande principerna för återvinning och query expansion in-
te kan lämnas därhän. Vid forskning med query expansion har experiment gjorts
med tre olika typer av termkällor för de nya termerna. Någon studie som specifikt
jämför dessa tres effektivitet har jag inte funnit dokumenterad. Vad är avgörande
för ett bra query expansion resultat? Såsom framgår av bakgrundskapitlet är que-
ry expansion en följd av en process där ett flertal faktorer inverkar, såsom val av
enskilda algoritmer, experimentell miljö, -modell, sökfrågor med mera. I denna
uppsats är fokus på de olika termkällorna och deras betydelse för återvinningsef-
fektiviteten vid query expansion.

Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ litteraturstudie av experi-
ment med olika källor för query expansion, med avseende på återvinningseffektivi-
tet. Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar:

. Kan typ av termkälla för val av expansionstermer sägas vara av stor vikt för åter-
vinningseffektiviteten?

. Vilka andra variabler, än typ av termkälla, från undersökningarna kan antas ha
en inverkan på återvinningseffektiviteten?

 Kowalski et al. , s. .





 Metod

I denna komparativa litteraturstudie bör termkälla för query expansion varieras i
enlighet med de tidigare nämnda grupperna av termkällor, men övriga variabler
bör hållas så konstanta som möjligt mellan undersökningarna för att underlätta
en jämförelse. För att genomföra detta och söka svar på frågeställningarna i denna
komparativa studie mellan termkällornas effektivitet vid query expansion, gjordes
konkret följande:

✗ Bestämning av omfång av studien.

✗ Urval av undersökningar.

✗ Inläsning, tolkning och val av strategi för att tydliggöra den röda tråden i vitt
skilda stringent beskrivna matematiska metoder.

✗ Bestämning av presentation och diposition av undersökningarna.

✗ Variabler i experimenten väljs i syfte att söka likställa undersökningsvillkoren.

Bestämning av omfång av studien

Tre undersökningar per tidigare nämnda kategorier av termkällor, bedömdes vara
ett minimum. Annars finns det en risk att så kallade extremer ger en skev resultat-
bild. En kombination av fyra olika termkällor utgör en fjärde kategori av termkälla.
Den är relativt unik i sitt slag, i alla fall är det den enda undersökning som jag fun-
nit med denna strategi för query expansion. De bakomliggande idéerna för denna
strategi fann jag vara intressanta och jag valde att ha med denna som en fjärde kate-
gori av termkälla, ensam i sitt slag. På så vis blev det totala antalet undersökningar
i studien tio stycken.

Urval av undersökningar

Relativt aktuella sådana valdes, utförda av etablerade forskare inom området. De
är etablerade så tillvida att de flesta är knutna till ett univeristet och de är ofta
publicerade och citerade i något sammanhang som forskare inom  tenderar att
medverka i. Dessa kan exempelvis vara tidigare nämnda , publikationer från
internationella -konferenser, samt tidskrifter, såsom Information Processing and
Management och Journal of the American Society for Information Science. Un-
dersökningar äldre än cirka  år uteslöts för att de i så hög grad som möjligt
skulle spegla aktuella förhållanden inom -forskningen och utvecklingen inom -
tekniken. Kollektionsberoende och kollektionsoberoende kunskapskällor för query
expansion är inte alls lika vanligt förekommande i jämförelse med den sökresultat-
baserade. Därför är urvalet av de två mindre vanliga kategorierna av termkällor
bestämda dels av tidigare nämnda aktualitet, dels av kravet att variablerna ska vara
så lika som möjligt, dessa beskrivs nedan. Bland undersökningarna med sökresul-
tat källa, gjordes ett urval även efter att ovan nämnda kriterier uppfyllts. Två av
undersökningarna valdes på grund av att dessa -system med forskningsteam va-
rit mycket tongivande och inflytelserika genom åren. Dessa benämns här kortfattat
för  och Okapi. Den tredje, här benämnd , valdes för att jag fann den ha
en intressant strategi och som enligt min bedömning även blivit ganska uppmärk-
sammad inom -forskningen. Hänsyn togs i urval även till att effektivitetsmåtten
skulle vara jämförbara.

Inläsning, tolkning och val av strategi för att tydliggöra den röda tråden i vitt
skilda, stringent beskrivna matematiska metoder

Beskrivningarna av undersökningarna är generellt sett mycket stringenta och vän-
der sig till en målgrupp av redan initierade, vilket kan göra dem svårforcerade. Jag





tycker mig bland annat ha märkt att samma koncept kan beskrivas på flera sätt
matematiskt, lite beroende på infallsvinkel. Mina redovisningar av undersökning-
arna skiljer sig från beskrivningarna som återfinns i desamma, på så sätt att jag
sökt tydliggöra de grundläggande aspekterna. Dessutom söker jag ge en mer heltäc-
kande bild än vad som egentligen framkommer från presentationen av respektive
undersökning. Bakgrunden och även redovisningarna av undersökningarna har jag
framställt med visst fokus på termerna och termviktningen. Detta, för att de givet-
vis är väsentliga i query expansion, men även för att jag finner att termviktningen
löper som en röd tråd genom metoderna och är grundläggande och gemensam för
samtliga här använda återvinningstekniker.

Bestämning av presentation och diposition av experimenten

I genomgången av undersökningarna har jag delat in dessa i tre underrubriker
Testkollektion, Termkälla samt Metod. Som kommer att framgå i genomgången
av undersökningarna är termkälla och metod i vissa fall svåra att särskilja från
varandra och då beskrivs termkällan under rubriken Metod. Metoden för query
expansion är rent konkret de matematiska beräkningar som används och som ut-
vecklats i enlighet med en given -modell och teori. Fokus läggs i genomgångarna
av metoden i det faktiska utförandet, det vill säga de matematiska beräkningarna,
men om det varit möjligt att fastställa söker jag nämna något om den teori som
ligger bakom. Testkollektionen kan delas in i dokumentkollektion, sökfrågor och
relevansbedömningar, vilka i genomgången av undersökningarna också är under-
rubriker till Testkollektion. Genomgången av testkollektionen är ganska detaljerad,
även när det exempelvis gäller hur relevansbedömningar gått till. Detta för att jag
eventuellt när resultaten sammanställs lätt ska kunna identifiera skillnader och lik-
heter och eventuellt även kunna komplettera bilden, förutom den som kan ges i
kortfattad tabellöversikt.

Variabler i experimenten väljs i syfte att söka likställa undersökningsvillkoren

Såsom tidigare nämnts är antalet aktuella query expansion undersökningar begrän-
sade och särskilt gäller det de med kollektionsoberoende kunskapsstrukturer som
utförts i laboratoriemiljö. Detta gör att majoritetens val av variabler överlag fått sty-
ra. Den variabel, som jag i de flesta fall haft möjlighet att själv välja, är den första
sökfrågans omfång. Det vanliga är att undersökningar görs med olika längd på sök-
frågan och då möjlighet getts har jag valt den kortaste. Detta för att, som tidigare
nämnts, en användares sökfrågor generellt sett är ganska korta. Bland de variabler,
som är specifika för en viss källa och metod i en viss undersökning, väljer jag som
genomgående princip de som ger bäst resultat.

Metoderna för query expansion är för de olika undersökningarna helt olika, så
det finns där inte någon möjlighet att söka likställa variabler. Denna möjlighet ges
däremot vad det gäller testkollektionen. Här följer en kort presentation av de test-
kollektionsrelaterade variabler, som jag på nedanstående vis sökt kategorisera un-
der korta beteckningar:

Stor databas: .–. dokument
Liten databas: – dokument
Långa sökfrågor: – ord i medellängd
Korta sökfrågor: samtliga har , ord i medellängd
Långa dokument: dokument i fulltext
Korta dokument: dokument beståendes endast av bibliografiska data
Generell databas: databas som spänner över fler ämnesområden
Specifik databas: databas som endast behandlar ett ämnesområde
Indexering: manuell indexering eller ej





Jag fann att databaserna var antingen mycket stora, i storleksordningen omkring
en halvmiljon dokument. Denna storlek stod databasen inom  för och var väl
representerad bland de utvalda undersökningarna. Eller också var databaserna för-
hållandevis små i förhållande till ovan nämnda databas storlek, med endast några
tusen dokument. Om en databas ämnesinnehåll kan betecknas som generellt eller
specifikt står väl egentligen kanske i relation till den person som använder databa-
sen. Jag har valt att beteckna en databas innehåll som specifikt, om jag bedömt att
dess innehåll var riktat till fackmän inom området eller generellt om det inte var
fallet. Om kollektionen bestått av ett antal olika ämnesområden varav vissa kan
bedömas vara specifika och andra generella, har jag klassat kollektionen som en
generell sådan. Kollektionerna är i vissa fall skapade endast för -studier och inte
med en tänkt användargrupps behov i åtanke.

. Kort presentation av de  olika källorna

I de fall som metoden eller källan inte tilldelats ett specifikt namn, används -
systemets namn för att rubricera experimentet.

De tre källorna baserade på sökresultat

. Okapi Okapi är ett -system vars probabilistiskt baserade algoritmer prövas
och utvecklas kontinuerligt. I experimentet som presenteras här används en
termrankningsalgoritm benämnd  (Term Selection Value). Närmare beskriv-
ning av query expansion med Okapi återfinns på sid. .

. SMART  är ett -system som baseras på vektormodellen och även detta
experimentella system utvecklas kontinuerligt. Här görs en analys av de topp-
rankade dokumenten i syfte att se i vilken grad de representerar hela sökfrågan
eller endast vissa delar av sökfrågan. På basis av denna information görs en om-
rankning av dokumenten i syfte att förbättra precisionen och därmed resultatet
vid query expansion. Vektormodellens ofta använda feedback algoritm, Rocchio,
används för query expansion. Närmare beskrivning av query expansion med
 återfinns på sid. .

. Local Context Analysis (LCA) I denna undersökning återvinns först passages
med återvinningssystemet InQuery. Från dessa passages hämtas potentiella ex-
pansionstermer som därefter rankas på basis av en samförekomsthypotes och
de topprankade används slutligen för query expansion. Närmare beskrivning av
query expansion med  återfinns på sid. .

De tre kollektionsoberoende kunskapskällorna

. Roget’s Thesaurus Roget’s är en allmän tesaurus. Relationerna i tesaurusen är
till en stor del synonyma. Närmare beskrivning av query expansion med Roget’s
Thesaurus återfinns på sid. .

. UMLS Metathesausus  (Unified Medical Language System) Metathesausus
är domänspecifik. Metathesaurusen består av information om medicinska be-
grepp och termer från över  kontrollerade vokabulär och klassifikationer.
Begreppsenheter bestående av sammanlänkade alternativa namn för samma be-
grepp såsom synonymer och lexikala varianter är för query expansion viktiga
enheter i Metathesaurusen. Närmare beskrivning av query expansion med -
 Metathesaurus återfinns på sid. .

. Wordnet Wordnet är ett semantiskt nätverk och är inte domänspecifikt. I que-
ry expansion experimentet används endast hyponym/hypernym relationer. När-
mare beskrivning av query expansion med Wordnet återfinns på sid. .





De tre kollektionsberoende kunskapskällorna

. Similarity Thesaurus Termerna i kollektionen representeras av termvektorer.
Samtliga dokument i samlingen ingår i termvektorerna. Potentiella expansions-
termer ska vara liknande hela sökfrågan, denna representeras av en centroid, det
vill säga en form av virtuell term. Närmare beskrivning av query expansion med
Similarity Thesaurus återfinns på sid. .

. Co-occurrence-based Thesaurus Beräkningarna i likhetsalgoritmen baseras på
samförekomst av termer i dokument och dessa relationer utgör grunden för
val av expansionstermer. Närmare beskrivning av query expansion med Co-
occurrence-based Thesaurus återfinns på sid. .

. Syntactically-based Thesaurus Termer som förekommer i ett givet gramma-
tiskt kontext antas stå i nära relation till varandra och används för query ex-
pansion. Närmare beskrivning av query expansion med Syntactically-based
Thesaurus återfinns på sid. .

Undersökningen där fler källor kombineras

. Kombination av källor Termer från Wordnet, Roget’s Thesaurus, Co-
occurrence-based Thesaurus och Syntactically-based Thesaurus används här för
query expansion. Närmare beskrivning av denna undersökning återfinns på sid.
.





 Redovisning av undersökningarna

. Query expansion med sökresultat som källa

.. Okapi

Okapi at -: automatic ad hoc, filtering,  and interactive track

Robertson, S. E., Microsoft research Ltd; Walker, S., Microsoft reserch Ltd; Beaulieu, M.,

Department of Information Studies, Univesity of Sheffield

... Testkollektion  

Dokumentkollektion
I  s ad hoc task, som inkluderar query expansion, användes cirka  GB text,
vilket motsvarar cirka –. dokument. Dokumentkollektionen i   be-
står av en samling dokument hämtade från olika källor. En stor del av materialet
består av amerikanska tidningsnotiser och nyhetstelegram hämtade från L. A. Ti-
mes och Foreign Broadcast Information Service () och behandlar därmed en
rad olika ämnesområden. Andra källor fokuserar mer på specifika ämnesområden
såsom Financial Times (affärsinformation) och Federal Register (en juridisk tid-
ning). Dokumenten är i fulltext. Medelvärdet av ord/dokument inklusive stoppord
varierar från cirka  ord/dokument till cirka  ord/dokument beroende på
källa. I Okapis bearbetning av dokument tas stoppord bort. Dokumenten är även
-taggade för att tillåta parsning. Formatteringspolicyn syftar till att bevara
strukturen i originaldokumenten.

Sökfrågor och relevansbedömningar
Vid utformning av sökfrågor till  testkollektion söker man nedteckna något
som liknar en användares informationsbehov, kallade Topics. Topics är detaljerade
beskrivningar av ett informationsbehov och är utformade av personer som är vana
sökare i de databaser som dokumentkollektionen består av. Topic består av fyra de-
lar: identifier, title, description, och narrative (se nedan) De olika delarna i Topics
ger forskningsteamen en möjlighet att undersöka effekten av olika sökfrågeläng-
der på återvinningsresultatet. Alla medverkande forskningsteam i  använder
återvinningssystem som rankar dokument fallande enligt grad av relevans. Identi-
fiering av relevanta dokument i s stora dokumentkollektion görs med den så
kallade poolingmetoden. För varje Topic samlas de  topprankade dokumenten
från alla medverkande team. Den insamlade mängden dokument relevansbedöms
därefter av samma personer som skapade Topics. Man antar på så vis att i stort sett
alla relevanta dokument identifierats. I och med att man inte till helt kan vara säker
att alla relevanta dokument återfinns talar man om poolingmetodens resultat för
relative recall.

 Voorhees et al. , tabell  och kapitel .

 Ibid., kapitel .

 Hersh , s. .





Exempel på TREC Topic

<num> Number: 

<title> sick building syndrome

<desc> Description:
Identify documents that discuss sick building syndrome or building-related ill-
ness.

<narr> Narrative:
A relevant document would contain any data that refers to the sick building or
building-related illness, including illness caused by asbestos, air conditioning,
pollution controls. Work-related illness not caused by the building, such as ca-
rapal tunnel syndrome, are not relevant.

I Okapis undersökning gjordes experiment med användandet av olika delar av
Topic, samt även med att använda hela Topic. Inom ramen för denna uppsats re-
dovisas endast resultatet från Okapis experiment med titelfälten som sökfråga till
systemet.  s titelfält är utformade så att de med endast ett fåtal ord på bästa
möjliga sätt ska beskriva informationsbehovet representerat i Topic.

Data om testkollektion TREC 

✗ Dokumentkollektionen består av cirka –. dokument

✗ Kollektionen spänner över olika ämnesområden

✗ Exempel på sökfråga, från titelfältet i Topic: sick building syndrome

✗ Titelfältens medellängd inklusive stoppord var , ord

✗  sökfrågor användes

... Metod

Metoden att finna lämpliga query expansion termer med Okapi återvinningssy-
stem utförs i två steg:

. Dokument återfinns genom en jämförelse av sökfrågan med dokumenten i
kollektionen. Matchningsfunktionen benämns i   för  (Best Match).
Sökresultatet presenteras i fallande grad av antagen relevans för sökfrågan. Ett
givet antal av de topprankade dokumenten antas vara relevanta och ett givet an-
tal av de sämst rankade antas vara icke-relevanta. Denna information används
därefter i  i syfte att förbättra resultatet.

. Kandiderande expansionstermer (det vill säga i princip alla termer, förutom
stoppord, hämtade från de relevanta dokumenten) rankas med en algoritm kal-
lad  där ett givet antal av de topprankade termerna används för query expan-
sion.

I  matchas varje dokument med sökfrågan. Resultatet för varje dokument
är summan av termvikterna för de termer som matchar sökfrågan. Såsom nämnts
ovan, under kapitel .., söker man vid termviktning att ange indexeringstermer-
nas förmåga att skilja relevanta från icke relevanta dokument.

Okapi återvinningssystem baseras på en probabilistisk återvinningsmodell, som
är en utveckling av Robertson och Sparck Jones viktningsfunktion. I denna vikt-
ningsfunktion tilldelas termer vikter vid en första sökning på basis av termernas
förekomst i kollektionen, collection frequency weight, som motsvarar idf -viktning.

 Voorhees et al. , rubrik . Topics

 Harman, Donna . The Text REtrieval Conference (’s): Providing a Test-Bed for Information
Retrieval Systems. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology.





Dessa vikter modifieras sedan när relevansinformation blir tillgänglig. Med rele-
vansinformation menas här att en användare kan indikera vilka av de återfunna
dokumenten som denne finner relevanta för sitt informationsbehov. I denna un-
dersökning används inte någon information från användaren utan en helt automa-
tisk bearbetning av tillgängliga data görs och man antar att ett givet antal av de
topprankade dokumenten är relevanta, samt att dokument långt ner på listan av
rankade dokument inte är relevanta. Okapi forskningsteam har medverkat i 

från första början och det är bland annat genom att jämföra system med varand-
ra, som man insett att ett tillägg av även andra uttryck, som tar hänsyn till term-
frekvens i dokumenten och dokumentlängdnormalisering, skulle kunna förbättra
återvinningen.

Genom en förenkling av den probabilistska modellen -Poisson model, erhölls
en termfrekvens variabel (tf -variabel). Att söka uppnå en icke-linjär tf -variabel
är vanligt vid utformningen av en sådan och man önskar ofta framställa en formel
där varje ny tillkommen term i ett dokument ges något mindre värde än tidigare
förekomster av samma term i dokumentet. Detta gäller även för Okapis tf -variabel
och parametern som ingår i tf -formeln ger möjlighet att modifiera värdet som ska
tilldelas termfrekvensen i dokumenten. I -Poisson modellen antas att alla doku-
ment är av samma längd, vilket ofta inte är fallet, exempelvis är det inte så i ’s
dokumentkollektion och man infogar därför även en tredje viktningsvariabel; do-
kumentlängdnormalisering. Samtliga ovanstående kriterier för viktning av termer
inkluderas i . I   väljer man dock att använda en modifiering av den
klassiska Robertson och Sparck Jones formeln, som även inbegriper data om icke-
relevanta dokument (ω(1)).

Mycket generellt följer att vid en första återvinning (det vill säga då ingen rele-
vansinformation finns att tillgå) med  i  , får en given term ett mycket
högt värde, dels om termen förekommer ofta i ett relativt kort dokument, (i förhål-
lande till ett medelvärde av dokumentlängden i kollektionen.) dels om termen inte
förekommer i så många dokument i dokumentkollektionen.För att ett dokument
ska rankas högt bör ovanstående gälla i så hög grad som möjligt och så många som
möjligt av söktermerna i sökfrågan bör ingå i dokumentet. (Resultatet för varje
dokument är summan av termvikterna, se tidigare)

När sedan relevansinformation om antalet relevanta respektive icke-relevanta
dokument, och var den givna termen återfinns i förhållande till dessa, sätts in i
 algoritmen, i den del av algoritmen här nedan återgiven som ω(1), viktas
termerna med avseende på det. Om ett riktigt högt värde ska erhållas, gäller liksom
tidigare att termen ska förekomma ofta i ett relativt kort dokument. Dessutom bör
termen, för att få ett högt värde, även förekomma ofta bland relevanta dokument
och inte ofta alls bland de icke-relevanta dokumenten, men det hela kan påverkas
genom val av värden på de parametrar som ingår i algoritmen.

Vid utgångspunkten för nästa steg i processen har man således genom 

erhållit en rankad lista med dokument, där de topprankade dokumenten antas vara
mest relevanta för en given sökfråga.

De kandiderande query expansion termerna hämtas från de relevanta dokumen-
ten (förutom de vid indexeringen bortsorterade orden, såsom stoppord.) Termer-
na rankas med -värdet i fallande ordning och ett givet antal av de topprankade
termerna används för query expansion.

Definitionen av , Term Selection Value, är

 Robertson S. E., Walker S. . Some Simple Effective Approximations to the -Poisson Model for
Probabilistic Weighted Retrieval. I Proceedings of the th annual international   conference on
research and development in information retrieval. s. f.

 I  återfinns ytterligare en variabel qtf, query term frequence, där betydelsen för en given terms fö-
rekomst i en sökfråga beräknas. Denna variabel hänger troligtvis mycket ihop med de speciellt långa
sökfrågorna som ibland används i  och då jag i mån av möjlighet valt att fokusera på korta sökfrå-
gor blir denna faktor mindre intressant. Att qtf komponenten är viktig vid långa sökfrågor tydliggörs
bland annat i Robertson et al. , s. . och Sparck Jones, K.,Walker, S. & Robertson, S. E. . A
Probabilistic Model of Information Retrieval: Development and Status. s. .
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är en modifiering av Robertson och Sparck Jones viktning som även inkluderar
icke-relevans information, N är antalet dokument i kollektionen, n är antalet do-
kument som innehåller den givna termen, R är antalet dokument som antas vara
relevanta, r är antalet relevanta dokument som innehåller den givna termen, Sär
antalet dokument som antas vara icke-relevanta, s är antalet icke-relevanta doku-
ment som innehåller den givna termen, k4 är en parameter vars storlek beror på
sökfrågans karaktär och eventuellt även beror på typ av databas, k5 är ett tal i inter-
vallet [0,4] och k6 är större än 4.

Formeln ω(1) ingår som tidigare nämnts i  och den ingår även i . I 

ingår även de relativa värdena för r i förhållande till R samt för s i förhållande till
S. För att en given term i de relativa förhållandena ska få ett högt värde bör många
dokument bland de relevanta inneha den givna termen och termen bör ingå sällan
eller inte alls bland de icke-relevanta dokumenten. De relativa värdena kan på så
vis sägas förstärka ω(1).

Vid Okapis experiment med titelfälten som sökfråga till systemet antogs att de
 först rankade dokumenten var relevanta. Man antar även att  dokument i den
rankade listan vara icke-relevanta för sökfrågan och dessa antas återfinnas efter
de relevanta samt även efter ett hopp på  dokument i listan. För varje term
(förutom stoppord) i de  först rankade dokumenten beräknas ett -värde fram
som ska ange hur användbar en term kan vara som tillägg till sökfrågan.  stycken
av de högst rankade termerna används för query expansion.

.. SMART

Improving Automatic Query Expansion

Mitra, M., Cornell University Ithaca ; Singhal, A.,  &  Labs-reseach ; Buckley, C.,

Sabir Reseach Inc. 

... Testkollektion  

Dokumentkollektion
’s forskningsteam experimenterade med fyra olika testkollektioner;  –
. Inom ramen för denna uppsats presenteras endast resultat från  . Avvi-
kande query expansion resultat från de andra försöken redovisas om det kan bely-
sa resultatet med utgångspunkt i skillnader mellan testkollektioner. Sökfrågornas
längd i ’s  – varierar något, men då   använder samma doku-
mentsamling, som i tidigare beskrivna  , väljs den för att underlätta jämfö-
randet mellan de olika undersökningarna.   dokumentkollektion är något
större än  , detta på grund av att   inte använder en databas bestående
av dokument från Congressional Record. Medelvärdet av ord/dokument inklusive
stoppord varierar från cirka  ord/dokument till cirka  ord/dokument.

Frågor och relevansbedömningar
I undersökningen med   användes deskriptionsfältet i kombination med ti-
telfältet som sökfråga ställd till systemet. Relevansbedömningar görs som tidigare
under kapitel ... beskrivna s standardsätt.

 Robertson, S. E. & Sparck Jones, K. . Relevance Weighting of Search Terms. Journal of the American
Society for Information Science. s. .





Data om testkollektion TREC 

✗ Dokumentkollektionen består av cirka . dokument

✗ Kollektionen spänner över olika ämnesområden

✗ Exempel på sökfråga, från titelfältet och deskriptionsfältet i Topic: Hydroponic.
Document will discuss the science of growing plants in water or some substance
other than soil

✗ Medelängden på sökfrågorna, inklusive stoppord, var cirka  ord

✗  stycken sökfrågor användes

... Metod

I denna undersökning vill man före query expansion förbättra en problematik kal-
lad query drift, som kan uppstå då expansionstermer hämtas från icke relevanta do-
kument från den topprankade listan. Vid query expansion där termer hämtas från
sökresultatet är det särskilt betydelsefullt att så många som möjligt av de toppran-
kade dokumenten är relevanta, med andra ord att precisionen är hög. Ifall query
expansiontermer hämtas från icke relevanta dokument är det troligt att orden inte
har något samband med det relevanta ämnesområdet. I de fall där precisionen från
början är låg blir återvinningseffektiviteten efter query expansion sannolikt dålig.
Experimentet görs i korthet enligt följande:

. En första återvinning av dokument givet en sökfråga.

. Query expansion med local feedback.

. Analys av de topprankade dokumenten i syfte att se i vilken grad de represen-
terar hela sökfrågan eller endast vissa delar av sökfrågan. På basis av denna in-
formation görs en omrankning av dokumenten i syfte att förbättra precisionen
(och därmed resultatet vid query expansion.)

. Slutlig query expansion med algoritmen Rocchio.

 återvinningssystem som baseras på vektormodellen används. Viktning av
enskilda ord och statistiska fraser görs med algoritmer vars beteckning i  är
Lnu.ltu. De enskilda bokstäverna i denna beteckning representerar olika algoritmer.
Bokstäverna före punkten representerar i turordning: lokal viktning, global vikt-
ning samt normalisering. Bokstavskombinationen efter punkt anger ett viktnings-
schema för sökfrågan. Sökfrågan viktas i princip som ett dokument fast termfre-
kvens och dokumentlängd avser frekvens data i sökfrågan istället för dokumentet.
Idf faktorn för en sökfråga beräknas statistiskt med data från hela kollektionen.

I den lokala viktningen, med andra ord tf -variabeln L, normaliseras termfre-
kvensen av en given term i ett givet dokument, med en division med medelvär-
det av alla indexerade termer i dokumenten. I den första återvinningen sätts idf -
variabeln, n till , den har alltså ingen betydelse vid den första återvinningen. Den
får dock större betydelse i ett senare skede vid omrankningen. Normaliseringsalgo-
ritmen u benämns pivoted document normalization. Denna utvecklades då man,
genom att jämföra sannolikheten av relevans med avseende på dokumentlängd

 Det vanliga i  är att titelfältens ord, som är de mest representativa för informationsbehovet, ock-
så upprepas i deskriptionsfältet. Detta gjordes dock inte i   av misstag, vilket medförde att de-
skriptionsfälten generellt i   är något sämre som informationsbeskrivning, detta kompenseras här
genom att använda även titelfältet.

 Med statistiska fraser menas här ”Any pair of adjacent non-stopwords is regarded as a potential phra-
se.[. . . ] Phrases are weighted with the same scheme as single terms.” Buckley, Chris et al. . Using
clustering and SuperConcepts within :  . Information Processing and Management. s. .

 Ett flertal alternativ av algoritmer för varje variabel har genom åren utvecklats. Koderna tydliggör vilken
kombination av algoritmer som används. För mer information se exempelvis Greengrass , s. –.

 Singhal, Amit, Buckley, Chris & Mitra, Mandar . Pivoted Document Length Normalization. I Procee-
dings of the th Annual International   Conference on Research and Development in Information
Retrieval. s. –.





och den faktiska återvinningen med den mest använda normaliseringenmetoden i
vektormodellen, cosinus-normaliseringen, fann att den senare konstant ”straffade”
de långa dokumenten något för hårt samt ”överbelönade” de kortare dokumenten
i förhållande till sannolikhet av relevans. Pivoted normalisering åstadkommer
med en matematisk metod att normaliseringen fungerar bättre för alla dokument-
längder.

 dokument återvinns för varje sökfråga med vektormodellens vanligt före-
kommande matchningsalgoritm, vector inner-product similarity. Därefter görs en
query expansion med nedan beskrivna algoritm Rocchio. En omrankning görs där-
efter med de – topprankade dokumenten. I försök visade det sig att denna
storleksordning av antal dokument fungerade bra i .

I metoden för omrankning analyseras sökfrågan för att finna i vilken relation
termerna står till varandra, enkelt uttryckt söker man finna vilka termer som repre-
senterar olika aspekter av sökfrågan och vilka termer i sökfrågan som representerar
likartade aspekter av sökfågan. I exempelvis sökfrågan: lotteries, gambling, finance,
tax, utgör lotteries och gambling en aspekt av sökfrågan och de två resterande ter-
merna en annan aspekt. Forskarna har studerat de topprankade icke-relevanta
dokument och funnit att flera av dessa dokument, återfunna högt på rankingen,
täcker endast in en aspekt av sökfrågan. Det antas att termer som representerar lik-
nande aspekter, har större sannolikhet att samförekomma i dokument, än termer
som representerar olika aspekter.

’s ofta använda algoritm för local feedback och modifiering av sökfrågan
benämns Rocchio.

Q1, vektorn för den nya sökfrågan, beräknas enligt

Q1 = Q0 +β · 1
n1

n1

∑
i=1

Ri − γ · 1
n2

n2

∑
i=1

Si , (.)

där Q0 är vektorn för den ursprungliga sökfrågan, Ri är vektorn för relevant doku-
ment i, n1 är antalet topprankade dokument (här satt till ) och Si är vektorn för
icke-relevant dokument i, n2 är antalet sämst rankade dokument (här satt till ).
Parametrarna β och γ har inte gått att fastställas.

I denna algoritm omviktas termerna i den ursprungliga sökfrågan. En enskild
term kan exempelvis öka i vikt om den förekommer frekvent bland de toppran-
kade. Om en ursprungsterm förekommer frekvent bland de sämst rankade så kan
dess vikt minskas. Förutom denna termomviktning, vilket endast är en förändring
av den ursprungliga sökfrågan, görs även en automatisk query expansion. Expan-
sionstermerna blir i princip de termer med hög vikt som återfinns bland de topp-
rankade dokumenten, men för att bli expansionstermer får givetvis termerna inte
ha hög vikt även bland de sämst rankade.

De  bäst rankade dokumenten och de  sämst rankade dokumenten an-
vänds i Rocchios feedbackalgoritm. I query expansion används  ord och  fraser.

.. Local Context Analysis (LCA)

Query Expansion Using Local and Global Document Analysis

Xu, J., Croft, W. B., Computer Science department, University of Massachusetts, Amherst

 Baserat på en jämförelse av sökfrågor i  och de relevanta dokumenten som hörde till dessa sökfrå-
gor. Singhal et al.  s. f.

 Buckley, Chris, Singhal, Amit & Mitra, Mandar . New Retrieval Approaches Using :  .
I Proceedings of the Fourth Text Retrieval Conference. rubriken Document Length Normalization.

 Förutom exemplet visar de även hur bruk av boolska operatorer skulle kunna undvika detta problem,
men undersökningen syftar, som sagt, till att finna ett helt automatiskt sätt att identifiera de olika aspek-
terna i en sökfråga.

 Den variant på Rocchio som presenteras har inte hämtats från den av forskarna angivna källan. Detta
för att det i den angivna källan inte fanns någon algoritm som jag fann stämde in på beskrivningen. Vari-
anterna på Rocchio är principiellt lika. Den Standard Rocchio som återges här är hämtat från Harman,
Donna . Relevance Feedback and Other Query Modification Techniques. I Information Retrieval
Data structures & Algorithms. s. .





... Testkollektion  

Dokumentkollektion
Även i denna undersökning görs tester med olika testkollektioner. I syfte att mini-
mera antalet variabler för undersökningarna inom ramen för uppsatsen redovisas
bara resultatet från  .   har i stort sett samma antal dokument som tidi-
gare redovisade  undersökningar. Dokumentkollektionen i   består, lik-
som i tidigare nämnda -kollektioner, av material både från nyhetskällor med
ett brett informationsutbud och av material från mer ämnesspecifika källor. Medel-
värdet av ord/dokument inklusive stoppord varierar från circa  ord/dokument
till circa  ord/dokument beroende på källa. I övrigt som   testkollektion.

Sökfrågor och relevansbedömingar
  Topics bestod endast av descriptionsfältet. I övrigt som  .

Data om testkollektion TREC 

✗ Dokumentkollektionen består av cirka . dokument

✗ Kollektionen spänner över olika ämnesområden

✗ Exempel på sökfråga från descriptionsfältet i Topic: What are the prospects of
the Quebec separatists achieving independence from the rest of Canada?

✗ Medelängden på sökfrågorna, inklusive stoppord, var cirka  ord

✗  stycken sökfrågor användes

... Metod

I metoden för att finna lämpliga expansionstermer görs följande:

. Första återvinning av  passages, med återvinningssystemet InQuery.

. Potentiella expansiontermer från gruppen av passages rankas med bel(Q,c),
vars utformning i hög grad baseras på en hypotes om samförkomst.

. Topprankade expansionstermer läggs till sökfrågan.

Selektionen av potentiella expansionstermer görs i denna undersökning med
lokal och global analys. Med lokal analys menas att det är ett visst antal av den åter-
vunna mängden dokument som beaktas. Global analys syftar på att det är en typ av
analys som vanligen görs med query expansion på hela (den globala) kollektionen.
Den globala analysen, som här åsyftas, baseras på termers samförekomst och det
antagande man då kan göra om deras inbördes relation. I följande undersökning
görs en hypotes om denna relation mellan termer, men som kanske framgått så är
det i den lokala mängden dokument (sökresultatet) som analysen görs.

Hypotesen är att vanligt förekommande termer från de relevanta topprankade
dokumenten har en tendens att samförekomma med samtliga termer i sökfrågan
och att icke relevanta dokument bland de topprankade utmärker sig genom att van-
ligen inte innehålla någon eller några av termerna i sökfrågan. I praktiken gäller i
experimentet att termer som samförekommer med så många som möjligt av ter-
merna i sökfrågan föredras framför de termer som endast samförekommer med
ett fåtal av termerna i sökfrågan. Forskarna antar även att en samförekomst av en
sökfrågeterm i början av ett dokument med en potentiell query expansion term,
som återfinns i slutet av ett långt dokument, troligen inte ger en indikation på
stark inbördes relation. Långa dokument behandlar ibland även flera olika ämnes-
områden. Därför återvinns, istället för hela dokument, passages där det så kallade
window size satts till  ord per passage. De bästa passages från dokumenten

 Callan, James P. . Passage-Level Evidence in Document Retrieval. I Proceedings of the th annual
international   conference on Research and development in information retrieval. s. .





används. Jag har inte kunnat fastställa exakt hur de bästa passages väljs ut från de
topprankade dokumenten.

InQuery återvinningssystem är ett system, som baseras på den tidigare beskriv-
na probalistiska återvinningsmodellen inference network model. Systemet är flexi-
belt och möjliggör avancerad indexering och sökfrågeformulering. För att uppskat-
ta sannolikheten för att ett dokument är relevant för en given sökfråga i InQuerys
standard återvinning används en tfidf -formel.Det verkar som att man inte mo-
difierat tfidf -formeln speciellt för att här återvinna passages istället för hela doku-
ment. I tfidf -formeln ges för varje term i sökfrågan en uppskattning av hur relevant
ett dokument är vid sökning. Om en given term förekommer i många dokument i
kollektionen blir värdet för denna term lågt, det vill säga den är inte så bra vid sök-
ning. Däremot är det bra om termen förekommer ofta i ett givet dokument, dock
inte alltför ofta då dämpas termens värde.

Expansionstermerna kallas i denna metod för concept. Ett concept är här ett
substantiv eller en substantivfras identifierade av en part of speech tagger. I rap-
porten från experimentet ges exempel på urvalda concepts för en given sökfråga,
substantivfraserna består där av – substantiv som står samman i texten. Exempel
på subtantivfras är international atomic energy agency och chemical weapon. Anled-
ningen till att forskarna ville använda substantiv och substantivfraser är att  är
tänkt att användas vid interaktiv sökning. Man hänvisar till annan forskning där
det framgår att en övervägande majoritet av användarnas sökfrågor bestod av sam-
mansatta substantiv. Därmed dras slutsatsen att vid interaktiv query expansion
skulle substantiv vara att föredra.

Forskarna vill, som sagt, använda concept som samförekommer med så många
sökfrågetermer som möjligt. Det är givetvis möjligt att en eller eventuellt fler fråge-
termer inte återfinns i relevanta dokument. Concepts från de n topprankade passa-
ges rankas med bel(Q,c),

bel(Q,c) = ∏
ti∈Q

(
δ + log(af(c, ti)) · idf c

log(n)

)idf i

, (.)

där af(c, ti) = ∑n
j=1 ftij fcj, idf i = max(1, 1

5 log10( N
Ni

)), idf c = max(1, 1
5 log10( N

Nc
)),

c är ett concept, ftij är antalet förekomster av ti i passage p j , fc j är antalet förekoms-
ter av c i passage p j , N är antalet passages i dokumentkollektionen, Ni är antalet
passages som innehåller ti , Nc är antalet passages som innehåller c och δ är , för
att undvika resultatet noll.

Enkelt uttryckt, ser man först efter en sökterm ti och dess samförekomst med ett
givet concept c i ett n antal passages, här används  stycken topprankade passages.
Beräkningen görs med af(c, ti) och summan ger ett mått på samförekomst av en
given frågeterm med ett concept. Det är fördelaktigt för ett givet concept att samfö-
rekomma ofta med en sökterm. idfc och i idfi är identiska, förutom att de givna ter-
mer i den förra är ett concept och den andra en given sökterm. I dessa beräkningar
ser man till antalet passages, som innehåller den givna termen, i förhållande till kol-
lektionens samtliga passages. Idf -värdena blir stora (och ger då ett högt bel(Q,c))
om antalet passages som innehar den givna termen är få i förhållande till det totala
antalet passages. Men, poängen med metoden var att hela sökfrågan skulle jämfö-
ras med den potentiella expansionstermen, bel(Q,c). Ovanstående beskrivning av
algoritmerna har behandlat endast en sökfrågeterm med en potentiell expansions-
term. För att beräkna ett värde för hela sökfrågan, kan man enkelt uttryck säga, att
resultatet från ovan nämnda beräkningar av en enskild sökterm med ett concept,
multipliceras med resultatet från en identisk algoritm, där samma samma concept
ingår, men med en annan av sökfrågans termer. Produkttecknet är alltså nyckel för
att hela sökfrågan beaktas i relation till ett givet potentiellt concept. En multiplika-
tion är ett starkt sätt att ange betydelsen för detta, en summering vore ett svagare
sätt att uttrycka betydelsen.

 Broglio, John et al. . Document Retrieval and Routing Using the  System.  Special
Publication –: Overview of the Third Text REtrieval Conference (-)

 Xu et al. , s. f.





Concept för query expansion hämtas alltså från de  först rankade passages. I
denna undersökning görs expansion med de  först rankade concept. I InQuery
ges sökfrågan i natural language eller med ett structured query language. Varje ur-
sprungsfrågeterm tilldelas vikten . De nya expansionstermerna tilldelas en lägre
vikt, vilken avgörs av deras rankningsplats, enligt: 1−0,9·i

70 där i är expansionster-
mens position i rankningen med bel(Q,c).

. Query expansion med kollektionsoberoende
kunskapsstrukturer som källa

.. Roget’s Thesaurus

Complementing WordNet with Roget’s and Corpus-based Thesauri for Information Retrieval

Mandala, R., Tokunaga, T., Tanaka, H., Department of Computer Science, Tokyo Institute

of Technology

... Testkollektion  

Se avsnitt .. Okapi, ovan.

Data om testkollektion TREC 

✗ Dokumentkollektionen består av cirka –. dokument

✗ Kollektionen spänner över olika ämnesområden

✗ Exempel på sökfråga, från titelfältet i Topic: sick building syndrome

✗ Titelfältens medellängd inklusive stoppord var , ord

✗  sökfrågor användes

... Termkälla

Den första upplagan av Roget’s allmäna tesaurus Thesaurus of English Words and
Phrases publicerades  av Dr. Peter Mark Roget. Idag finns många upplagor av
Roget’s Thesaurus och i denna undersökning används, enligt referens i metodbe-
skrivningen, den elektroniska versionen av Roget’s International Thesaurus .

Denna upplaga är från  och består av cirka . ord och fraser. Vokabu-
lären har förändrats löpande efter första upplagan, nya ord har tillkommit, men
tydligen har inte så många ord tagits bort. Trots att moderna uttryck och ord
tillkommit och modifieringar gjorts är den grundläggande strukturen i enlighet
med Roget’s ”grouping of words according to ideas”. Tesaurusen är organiserad
i åtta klasser: Abstract Relations, Space, Physics, Matter, Sensation, Intellect, Volition
och Affections. Under dessa klasser återfinns cirka  sektioner, som efter vanligen
ytterligare en underavdelning sedan delas in i kategorier.

 Chapman R. . Roget’s International Thesaurus. s. xi.

 I Mandalas et al.undersökning illustreras tesaurusens kategori med en figur s. , denna tycks dock
hämtad från en annan elektronisk version av Roget’s International Thesaurus, än den som refereras till
i den löpande texten. En bekräftelse från författarna av vilken upplaga som används har inte gått att få,
båda versionerna finns i elektronisk form och här antas att den upplaga som anges i referenserna vara
den som används.

 Den elektroniska upplagan har jag inte kunnat ta del av. Jag utgår från att  års pappersupplaga av
Roget’s International Thesaurus  är samstämmig med den elektroniska versionen.

 Chapman , s. ix.

 Jarmasz, Mario, Szpakowic, Stan . The Design and Implementation of an Electronic Lexical Know-
ledge Base. I Advances in Artificial Intelligence: th Biennial Conference of the Canadian Society for Com-
putational Studies of Intelligens,  s. .

 Chapman , s. xi.





Det är den mängd ord som ingår i kategorierna, som man i Mandalas et al. un-
dersökning utgår från vid query expansion. Det finns  kategorier numrerade se-
kventiellt. Varje kategori är organiserad i ordklasser, förutom substantiv även verb,
adjektiv och adverb, kan även prepositioner, konjunktioner och interjektioner åter-
finnas. Den sista gruppen i kategorien benämns ”phrases” och under denna rubrik
är olika mer eller mindre långa uttryck placerade. I tesaurusen finns andra förtydli-
gande av semantiska relationer, exempelvis korsreferenser, men då dessa inte tycks
användas i metoden för query expansion beskrivs inte dessa närmare här. Alla ka-
tegorier under samma underavdelning som ett givet huvudord är en ”procession
of similar, contrasting, and opposing concepts” som alla behandlar ovanstående
underavdelning.

Chapman beskriver termernas relation på följande sätt:

Most of the terms found under a major heading will in some demonstrabel and logi-
cal way represent subordinate or less general parts of the larger idea. Quite inevitably,
given the fact that semantic doubling or neardoubling occurs in every natural langu-
age, many of these terms will be synonymous or nearly synonymous in various parts
of their range.

En kategori illustreras i exempel nedan av  Mean, som kan sägas vara en rubrik
för kategorin. En komplett kategori innehåller fler ord och fraser, här ges endast
några exempel:

 :  

. 

B. Comparative Quantity
 Mean

.  Ex. mean, median...
.  Ex. average, pair off...
.  Ex. medium, intermediate...
.  Ex. Mediumly...
. Ex on the average...

... Metod

Vid dokumentåtervinning används informationssystemet . Termvektorer
viktas med en tf · idf och normalisering enligt ’s tidigare nämnda viktnings-
schema (lnc.ltc). Vid beräkning av likheten mellan två ord i Roget’s Thesaurus re-
presenteras de båda orden av respektive kategoriers samtliga ord. I den matema-
tiska beräkningen uttrycks orden i en kategori som en vektor och två ords likhet
är definierad som dice coefficient. För att likheten mellan två ord ska bli hög bör
snittmängden mellan två ord vara stor, det vill sälja täljaren i nedanstående kvot.
Enkelt uttryckt bör de två kategorierna som orden ingår i ha många gemensam-
ma ord. Dessutom bör nämnaren vara liten, vilket i princip innebär att det inte
återfinns så många andra icke gemensamma ord i kategorierna.

Likheten mellan två givna ord w1 och w2 definieras

sim(w1,w2) =
2· |R(w1)∩R(w2)|
|R(w1)|+ |R(w2)|

, (.)

där R(w) är den mängd ord som tillhör samma kategori som ordet w.
För att finna lämpliga query expansion termer använder man Qui och Freis

beräkning från Similarity Thesaurus, som presenteras längre fram i uppsatsen, se
kapitel ... Det väsentliga i den algoritmen är att en potentiell expansionsterm
jämförs med hela sökfrågan betraktad som en enhet.

 Ibid., s. x.

 Ibid., s. xvi.

 Lin, Dekang . Automatic retrieval and clustering of similar words. I Proceedings of the th Interna-
tional Conference on Computational Linguistics. s. –.





.. UMLS Metathesaurus

Query Expansion Using the  Metathesaurus

Aronson, A. R., Rindflech, T. C., U. S. National Library of Medicine, 

... Testkollektion Medline

Dokumentkollektion
Medline är en biomedicinsk referensdatabas upprättad vid National Library of Me-
dicine (). Den består av referenser till över  tidskrifter, främst vetenskapli-
ga, från hela världen. Medline är skapad framförallt för personer verksamma inom
olika hälsorelaterade yrken. Medline ger referenser till ett brett spektra av hälsorela-
terade artiklar såsom: medicin, odontologi, hälsovetenskap, klinisk forskning, men
även exempelvis marinbiologi, kemi och miljövetenskap. Varje bibliografisk refe-
rens, som används i undersökningen, inkluderar titel och abstrakt och de manuellt
tilldelade MeSH-termerna (Medical Subject Headings).

Dokumentkollektionen består av  bibliografiska referenser från Medline.
De  Medline dokumenten som används i undersökningen är hämtade från
en studie av olika medicinskt kunniga yrkesgruppers sökningar och därefter funna
och relevansbedömda dokument.

Sökfrågor och relevansbedömningar
Läkare och läkarstuderande med liten erfarenhet av sökning i Medline nedtecknade
först en kort beskrivning av sitt informationsbehov, därefter gjorde de sökningar i
Medline. En annan grupp bestående av läkare med god kunskap av sökning i Med-
line och bibliotekarier använde även ovanstående beskrivningar av informations-
behov för sökningar i Medline. Samtliga sökresultat relvansbedömdes därefter av
läkare, specialister i det berörda sökområdet för varje sökfråga.

Data om testkollektion Medline

✗ Dokumentkollektionen består av  dokument

✗ Kollektionen spänner över ett begränsat område

✗ Exempel på sökfråga: Is there evidence to support the use of inhaled steroids in
 when the patient is on intravenous steroids

✗ Medellängd på sökfrågorna, inga data. Om exemplet ovan på sökfråga är re-
presentativt, vilket man kan anta, så skulle en gissning vara att medelvärdet
på sökfrågor är runt – ord/sökfråga inklusive stoppord

✗  sökfrågor användes

... Termkälla

Unified Medical Language System () är ett projekt, initerat av  i mitten
av -talet. Man söker bland annat underlätta informationsåtervinningen för
användare genom att bättre integrera olika informationssystem, såsom exempel-
vis databaserade patientjournaler och bibliografiska databaser.I denna undersök-
ning används  Metathesaurus för query expansion. I Metathesaurusen ingår
cirka  miljoner begrepp ifrån mer än  olika biomedicinska tesaurus, klassifi-
kationer, kodningssystem och listor av kontrollerade termer, vars inre strukturer
och begreppsinformation kvarstår. Strukturen i Metathesaurusen innefattar inte
en övergripande hierarki, utan kan mer liknas som web. Även om en universell hi-
erarki inte finns kan enskilda hierarkier från de olika ingående källorna återfinnas.

 U.S. National Library of Medicine ––a. Fact Sheet 

 Hersh et al. . A performance and failure analysis of  with a  test collection. Journal
of the American Informatics Association.

 U.S. National Library of Medicine ––b. Fact Sheet  Metathesaurus.





Det nya som Metathesaurusen tillför är bland annat grundläggande information
om varje begrepp och nya relationer, framförallt synonyma relationer, mellan ter-
mer från de olika vokabulären.

Metathesaurusen är skapad dels automatiskt genom bearbetning av de databa-
serade versionerna av källmaterialet och dels manuellt av ämnesspecialister. De vik-
tigaste enheterna i Metathesaurusen är de så kallade Concepts (ungefär begreppsen-
heter) bestående av sammanlänkade alternativa namn för samma begrepp (vilka
bedömts av professionella inom området) såsom synonymer och lexikala varian-
ter. Kompletterande information kan även återfinnas i Concept såsom definitioner,
information om hierarkisk kontext i källvokabuläret samt ny information om re-
lationer mellan begreppsenheterna. Varje Concept tilldelas en Concept Unique
Identifier (). En identifier har här inte någon egen betydelsebärande funktion.
Alla begrepp som har samma normaliserade form, där man bortser från exempelvis
mindre lexikala variationer, identifieras även med samma Lexical Unique Identifier
(). De lexikala varitionerna tilldelas Strings Unique Identifier (). För exem-
pel på ovan beskrivna, se tabell ..

Tabell .. Exempel på Concept med tillhörande Identifiers.

Concept () Term () String ()
  

Atrial Fibrillation Atrial Fibrillation Atrial Fibrillation
(Prefered) (Prefered) (Prefered)
Atrial Fibrillations Atrial Fibrillations
Auricular Fibrillation

... Metod

MetaMap är det program som här automatiskt kartlägger medicinsk text till be-
grepp i  Metathesaurus. Sökfrågan, som är uttryckt i naturligt språk, bearbetas
först genom att ordklasser märks upp med Xerox Part-of speech tagger och -
 minimal commitment parser identifierar nominalfraser. För varje nominalfras
genereras varianter, såsom synonymer och akronymer. För detta används vanligen,
och troligen även i detta fall, Dorland’s Illustarted Medical Dictionary och ett syno-
nym knowledge base utvecklat för parsern. Exempelvis genereras från substanti-
vet ocular varianterna eye, optic, ophthalmia. Den kandiderande mängden query
expansion termer hämtas i Metathesaurusen av MetaMap, genom att programmet
söker igenom Meta word index beståendes av Meta-strängar. De strängar som be-
står av åtminstone en av varianterna, som utvecklats från sökfrågan, är potentiella
query expansion termer tillsammans med tillhörande Metathesaurus Concept.

I metodbeskrivningen för query expansion med  Metathesaurus anges att
man avvikit från den vanliga MetaMap proceduren och ej genererat alla potentiellt
möjliga varianter på en nominalfras, men man redovisar inte hur erhållna poten-
tiella query expansion termer därefter utvärderas och rankas. Därför beskrivs här
endast några principer för hur en utvärdering av MetaMap i vanliga fall går till.

Vilka termer som ska rankas högst av de kandiderande anges i en utvärderings-
funktion, där ett värde tilldelas matchningen mellan en potentiell expansionsterm

 U.S. National Library of Medicine ––.  Knowledge Sources.

 U.S. National Library of Medicine ––b. Fact Sheet  Metathesaurus.

 U.S. National Library of Medicine ––.  Knowledge Sources.

 Aronson, Alan R. . MetaMap: Mapping the Text to the  Metathesaurus. s. 

 Aronson, Alan R. a. Effective Mapping of Biomedical Text to the  Metathesaurus: the MetaMap
Program. s. .

 Aronson , s. .

 Aronson, Alan R. b. MetaMap Evaluation. s. .





och en nominalfras. Utvärderingsfunktionen baseras på fyra komponenter: centra-
lity, variation, coverage och cohesiveness. I centrality kontrolleras om huvudordet
i nominalfrasen ingår i den potentiella expansionstermen, om huvudordet ingår
ges maxvärde annars . Ordet variation, syftar på de varianter som härletts från
nominalfrasen och värdet för metatermen blir något lägre ju fler ”steg” som gjorts
för att generera varianterna. Coverage är ett mått på hur stor del (i princip an-
tal ord) som metatermen har av hela nominalfrasen. Cohesiveness liknar coverage
men betonar, som jag förstår det, sekvensen av orden i Metathesaursusförslaget i
förhållande till nominalfrasen.

Här nedan ges exempel på föreslagna Metathesaurus strings för nominalfrasen
ocular complications. Termerna ges i fallande ordning efter rankning, med 

som maxvärde.

 Complications <> (Complication)
 Complications <> (Complications Specific to Anthepartum or

Postpartum)
 Complicated
 Ocular
 Eye
 Eye 

 Ophthalmic
 Optic (Optics)
 Ophthalmia (Endophthalmitis)

Aronson påpekar att exemplet även illustrerar Metamaps största problem, dub-
beltydighet, genom att ett av concepten behandlar graviditet och ej relaterar till
ögonsjukdomar. Exemplet tydliggör även betydelsen av att huvudordet, som här är
complications, ingår. Slutligen kontrolleras hur kombinationer av de kandideran-
de termerna bäst matchar nominalfrasen, som jag förstått söker man potentiella
expansionstermer som inte överlappar varandra i så hög grad.

Antalet query expansion termer som används anges inte. Frågorna kan med
InQuerys query processor ges en strukturerad form, som kan bearbetas av syste-
met. I experimentet används en operator för hela den nya expanderade sökfrå-
gan. Operatorn anger att termer i sökfrågan bidrar i olika hög grad till resultatet
beroende på vilken vikt som knyts till respektive term. Viktningsvärdena framtogs
experimentellt. Hela den ursprungliga sökfrågan ges här ett viktningsvärde , vilket
kan ställas i relation till de nya Metathesaurus termerna och fraserna som ges ett
värde .

.. Wordnet

Complementing WordNet with Roget’s and Corpus-based Thesauri for Information Retrieval

Mandala, R., Tokunaga, T., Tanaka, H., Department of Computer Science, Tokyo Institute

of Technology

... Testkollektion  

Se avsnitt .. Okapi, ovan.

 Ibid., s. –.

 Aronson a, s. .

 Ibid., s. .

 Callan, James P., Croft, W. Bruce & Harding, Stephen M. . The  Retrieval System s. –.





Data om testkollektion TREC 

✗ Dokumentkollektionen består av cirka –. dokument

✗ Kollektionen spänner över ett begräsat ämnesområde

✗ Exempel på sökfråga, från titelfältet i Topic: sick building syndrome

✗ Titelfältens medellängd inklusive stoppord var , ord

✗  sökfrågor användes

... Termkälla

Den lexikala elektroniska databasen WordNet skapades på -talet och består av
ord organiserade i ett semantiskt nätverk, där semantiska pekare anger relationer
mellan begreppsenheter.Vilken version av WordNet som användes i experimentet
anges inte. Utformningen av WordNet är inspirerad av psykolingvistiska teorier om
människors sätt att organisera mental lexicons. WordNet kallas ibland för en ge-
nerell tesaurus, men huvudaktören bakom dess tillkomst, Georg A. Miller,menar
att WordNet varken är en renodlad ordbok eller en tesaurus, utan att den snarare
innehar en kombination av egenskaper både från en traditionell ordbok och från
en tesaurus. Inom området för Artificial Intelligens benämns WordNet vanligen
som en ontologi. Orden i WordNet hämtades bland annat från Roget’s Interna-
tional Thesaurus () och Brown Corpus. WordNet är uppdelat i kategorierna
substantiv, verb, adjektiv och adverb. En anledning till detta, förutom praktiska
lagringsaspekter, är enligt Miller att de grundläggande enheterna är i form av
synonymgrupper, så kallade synsets. Ord anses i WordNet vara synonyma rela-
tivt en kontext; ”two expressions are synonymous in a linguistic context C if the
substitution of one for the other in C does not alter the truth value.” Ord som fö-
rekommer i samma synset behöver inte vara synonyma i alla kontext. Flertydiga
ord placeras i olika synsets. I synsets kan exempelvis även kollokationer, idioma-
tiska uttryck och en förklarande text till ett ord ingå. Mycket få länkar återfinns
mellan de olika kategorierna.

I följande experiment med query expansion, där källan för de nya termerna
hämtas från Wordnet, används endast substantivkategorin. Version . av Word-
Net innehåller nästan . substantiv organiserade i cirka . synsets. Re-
lationena mellan synsets påvisas, som sagt, med semantiska pekare och typ av re-
lation beror på ordklasstillhörighet. Substantiven är organiserade hierakiskt med
hyponym/hypernym relationer mellan synsets, även andra relationer såsom me-
ronymi/holonymi påvisas. Substantiven är strukturerade under huvudkategorier
(unique beginners), exempelvis {food} {feeling, emotion}. Det är endast hypo-
nym/hypernym relationerna som används i Mandals et al. metod för query expan-
sion. Djupet i dessa relationer varierar. Genom några egna sökningar på WordNet

 Miller, George A. et al. . Introduction to WordNet: An Online Lexical Database. s. .

 Fellbaum . WordNet: an electronic lexical database. s. .

 WordNet utvecklades under ledning av Georg A. Miller vid avdelningen för kognitionsvetenskap, Prin-
ceton University.

 Fellbaum , s. –.

 För en presentation av ontologier se exempelvis Gruber, Tom ––. What is an Ontology?

 Fellbaum , s. xviiif.

 Ibid., s. xix.

 Miller et al., s. .

 Ibid., s. .

 Fellbaum , s. .

 Ibid., s. ., .

 Ibid., s. f.

 Ibid., s. .

 Ibid., s. –.





online och en uppskattning fann jag att djupet i hyponym/hypernym relationerna
ofta var runt cirka  synsets.

Här nedan ges ett exempel på hierarki av synsets som står i hyponym/hypernym
relation och återfinns under huvudkategorin {entity}:

librarian, bibliotec – (a professional person trained in library science and engaged in library

services)

⇒ professional, professional person – (a person engaged in one of the learned professions)

⇒ adult, grownup – (a fully developed person from maturity onward)

⇒ person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul – (a human being;
”there was too much for one person to do”)
⇒ organism, being – (a living thing that has (or can develop) the ability to act

or function independently)
⇒ living thing, animate thing – (a living (or once living) entity)

⇒ object, physical object – (a tangible and visible entity; an entity that
can cast a shadow; ”it was full of rackets, balls and other objects”)
⇒ entity – (that which is perceived or known or inferred to have

its own distinct existence (living or nonliving))

Det framgår inte ifrån experimentrapporten om även de inom parantes ingående
definitionerna ingår i query expansion. Min gissning är att de inte gör det, då de
enskilda i orden i definitionerna ibland i sig inte alls har semantiskt med de i synset
ingående synonymerna att göra.

... Metod

För att finna lämpliga termer för query expansion använder Mandala et al. en ma-
tematisk metod för att mäta grad av likhet mellan termer. WordNet är, som be-
skrivits ovan, ett semantiskt nätverk bestående av ord organiserade i synsets med
semantiska pekare mellan synsets. En graf består, som tidigare nämnts, av noder
(korsningar) och kanter (vägar). Varje nod är här en grupp synsets och de seman-
tiska relationerna mellan synsets är kanterna. I WordNet representeras ett givet
ords betydelse av de ord som ingår i samma synset som detta ord.

Beräkningen av likheten mellan två givna ord w1 och w2 baseras på den kortaste
vägen från varje betydelse (ett ord kan vara flertydigt) av ord w1 till varje betydelse
av w2.

sim(w1,w2) = max

[
− log

(
Np

2D

)]
, (.)

där Np är antalet noder längs vägen p mellan w1 och w2 och D är det maximala
djupet i taxonomin.

I algoritmen divideras det antal noder som finns mellan termerna w1 och w2

med det fördubblade maximala djupet av taxonomin (strukturen). De termer som
har ett kortare avstånd, det vill säga få antal noder mellan varandra, ska i algo-
ritmen premieras och få ett högt positivt värde. (Eftersom logaritmen för ett tal
mindre än  är negativt, så sätts i algoritmen in ett kompensationstecken så att ett
positvt värde erhålls.)

Potentiella expansionstermer jämförs därefter med sökfrågan betraktad som en
enhet och query expansion görs genom att de högst rankade termerna bildar en ny
vektor och denna adderas till den ursprungliga.

 Exemplet är hämtat från WordNet .

 Se detta arbete, kapitel ....





. Query expansion med kollektionsberoende
kunskapsstrukturer som källa

.. Similarity Thesaurus

Concept Based Query Expansion

Qiu, Y., Department of Computer Science Swiss Federal Institute of Technology, Zurich; Frei,

H. P.,  Union Bank of Switzerland

... Testkollektion 

Dokumentkollektion
I undersökningen gjordes experiment på tre olika relativt små testkollektioner. Här
redovisas resultatet från  (Communications of the Association for Compu-
ting Machinery). Denna väljs därför att den inte tycks ha manuell indexering och
en majoritet av de i uppsatsen ingående undersökningarna har inte det.  är
storleksmässigt en mellanvariant till de båda andra. Avvikande query expansion re-
sultat från de andra testkollektionerna redovisas om det kan belysa resultatet med
utgångspunkt i skillnader mellan testkollektioner. Dokumentkollektionen består
av  bibliografiska referenser till den datavetenskapliga tidskriften . Varje
post består av ett flertal fält bland annat titel och abstrakt.

Sökfrågor och relevansbedömningar
Om utformningen av sökfrågor och relevansbedömningar i  testkollektion
har ingen närmre beskrivning återfunnits.

Data om testkollektion CACM

✗ Dokumentkollektionen består av  dokument

✗ Kollektionen spänner över olika ämnesområden

✗ Exempel på sökfråga: What articles exist which deal with  (Time Sharing
System), an operating system for  computers

✗ Medellängd på sökfrågorna var cirka  ord

✗  sökfrågor användes

... Metod

I konstruktionen av tesaurusen är termerna indexerade med dokument. Ett eller
fler dokument kan sålunda sägas beskriva en term. Varje given termvektor är upp-
byggd på de dokument i vilken den givna termen ingår, om termen inte ingår i ett
dokument ges värdet noll. Varje komponent i vektorn består då av den vikt varje
dokument har, den så kallade dokumentvikten. Dokumentvikterna beräknas på ett
sätt som är jämförbart med en normaliserad tf · idf beräkning. Istället för inverse
document frequency beräknas inverse term frequency för varje givet dokument, det-
ta beräknas genom logaritmen för kvoten mellan antalet olika termer som finns i
kollektionen dividerat med antalet olika termer i det givna dokumentet.

I en tesaurus bör relationer mellan termer återfinnas, dessa relationer kan sedan
nyttjas för att finna närliggande termer att utöka sökfrågan med. I den traditionel-
la vektormodellen mäts likhet mellan en frågevektor och en dokumentvektor. Här
används simple scalar vector product för att mäta likheten mellan två flerdimen-
sionella termvektorer. För varje termpar i kollektionen ges ett likhetsvärde, dessa
likhetsvärden utgör Similarity Thesaurus, vilka kan åskådliggöras i en symmetrisk
matris.

 Dunlop, M. D. . Multimedia Information Retrieval. kapitel .





En specifik aspekt i denna undersökning är synen på hur sökfrågan ska behand-
las. Sökfrågan betraktas som ett enhetligt begrepp. En centroid, en virtuell term, i
vektorrymden får representera alla termer i sökfrågan. Närheten till denna virtu-
ella term avgör vilka termer som blir aktuella i query expansion. Ett nära avstånd
i vektorrymden mellan två termer innebär en närmre (statistisk) relation mellan
respektive termer.

Potentiella expansionstermer rankas med nedanstående algoritm, där likheten
mellan sökfrågan q och termen t beräknas.

Simqt(q, t) = ∑
ti∈q

qi ·sim(ti , t), (.)

där qi är vikten för termen ti i sökfrågan och sim(ti , t) är ett värde på likhet som
hämtas från Similarity Thesaurus för termerna ti och t.

Från tesauruslistan av termpar används i beräkningen parvärdet från de par där
den ena termen i paret återfinns som frågeterm. Det är den andra termen i term-
paret som ska prövas om den kan vara lämplig som query expansion term. För att
en term t ska anses vara en bra query expansion term bör den få ett högt värde i
matchningsalgortmen ovan. En möjlig expansionsterm får ett högt värde om den
återfinns i tesauruspar med så många som möjligt av de ursprungliga frågetermer-
na samt även har ett högt likhetsvärde för dessa par. Efter ovanstående beräkning
görs en normalisering där samtliga rankningsvärden får ett värde mellan  och .
Query expansion görs genom att de högst rankade termerna bildar en ny vektor
och denna adderas till den ursprungliga.

I experimentet gjordes försök med att variera antalet expansionstermer, här re-
dovisas resultat från expriment med  där  expansionstermer användes.

.. Co-occurrence-based Thesaurus

Complementing WordNet with Roget’s and Corpus-based Thesauri for Information Retrieval

Mandala, R., Tokunaga, T., Tanaka, H., Department of Computer Science, Tokyo Institute

of Technology

... Testkollektion  

Se avsnitt .. Okapi, ovan.

Data om testkollektion TREC 

✗ Dokumentkollektionen består av cirka –. dokument

✗ Kollektionen spänner över olika ämnesområden

✗ Exempel på sökfråga, från titelfältet i Topic: sick building syndrome

✗ Titelfältens medellängd inklusive stoppord var , ord

✗  sökfrågor användes

... Termkälla

Den metod, som här presenteras för val av termer till query expansion, är ett sätt
att söka ange statistiskt ett fenomen som skaparna av metoden (Church, Hanks)
benämner word association norms. Detta begrepp kan ungefärligen översättas med
kollokation. Språkvetaren Firth uttryckte det som ”you shall know a word by the
company it keeps”. Genom empiriska studier har man funnit att vissa ord ofta
associeras till varandra. Inom lingvistiken klassas ett ord ibland på basis av dess
samförekomst med andra ord, det är bland annat ett sätt att klargöra flertydighet.

 Church, Kenneth Ward, Hanks, Patrick . World Association Norms, Mutual Information, and Lexi-
cography. I Proceedings of the th Annual meeting of the Association for Computational Linguistics. s. f.





I tabell . ges exempel på kategorier av ordpar som skulle kunna återfinnas med
den metod som forskarna presenterar. De relationer som benämns Fixed, Com-
pound och Lexical förekommer ofta tätt samman, inom en liten window size be-
ståendes av ett fåtal cirka – ord. Så är även fallet med Semantic, men där finns en
större variation av närhet med window size, ofta även på ett större antal ord.

Tabell .. Exempel på möjliga ordförhållanden som återfinns i Co-occurence-based
Thesaurus.

Relation Word x Word y
Fixed bread butter
Compound computer scientist
Semantic man woman
Lexical coming from

... Metod

För att söka mäta word association norms används ett mätningssätt baserat på det
informationsteoretiska konceptet mutual information. Mutual information, I(x,y),
jämför sannolikheterna av att observera orden x och y tillsammans P(x,y) med
sannolikheterna av att observera x och y var för sig, oberoende av varandra P(x) ·
P(y).

I(x,y) = log
P(x,y)

P(x) ·P(y)
(.)

Av ekvationens högerled kan man se, att om det finns ett högt samband mel-
lan termerna x och y, det vill säga I(x,y) � 0, så bör P(x,y) vara mycket större
än P(x) ·P(y). Och vice versa för ett lågt I(x,y) bör P(x,y) vara mycket lägre än
P(x) ·P(y). P(x) och P(y) skattas genom att man räknar antalet förekomster av
x och y i dokumenten, samt normaliserar med storleken på hela vokabulären i do-
kumenten. P(x,y) skattas genom att antalet gånger som x samförekommer med y i
ett givet dokument räknas, även här tas på samma sätt hänsyn till hur stort materia-
let är genom en normalisering. När man analyserar samförekomster i en textmassa
mellan två ord undersöks samförekomsten alltid inom ett givet antal ord. I Man-
dalas et al. görs hänvisningar till ovan nämnda språkteorier samt experiment där
window size var  ord. -systemet som används, , har indexeringsalternativ
som inbegriper samförekomst inom mindre textområden än ett dokument. Poten-
tiella expansionstermer jämförs därefter med sökfrågan betraktad som en enhet
och query expansion görs genom att de högst rankade termerna bildar en ny vek-
tor och denna adderas till den ursprungliga.

.. Syntactically-based Thesaurus

Complementing WordNet with Roget’s and Corpus-based Thesauri for Information Retrieval

Mandala, R., Tokunaga, T., Tanaka, H., Department of Computer Science, Tokyo Institute

of Technology

... Testkollektion  

Se avsnitt .. Okapi, ovan.

 Ibid., s. f.

 Se detta arbete, kapitel ...





Data om testkollektion TREC 

✗ Dokumentkollektionen består av cirka –. dokument

✗ Kollektionen spänner över olika ämnesområden

✗ Exempel på sökfråga, från titelfältet i Topic: sick building syndrome

✗ Titelfältens medellängd inklusive stoppord var , ord

✗  sökfrågor användes

... Termkälla

I undersökningen är det lingvistiska relationer mellan termer som ligger till grund
för skapandet av syntaxbaserad query expansion. Termer som förekommer i ett lik-
nande grammatiskt kontext antas ha en närmare inbördes relation. Även om det
inte kunnat verifieras ifrån de referenser, som ges i den mycket stringenta metodbe-
skrivningen, tycks det som att de teoretiska tankarna bakom metoden för att finna
relationer mellan termer här skulle kunna vara de Saussures paradigmatiska rela-
tion. Det vill säga den ”relation som råder mellan ord som ingår i ett paradigm
(mönster) och kan förekomma på samma plats i en mening.”

... Metod

Teknik från forskningsområdet Natural Language Processing används. ”The disci-
pline of Natural Language Processing () concerns itself with the design and im-
plementation of computational machinery that communicates with humans using
natural language” För att analysera meningar uttryckta i naturligt språk används
en parser. En parser är här en algoritm eller ett program som analyserar satser i
enlighet med en grammatik bestående av syntax-regler. I experimentet analyseras
alla dokument med Apple Pie Parser, som är en bottom-up probabilistic chart
parser. Statistiska parsrar tilldelar sannolikheter till möjliga syntaktiska tolkning-
ar av en mening, den mest sannolika tolkningen används. Ett exempel på hur
en sannolik sekvens kan se ut och skrivs är: np -> det adj nuon, vilket läses; en
nominalfras (np) omskrivs som bestämmare (det), adjektiv (adj), substantiv (nu-
on). Parserns grammatik utvanns automatiskt genom träning på Penn Tree Bank,
en syntaktiskt, manuellt uppmärkt, språkkorpus som  bestod av cirka ,
miljoner Am-Eng ord. Apple Pies grammatik är probabilistsk och utvanns med
table lookup, det senare kan förenklat beskrivas som en process där man för var-
je varje ordklasstaggad mening automatiskt söker samma sekvens av ordklasser i
träningskorpusen och matchande sekvensen ger en möjlig syntaxstruktur. Apple
Pie Parser genererar syntaxträd (parsetree) i enlighet med Penn Tree Banks struk-
tur.

Från de syntax uppmärkta dokumenten extraheras följande kombinationer:

 Nationalencyklopedin .

 Dale, Robert, Moisl, Hermann & Somers, Harold . Handbook of Natural Language Processing.
s. iii.

 Sekine, Satoshi, Grishman, Ralph. ––. Apple Pie Parser Proteus Project.

 Bottom-up respektive top-down är två olika tillvägagångssätt för en parser att konstruera ett syntaxträd.
I bottom-up parsning söker parsern konstruera ett syntaxträd från löven upp mot stammen. Ett annat
sätt att förenklat beskriva det är att indata, i form av de enskilda orden, matchas först med de högersidiga
reglerna för att därefter ersättas med de vänstersidiga reglerna. Doug, Arnold ––.  Parsing:
Basics.

 Charniak, Eugene . Statistical Techniques for Natural Language Parsing. s. .

 Ibid., s. .

 Ibid., s. .

 Marcus, Santorini, Marcinkiewicz . Building a Large Annotated Corpus of English: The Penn Tree-
bank. kapitel 

 Sekine et al. --, s. .





✗ subjekt-verb (ett substantiv som står i subjektform till ett verb)

✗ verb-objekt (ett substantiv som står i objektsform till ett verb)

✗ adjektiv-substantiv (ett adjektiv som hör samman med ett substantiv)

✗ substantiv-substantiv (ett substantiv som hör samman med ett substantiv)

Varje substantiv har en uppsättning verb, adjektiv och substantiv som det sam-
förekommer med. För varje kombination beräknas ett mutual information value.

Här ges ett exempel på hur mutual information value, Isub(vi ,n j), beräknas för
kombinationen mellan subjektet n j och verbet vi . Beräkningen grundas på statistis-
ka metoder.

Isub(vi ,n j) = log

fsub(n j ,vi)
Nsub

fsub(n j )
Nsub

· f (vi)
Nsub

(.)

där fsub(n j ,vi) är frekvensen av substantivet n j som subjekt till verbet vi , fsub(n j)
är frekvensen av substantivet n j som subjekt till vilket verb som helst, f (vi) är fre-
kvensen av verb vi och Nsub är antalet subjektsatser.

Täljaren anger här samförekomster för ett givet verb och ett givet substantiv.
Detta värde måste dock sättas i relation till det totala antalet satser som substanti-
vet står som subjekt till verb överhuvudtaget och till den relativa förekomsten av
antalet substantiv samt till det relativa antalet verb. Ett exempel där mutual infor-
mation värdet blir högt skulle kunna vara subjekt-verb paret ”snön faller”, som
hypotetiskt förekommer ofta i en given databas, däremot förekommer subjektet
”snön”endast hypotetiskt någon gång med ett annat verb och likaså verbet ”faller”
förekommer endast någon gång med ett annat subjekt. Enligt detta exempel ges att
förhållandet ”snön faller” har en nära inbördes relation.

Med de värden som erhållits för kombinationerna: subjekt-verb, verb-objekt,
adjektiv-substantiv, substantiv-substantiv kan man sedan skapa den kollektionsba-
serade tesaurusen:

sim(w1,w2) =
∑

(r,w)∈T(w1)∩T(w2)
[Ir(w1,w)+ Ir(w2,w)]

∑
(r,w)∈T(w1)

Ir(w1,w)+ ∑
(r,w)∈T(w2)

Ir(w2,w)
, (.)

där sim(w1,w2) är likheten mellan orden w1 och w2, Ir(w,w′) är ett mutual infor-
mation värde som beräknas enligt (.), T(w) innebär par vid en viss relation r
där där Ir(w,w′) är positivt, r är typen av syntaktisk relation, w är ett verb om r
är kombinationen subjekt-verb eller objekt-verb, eller så är w ett adjektiv om r är
kombinationen adjektiv-substantiv.

Metoden för att jämföra två godtyckliga termer är principiellt lik ovanståen-
de samband. Man beräknar paret ord kategorivis, där en kategori exempelvis är
subjekt-verb relationen och en annan är adjektiv-substantiv relationen och så vida-
re. För att ett relationsvärde överhuvudtaget ska återfinnas mellan de båda orden
bör ordparet uppfylla vissa kriterier. De termer, mellan vilka man ska finna ett rela-
tionsvärde i en given kategori, ska ha en snittmängd. Detta illustreras lättast med ett
exempel. Om orden mellan vilka man ska finna ett relationsvärde är ”snö” repekti-
ve ”regn” och kategorin är subjekt-verb, ska dessa båda återfinnas med samma verb,
exempelvis ”snö faller”, ”regn faller”, ”snö bildas”, ”regn bildas”. Varje sådant par av
subjekt-verb har ett värde enligt tidigare samband. Denna snittmängd summeras
och sätts i relation till (med ett bråk) en summa av alla de verbkombinationer som
snö kan tänkas återfinnas med i dokumentsamlingen och även med en summa av
alla de verbkombinationer som regn kan tänkas återfinnas med.

Potentiella expansionstermer jämförs därefter med sökfrågan betraktad som en
enhet och query expansion görs genom att de högst rankade termerna bildar en ny
vektor och denna adderas till den ursprungliga.

 Se detta arbete, kapitel ...





. Query expansion med en kombination av
kollektionsoberoende och kollektionsberoende
kunskapsstruktur som källa

.. Den kombinerade kunskapsstrukturen

Complementing WordNet with Roget’s and Corpus-based Thesauri for Information Retrieval

Mandala, R., Tokunaga, T., Tanaka, H., Department of Computer Science, Tokyo Institute

of Technology

... Testkollektion 

Se avsnitt .. Okapi, ovan.

Data om testkollektion TREC 

✗ Dokumentkollektionen består av cirka –. dokument

✗ Kollektionen spänner över olika ämnesområden

✗ Exempel på sökfråga, från titelfältet i Topic: sick building syndrome

✗ Titelfältens medellängd inklusive stoppord var , ord

✗  sökfrågor användes

... Termkälla

I denna undersökning används både kollektionsberoende och kollektionsoberoen-
de kunskapsstrukturer. De kunskapstrukturer som används är de tidigare i upp-
satsen behandlade Roget’s Thesaurus, WordNet, Co-occurence och Syntactically-
based Thesaurus. Tanken är att olika typer av kunskapsstrukturer har olika karak-
täristiker med olika styrkor, respektive svagheter och att de ska komplettera varand-
ra för att man sammantaget ska uppnå bättre resultat vid query expansion. Deras
analys av olika kunskapsstrukturers karaktäristiker återges här med tillhörande ex-
empel.

Allmänna tesaurusar är inte specifika nog att erbjuda synonyma ord i en ämnes-
specifik databas. Ord i en ämnesspecifik databas kan ha en helt annan användning
än vad som gäller i vardagligt sammanhang, ett exempel på detta är det engelska
ordet bug som troligen betyder en sak ingående i ett dokument om datorer och ett
helt annat använt i vardagligt bruk. En annan nackdel med allmäna tesaurus är att
de vanligen inte innehåller egennamn, vilka återfinns i sökfrågor och som allmänt
sett även anses vara bra som sökord. Forskarna har innan detta experiment fokuse-
rat en del på WordNet och finner att nackdelar med denna källa, förutom att den
inte innehåller egenord och ej heller många domänspecifika relationer mellan ord,
också saknar relationen mellan ord som tillhör olika ordklasser.

Fördelen med kollektionsbaserade kunskapsstrukturer är att de, på grund av att
de är byggda utav en viss databas, fångar många domänspecifika meningar av ord.
Egennamn återfinns också vanligen i en dokumentsamling. En nackdel med den ty-
pen av kollektionsbaserad kunskapsstruktur, som baseras på samförekomst termer
emellan, är svårigheten att avgöra lämplig window size. Exempelvis om två termer
samförekommer i ett dokument så finns en viss sannolikhet att dessa två har rela-
tion till varandra, men att alla ord i dokumentet är potentiellt relaterade till varand-
ra är kanske inte troligt. Ett annat problem med samförekomstanalys i ett doku-
ment är att det vanligen inte förekommer olika ord som beskriver samma begrepp.
Exempelvis är det inte troligt att astronaut och kosmonaut används i ett och samma
dokument, åtminstone inte i en sådan frekvensgrad att de flesta algoritmer basera-
de på samförekomst tar hänsyn till det. Men denna synonyma relation återfinns
i allmänna tesaurus. Även de typer av automatiska tesaurus som ibland benämns





head-modifer-based och som här representeras av Syntactically-based Thesaurus,
kan genom sin konstruktion tänkas finna denna typ av relation. Men de relationer
som head-modifier-based thesaurus återfinner kan även de leda fel. Ett exempel
från syntaxanalysen med gemensamma huvudord är Indonesian/Japanese capital.
Men, Japanese lär inte vara en bra expansionsterm till en sökfråga som innehåller
Indonesian. I detta exempel skulle däremot en allmän tesaurus ge termer som har
anknytningar till respektive länder.

I beräkningarna för lämpliga expansionstermer läggs de termer till som är mest
lika sökfrågan i sin helhet och en expansionsterms vikt beror på dess likhet med
samtliga ingående kunskapsstrukturer. Dessa två faktorer menar forskarna särskilt
bör minska problematiken med polysemi.

... Metod

De olika simvärdena som erhållits från de fyra olika kunskapsstrukturerna är inte
normaliserade. Det vill säga värdena för ordparen går ej att jämföras då vissa kan
ha en värdeskala exempelvis upp till , andra upp till . Innan en kombinerad
kunskapsstruktur kan skapas normaliseras simvärdena för varje kunskapsstruktur
enligt nedanstående algoritm.

simnew=
simold−simmin

simmax−simmin
, (.)

där simnew är det normaliserade värdet, simold är värdet innan normalisering av
ett givet termpar, simmin och simmax är det minsta respektive största värdet för ett
termpar i den givna kunskapsstrukturen.

För att erhålla ett värde för varje givet termpar i den kombinerade kunskaps-
strykturen beräknas ett medelvärde av de fyra nämnda kunskapsstrukturerna. Det-
ta medelvärde utgör likhetsvärdet för ett givet termpar med avseende på kombina-
tionen av de fyra kunskapsstrukturerna.

Potentiella expansionstermer jämförs därefter med sökfrågan betraktad som en
enhet och query expansion görs genom att de högst rankade termerna bildar en
ny vektor och denna adderas till den ursprungliga.

 Se detta arbete, kapitel ...





 Resultat och analys

De resultat som diskuteras är de som framgår av tabell .. Samtliga i denna uppsats
ingående undersökningar rankas med avseende på hur resultatet förbättrats från
den första återvinningen (baseline) till efterföljande, när query expansion gjorts.
Förbättringen redovisas i procent i tabellen. För detaljer om effektivitetsmåtten
hänvisas till kapitel ...

I några undersökningar prövas olika variabler, vilka har med respektive metod
att göra. I de fall sådana variabler verkar ha relativt stor påverkan på resultatet av
en ungefärlig storleksordning på åtminstone – procentenheter, så kommenteras
dessa i anslutning till respektive undersökning.

. Frågeställning : Kan typ av termkälla för val av
expansionstermer sägas vara av stor vikt för
återvinningseffektiviteten?

Det finns ett starkt samband mellan termkälla och resultat. I resultatlistan återfinns
resultaten från de olika typer av termkällor; sökresultat, kollektionsoberoende kun-
skapskälla, kollektionsberoende kunskapskälla och den termkälla som bestod av en
kombination av en kollektionsoberoende kunskapskälla och en kollektionsberoen-
de kunskapskälla. Som framgår från resultatrankningen är samtliga olika typerna
av termkällor ganska väl samlade inom respektive grupp av termkälla. Ifall 

hade haft ett något bättre resultat, så hade dock resultatet med avseende på rank-
ningsposition så tydligt denna mindre undersökning kan peka på, gett att källorna
är av avgörande betydelse för resultatet.

Men, hur stor vikt ska man lägga vid rankningspositionen om resultatavvikelsen
i procentenheter är mycket liten, i storleksordningen av tiondelar?

I och med att variationerna i resultatet inom vissa undersökningar ibland varit
ett flertal procentenheter stor, med avseende på exempelvis olika parametrar, så
menar jag att man borde utläsa resultatförbättringen med mindre exakthet. Det
vill säga att exempelvis resultaten för nummer  och  är i princip likvärdiga som
uttryck för källans och metodens potential. Däremot menar jag att en skillnad på
bortåt  procentenheter är indikativ.

Som jag bedömer det kan källorna resultatmässigt grupperas i fyra enheter. Des-
sa grupper följer inte helt källindelningen. Det kan hända att dessa enheter påvisar
vissa gemensamma karaktäristiker vad det gäller strategier för query expansion, för-
utom att de i viss mån följer antagandet om att källan är av avgörande betydelse.

Tabell .. Resultat indelat i fallande ordning.

Typ av källa/undersökning Förbättring
över baseline

. Kombinerade ,%
. Sökresultat, Okapi ,%
. Sökresultat,  ,%
. Kollektionsb., Co-occ. ,%
. Sökresultat,  ,%
. Kollektionsb., Similarity ,%
. Kollektionsb., Syntactic ,%
. Kollektionsob., WordNet ,%
. Kollektionsob., Roget ,%

. Kollektionsob.,  ,%





Det vill säga att man kanske skulle kunna konstatera att vissa strategier fungerar
bättre, givet de experimentella sammanhang de ingår i

De fyra olika enheterna indelade på basis av resultat.

Enhet A
Den kombinerade kunskapsstrukturen (,%)

Enhet B
Okapi, , , Co-occurrence-based Thesaurus och Similarity Thesaurus
(,%–,%)

Enhet C
Syntactically-based Thesaurus (,%)

Enhet D
Wordnet, Roget’s och  (,%–,%)

En kommentar till indelningen är på sin plats. Huruvida resultaten kan anses
vara så pass homogena ett de utgör en enhet är en bedömningsfråga. Jag finner
att resultatet för den kombinerade enheten A, samt även de tre olika kunskapso-
beroende källorna, enhet D, är så pass samlade och avvikande från övriga, att de
ganska tydligt kan sägas utgöra egna enheter. Den minsta skillnaden, som kanske
kan diskuteras är den mellan enhet B och enhet C. Dem emellan skiljer det cirka 

procentenheter, vilket är mer än vad som skiljer mellan resultaten inom B, som är
, procentenheter (följandes den exakthet som forskarna själva valt att ange sina
resultat med). Jag finner att resultatavvikelsen är så pass stor i förhållande till den
samlade gruppen B att en egen enhet för C är befogad.

. De fyra olika enheterna indelade på basis av
resultat.

I presentationen av de olika enheterna ges en allmän bild av de i respektive enhets
ingående undersökningars karaktäristika som kräver en mer ingående förklaring.
Även en jämförelse mellan dessa görs, om detta anses relevant. De i punktform pre-
senterade uppgifterna är en sammanfattning av de tidigare nämnda sådana. Men,
då det för förståelsen inte krävs något förtydligande, så anges karaktäristika direkt
i punktform utan närmare förklaring.

.. Enhet A: Den kombinerade kunskapsstrukturen

Det som är slående är det proportionerligt mycket högre resultatet för den kom-
binerade kunskapsstrukturen i jämförelse med de andra källorna för query expan-
sion. Strategin med flera termkällor i kombination är den enda som ingår i uppsat-
sen. De tidigare redovisade resonemang som forskarna gör, gällande minskad pro-
blematik med flertydighet, samt antagandet att de olika källorna WordNet, Roget’s
Thesaurus, Co-occurrence-based Thesaurus och Syntactically-based Thesaurus till-
sammans skulle ge bättre resultat tycks vara riktiga. Det är alltså kollektionsobero-
ende källor och kollektionsberoende källor, som används. En eventuell inkludering
av sökresultatet som källa låter sig inte helt enkelt göras (såsom de utformats i de tre
här redovisade undersökningarna) i och med att de tidigare beskrivna sim-värdena
inte erhålls.

✗ De olika kunskapsstrukturerna har olika karaktäristiker som antas komplettera
varandra och förbättra resultatet.

✗ En normalisering av samtliga ingående kunskapsstrukturers termpar görs och
ett medelvärde för dessa utgör likhetsvärdet för ett givet termpar med avseende
på kombinationen av de fyra kunskapsstrukturerna.





✗ Hela sökfrågan behandlas som en enhet i jämförelsen med potentiella expan-
sionstermer

.. Enhet B: Okapi, SMART, Co-occurrence-based Thesaurus, LCA och
Similarity Thesaurus

Som tidigare konstaterats har dessa fem undersökningar för query expansion ett
så samlat resultat, att jag menar de kan sägas vara likvärdiga. Samtliga undersök-
ningar som har sökresultatet som källa, Okapi,  och  återfinns i B. Dessa
presenteras först här nedan, följt av de två kollektionsberoende kunskapsstruktu-
rerna Co-occurrence-based Thesaurus och Similarity Thesaurus.

För query expansion med sökresultat som källa är återvinningen, som resulterar
i en grupp av dokument, från vilka man sedan hämtar potentiella query expansion
termer, givetvis av stor betydelse.  och Okapis strategier för återvinning och
query expansion startar i helt olika teoretiska utgångspunkter, de har även olika
matematisk behandling. Men i praktiken blir de till en början ändå ganska lika,
med ingående tfidf med normalisering och matchning, med summering av ingåen-
de produkter, där ett icke nollvärde ges för alla dokument som innehar sökfrågans
termer.

Det som kanske mest skiljer de båda strategierna åt vid återvinningen av de do-
kument varur query expansion termerna hämtas, är ’s omrankning på basis
av en samförekomstanalys av termer inom givet window size. Där, enkelt uttryckt,
de termer i sökfrågan skulle premieras, som inte samförekom så ofta med andra
termer i sökfrågan. Dessa termer tolkas då som om att de utgör en annan aspekt
i sökfrågan. En instabilitet i ’s resultat finns med avseende på antalet doku-
ment som används och storleken på window size. Generellt för samtliga  gäller
att när antalet dokument för omrankning är runt , det vill säga det högsta anta-
let använda dokument för omrankning, så försämras resultatet.

Algoritmerna för query expansion benämns i Okapi för  och i  Roc-
chio. I Rocchio görs en omviktning av ursprungsfrågetermerna. Jag ser inte varför
en omviktning av desamma inte skulle kunna göras i . För urvalet av query
expansion termer gäller generellt sett i bägge dessa algoritmer att en given terms
distribution i antagna relevanta dokument i relation till samma terms distribution
i antagna icke relevanta dokument är avgörande för hur bra, respektive dålig, den
anses vara för query expansion. Givetvis premieras i bägge fall en relativt hög före-
komst bland de relevanta i förhållande till de ickerelevanta.

 är förhållandevis nyskapad jämfört med Rocchio.  innehåller även ett
flertal parametrar i syfte att lägga fokus på olika delar av algoritmen och kan på så
vis något kalibreras från en återvinningssituation till en annan, såsom hur mycket
relevansinformation som finns, sökfrågans längd och även databas. Sådana typer av
parametrar finns även i Okapis matchningsfunktionen, . Samma förhållnings-
sätt, med noggrant avpassade variabler, följs även vid val av antalet topprankade do-
kument. Okapi använder här  dokument, men förlitar sig allt mer på precisionen
ju mer omfattande den första sökfrågan är och ökar antalet använda dokument vid
längre sökfrågor. I  hämtas termerna från några fler av de topprankade doku-
menten,  stycken, detta oavsett frågelängd eller andra variabler. Antalet termer
som används för query expansion är liknande,  stycken i Okapi och  stycken,
inklusive ett fåtal fraser, i .

I metoden med  för urval av substantiv och substantivfraser som query ex-
pansion termer, görs på ett annat sätt än de andra två ovan nämnda sökresultat-
baserade query expansion metoderna. För det första är det inte de topprankade
dokumenten som används i analysen för att fastställa lämpliga expansionstermer,
utan topprankade passages. Och där ovan nämnda strategier i princip baserades
på om termer placerat sig i gruppen med högst respektive lägst rankade återvun-
na dokument, så är metoden i mina ögon här lite mer komplex, utan att för den
skull bli omständlig. I det resultat som presenteras här, görs en samförekomstana-
lys av sökfrågans samtliga termer med en potentiell query expansion term i de 

topprankade passages.





 sökte i dokumentomrankningen en strategi för att urskilja vilka termer
som är karaktäriserande. ’s sätt, att genom multiplikation mellan ingående ter-
mers värde, är som tidigare poängterats, ett tydligt matematiskt sätt att ”belöna” de
potentiella expansionstermer som samförekommer i de givna passages med många
av söktermerna. Genom denna strategi kan det också hända att man slipper den
problematik med query drift som tvetydighet kan medföra.

En aspekt, som är väsentlig för resultatet i , berör antalet passages i förhål-
lande till storleken på databasen. Detta nämns även om databasen, som berörs, inte
har med resultatvariationen som presenteras i tabell . att göra. Antalet passages
som används i den stora databasen , där många relevanta dokument för ett
givet Topic går att finna, är inte så känsligt, utan stabila och bra resultat ges för pas-
sages från  upp till ungefär . Antalet passages i en betydligt mindre databas,
West, är känsligare. Enkelt uttryck finns det mindre, bra material att göra analys av
i en liten databas jämfört med i en stor. Med förbehållet att storleken på databasen
i princip står åtminstone någorlunda i proportion till antalet relevanta dokument,
vilket det tycks göra i detta fall.

’s metod verkar vara något mindre känslig för första återvinningsresultatet
än  och Okapi. När dokument återvinns brukar man tala om precision, men
jag tror inte man talar om precision på samma vis vid en första återvinning av
passages. Expansion med  termer används i samtliga försök med . Vilket är
avsevärt fler än Okapis och ’s antal expansionstermer.

I undersökningen med  görs en jämförelse med en vektorberäkning enligt
, inte exakt enligt den strategi som presenteras i denna uppsats, utan enligt
en enklare strategi med local feedback och med query expansion algoritmen Roc-
chio. Intressant att notera är att ett medelvärdet av antalet gemensamma expen-
sionstermer som föreslås i local feedback och  är omkring tio-procentsnivån.
Det framgår även, att trots att termerna var olika, så förbättrade båda strategierna
den ursprungliga sökfrågans resultat. Man kan anta att  och den  under-
sökning som ingår här, även de ger upphov till olika föreslagna expansionstermer.

Similarity Thesaurus och Co-occurrence-based Thesaurus skiljer sig beträffan-
de den första beräkningen, som fastställer likheten mellan två termer, men använ-
der exakt samma sätt i den sista av de två huvudsakliga beräkningarna där poten-
tiella expansionstermer rankas. I den första jämförelseberäkningen, som skapar
tesaurusen, används i Similarity Thesaurus en vektorprodukt mellan dokument-
vektorerna för respektive termer. Motsvarande jämförelseberäkning i den andra
tesaurusen startar i en probabilistisk teori och mynnar ut i statistisk samförekomst-
beräkning mellan termer i dokument. Någon liten praktisk likhet skulle man kun-
na finna i de nämnda beräkningarna då bägge matematiskt ”belönar” ord som
förekommer i ett och samma dokument. Men, i Co-occurence, till skillnad från
Similarity Thesaurus, finns ett villkor vid beräkningen, nämligen att termerna som
jämförs också ska återfinnas i dokumentet inom fem ords närhet. I det sista steget
används, som sagt, samma beräkning, grundad på att samtliga sökfrågetermer jäm-
förs med given potentiell sökfrågeterm och ett värde då erhålls för hela sökfrågan i
relation till denna term.

Gemensamt för samtliga undersökningar, som ingår i enhet B, är att expan-
sionstermerna hämtas från kollektionen. I uppsatsen görs distinktion mellan ex-
pansionstermer som hämtas från sökresultatet och termer som hämtas från hela
kollektionen. I enhet B återfinns skillnader i urval av expansionstermer och där
kan man säga att strategin med sökresultat blir mer en strategi av andra för urval
av expansiontermer från kollektionen. Samtliga undersökningar i enhet B, är trots
olika teoretiska utgångspunkter statistiskt baserade i sin utformning.

✗ Hela sökfrågan behandlas som en enhet i jämförelsen med potentiella expan-
sionstermer i , Similarity Thesaurus och Co-occurrence-based Thesaurus.

✗ Samförekomstanalys av termer i sökfrågan och potentiella expansionstermer
görs inom givna window sizes i  är området  ord. I Co-occurrence-based
Thesaurus görs samförekomstanalys mellan ord med ett window size på  ord. I
 görs samförekomstanalys, men i syfte att omranka dokument.





✗ Två av metoderna, Okapi och , analyserar potentiella expansionstermer
med avseende på om de förekommer i hög grad bland de återvunna antagna
relevanta doumenten eller bland de antagna icke relevanta dokumenten. Denna
strategi fungerar bra, men är samtidigt känslig för första sökfrågans kvalitet.

.. Enhet C: Syntactically-based Thesaurus

Hänsyn tas i Syntactically-based Thesaurus till satser och ords lingvistiska samman-
hang. Detta särskiljer denna kollektionsberoende kunskapskollektion från de övri-
ga två, som resultatmässigt presterade något bättre. Dessa två var helt igenom sta-
tistiskt grundade. Även Syntactically-based Thesaurus använder som framkommer
mycket statistik och har bland annat i grunden en tfidf inklusive normalisering
enligt . I Syntactically-based Theaurus analyseras satser även med den pars-
ningsteknik som är vanligt förekommande inom , denna teknik används även
i undersökningen med . Men, där analysen av satserna i Syntactically-based
Thesaurus görs i dokumentkollektionen för att skapa en automatiskt konstruerad
tesaurus, så analyseras i  sökfrågans sats och termerna söks därefter direkt i
 Metathesaurus.

Något jämförbar är Syntactically-based Thesaurus med Co-occurrence-based
Thesaurus, som återfinns i enhet B, men i den senare användes en helt igenom sta-
tistisk metod, där satserna inte är grund utan givna textlängder. I de statistiskt base-
rade beräkningarna mellan termers relationer används i både Syntactically och Co-
occurrence-based Thesaurus det informationsteoretiska konceptet mutual infor-
mation. Om termrelationerna i Syntactically-based Thesaurus kan definieras som
paradigmatiska, så skulle nog termrelationerna i Co-occurrence-based Thesaurus
sägas vara syntagmatiska, det vill säga den av Saussure andra funna typ av relation
mellan ord, som mer baseras på frekvens och samförekomst.

✗ Beräkningens grund i Syntactically-based Thesaurus är termers tillhörighet i giv-
na syntaktiska relationer. Termer, som förekommer i ett liknande grammatiskt
kontext, antas ha en närmare inbördes relation.

✗ Likhetsvärdet i tesaurusen mellan två substantiv premieras, enkelt uttryckt, om
dessa omges i syntaxen av samma verb eller adjektiv och andra substantiv.

✗ Substantivs syntaktiska samhörighet med andra ordklasser och med andra sub-
stantiv fastställs och används för query expansion.

✗ Hela sökfrågan behandlas som en enhet i jämförelsen med potentiella expan-
sionstermer.

.. Enhet D: WordNet, Roget’s Thesaurus och UMLS

De tre kollektionsoberoende källorna, som ingår i denna uppsats, är väl samlade i
resultatrankningen. Den enhet, som i resultatrankningen står ovanför och prestera-
de bättre, enhet C, hade en dubbel förbättring i förhållande till det bästa resultatet
i denna grupp.

I och med att de experimentella förhållandena är helt olika mellan  och öv-
riga två, är en mer detaljerad jämförelse mellan dessa på basis av källa vansklig. För-
utom de experimentella skillnaderna har  ett enormt mycket större omfång,
med sina över  stycken ingående, kontrollerade vokabulärer och klassifikationer
och är till skillnad från de två andra ämnesspecifik. Vad de tre kunskapsstrukturer-
na mycket generellt har gemensamt är, att de termer som används för expansion
framförallt är substantiv eller nominalfraser och att expansionstermen har mesta-
dels en synonymliknande relation till söktermen.

WordNet och Roget’s är däremot i förhållande till övriga källor som ingår i upp-
satsen väldigt lika, men som framgått av query expansion beskrivningarna, är det
ibland så att inte hela källans potential utnyttjats. Detta troligen av praktiska skäl.
WordNet ger ett lite bättre resultat än Roget’s. Även om de bägge på det stora hela
taget är så lika, kanske de skillnader, vilka skulle kunna vara till fördel för WordNet,





ändå kan vara värda att poängtera. Det bör vara ganska stor skillnad mellan ordin-
nehållet i kunskapskällorna. Detta senare antas på grund av att WordNet är skapad
på -talet medan Roget’s original gavs ut i mitten av -talet och även om ord
tillkommit så har, så som tidigare nämnts, förhållandevis få ord plockats bort. I den
matematiska beräkningen för att finna lämpliga termer utnyttjas i WordNet hype-
ronym/ hyponym hierarkin mellan substantivsynsets. I Roget’s Thesaurus däremot
görs beräkning med kategoriernas representativa vektorer och dessas snittmängder.
Jag finner att kategorierna matematiskt behandlas som isolerade öar och inte som
ingående i en taxonomi. Om kategorierna innehåller synonymer, enligt en strikt de-
finition eller även mer relaterade termer, som skulle kunna inbegripa exempelvis
hierarkiska relationer, även om dessa inte är angivna, vill jag låta vara osagt. Om,
och i så fall i vilken omfattning, de hirarkiska relationer som tycks finnas länkade
mellan Concepts i  nyttjats för query expansion, har varit svårt att fastställa. I
undersökningen nämns inget om detta. Min gissning är att de inte har det, men det-
ta endast för att jag inte stött på några sådana relationer i läsningen av MetaMaps
funktion.

✗ Roget’s och WordNet är allmänna kunskapsstrukturer.  Metathesaurus är
ämnesspecifik.

✗ Wordnet och Roget’s, de delar av dessa källor som används här har i storleksord-
ning cirka . respektive cirka . disponibla ord/fraser.  Metath-
seaurus har cirka  miljoner begrepp.

✗ För samtliga tre källor består expansionstermerna i huvudsak av synonymer.

✗ WordNet (-talet) har troligen ett mer modernt urval termer än Roget’s. -
 består av många kontrollerade vokabulärer, klassifikationer, så där varierar
säkerligen aktualiteten av termerna.

✗ För samtliga tre källor tycks en majoritet av expansionstermerna utgöras av sub-
stantiv. Men även andra ordklasser än substantiv återfinns i Roget’s och ,
den senare använder i hög grad även nominalfraser.

✗ I WordNet används hypernym/hyponym hierarkin mellan substantivsynsets. I
Roget’s och  tycks inte hierarkier mellan kategorier eller mellan concept
användas för att finna potentiella termer.

✗ I Wordnet och Roget’s behandlas hela sökfrågan som en enhet i jämförelsen med
potentiella expansionstermer.

✗ Utvärderingen av potentiella expansionstermer i  skiljer sig helt från samt-
liga i denna uppsats ingående experiment.

. Frågeställning : Vilka andra variabler, än typ av
termkälla, från undersökningarna kan antas ha en
inverkan på återvinningseffektiviteten?

Såsom nämnts i metodkapitlet så har jag medvetet sökt finna undersökningar där
testförhållandena är så lika som möjligt för att kunna underlätta en jämförelse med
avseende på källan. Några tydliga samband mellan resultatförbättring och övriga
variabler knutna till testkollektionen återfinns inte. I tabell . ges testförhållande-
na i korthet och några kommentarer till några variabler i vissa undersökningar ges
här nedan.

Det som framförallt inte har gått att hålla homogent är användningen av korta
respektive långa sökfrågor. Inga direkta mönster går att utläsa från tabell ., med
avseende på frågelängd. Vad jag dock har noterat är att resultatförbättringen för
alla undersökningar som presenterat resultat från olika omfång på sökfrågan, blir
större ju kortare sökfrågan är. En kortare sökfråga tycks ge utrymme för större
förbättring, men man ska ha i åtanke att även de kortare sökfrågorna konstrueras
här, såsom framgår av beskrivningarna av undersökningarna, utav kunniga sökare





Tabell .. Testförhållanden i samtliga undersökningar.

Typ av källa Undersökn. Databas dokument- databas- sökfråge- databas- manuell
längd längd storlek typ indexering

. Kombinerade Trec långa stor kort generell nej
. Sökresultat Okapi Trec långa stor kort generell nej
. Sökresultat  Trec långa stor lång generell nej
. Kollektionsb. Co-occ. Trec långa stor kort generell nej
. Sökresultat  Trec långa stor lång generell nej
. Kollektionsb. Similar  korta liten lång specifik nej
. Kollektionsb. Syntactic Trec långa stor kort generell nej
. Kollektionsob. WordNet Trec långa stor kort generell nej
. Kollektionsob. Roget Trec långa stor kort generell nej

. Kollektionsob.  Medline korta liten lång specifik ja

och ibland även av ämnesexperter och kan därmed anses vara mycket bra sökfrågor,
även om de är relativt korta.

Med ett antagande, att en förbättring blir större ju kortare sökfrågan är, så skulle
, Similarity Thesaurus,  och  alla ha potential att nå högre resultat.
Men det beror förstås även på i vilken grad metoden är beroende av en längre,
välformulerad sökfråga. Gemensamt för , och Similarity Thesaurus är att de,
enkelt uttryckt, betraktar sökfrågan som en enhet vid jämförelse med potentiella
expansionstermer. (De är dock inte de enda här ingående undersökningar som gör
det.) Det kan ju hända att ju mer omfattande denna enhet är desto bättre fungerar
individueringen av nya söktermer.

En sökfråga kan i princip vara så bra att den fångar upp allt eller det mesta av
det relevanta materialet i databasen. Då ger en query expansion en liten procentuell
eller ingen procentuell ökning alls, vilket inte behöver betyda att källa eller metod
inte var bra. I stora databaser, såsom , finns det dock ofta fler dokument att
hämta även efter en ganska lyckad återvinning. Men i en liten databas är kanske
risken större att det blir mindre procentuell ökning. Detta är en komplicerad fråga
att ta hänsyn till, bland annat för att måttet inkluderar både precision och recall-
grad och är, enligt experter, ett ganska svårbedömbart, kombinerat mått. Därmed
blir frågan om huruvida man uppnått maximala återvinning eller ej vid en första
återvinning inte så lätt att fastställa.

Att det har stor betydelse om experimenten utförs i stora respektive små data-
baser visades när -metoden prövades, förutom i  även i en mycket liten
databas. För att illustrera den pragmatism med vilken forskarna inom  ofta löser
en sådan problematik, så justerade man i detta fall det hela med att vikta ursprungs-
frågorna högre och vikta query expansion termerna lägre vid återvinning från den
lilla databasen.

Det är endast två undersökningar som särskilt avviker när det gäller experimen-
tella förhållanden. De två som avviker från övriga är Similarity Thesaurus och -
. I och med att de bara är två och inte heller återfinns i närheten av varandra i
resultatlistan är det svårt att dra några specifika slutsatser om betydelsen av testför-
hållandena med avseende på de resultat jag redovisar här. I båda undersökningarna
används små testkollektioner. I Similarity Thesaurus fall troligen för att resurskrä-
vande bearbetning av materialet med skapandet av termvektorer underlättades av
en mindre databas med endast bibliografiska data. Den lilla databasen med Med-
line dokument, som forskarna med  använde, valdes förmodligen för att un-
derlätta en jämförelse, som de i sin tur företog med en annan metod för query
expansion. Att dessa dokument var manuellt indexerade med MeSH-termer hade
förmodligen stor betydelse för resultatet. Manuell indexering med MeSH-termer
användes i baseline och med efterföljande query expansion gav det den ,% för-
bättring som presenteras i tabell .. I en jämförelse av resultat mellan en baselineå-
tervinning utan MeSH-indexering av dokument och en annan baselineåtervinning
med MeSH-indexering framgår att den manuella indexeringen medför cirka %
bättre resultat, vilket är ganska mycket. Det vill säga, det är troligt att om dokumen-





ten i undersökningen av query expansion med  Metathseaurus, som redovisas
i tabell ., inte varit manuellt indexerade redan vid första baselineåtervinningen,
så hade förmodligen större utrymme för en resultatförbättring funnits.

. Slutsatser

Såsom redan konstaterats tycks typ av termkälla ha stor inverkan på återvinnings-
effektiviteten. Uppsatsen visar att det inte bara är avgörande varifrån termerna tas,
det vill säga termkällan som sådan. Utan även mer specifikt är det också av stor
vikt vilka antaganden om termers relationer i termkällan som görs. En tydligare
rubricering på de olika enheterna är följande: Enhet A Den kombinerade kunskaps-
källan, Enhet B Statistiskt baserade kollektionsberoende kunskapskällor, Enhet C
Lingvistiskt baserad kollektionsberoende kunskapskälla och Enhet D Kollektions-
oberoende kunskapskällor. Sökresultat som termkälla finns som synes inte med i
ovan rubricering då den inte blir lika relevant som distinktion just i förhållande
till effektivitetsförbättringen. Utan blir, som tidigare nämnts, en strategi av andra
för val av expansionstermer från kollektionen. De flesta undersökningarna inom -
forskningen fokuserar helt på de statistiskt bedömda relationerna mellan termerna.
Denna mindre studie visar att andra antagande om termers relationer än de rent
matematiska kan komplettera och förbättra resultatet vid query expansion.





 Sammanfattning

Query expansion är ett forskningsområde inom Information Retrieval. Syftet med
denna uppsats har varit att göra en komparativ litteraturstudie av experiment i
laboratoriemiljö med olika källor för query expansion, med avseende på återvin-
ningseffektivitet. I arbetet har tio olika experiment studerats, vilka indelats enligt
typ av termkälla. Experimenten jämfördes och rangordnades enligt resultatförbätt-
ring efter query expansion. De frågeställningar som har sökts besvaras var följande:

✗ Kan typ av termkälla för val av expansionstermer sägas vara av stor vikt för
återvinningseffektiviteten?

✗ Vilka andra variabler, än typ av termkälla, från undersökningarna kan antas ha
en inverkan på återvinningseffektiviteten?

Indexering och bearbetning av dokumenten i -system ligger till grund för
återvinningsprocessen och är väsentlig även för det senare urvalet av expansions-
termer. Samtliga studerade -system använder partiella matchningstekniker. -
modellerna vektormodellen och den probabilistiska modellen, den senare i två oli-
ka varianter, beskrivs kortfattat tillsammans med övriga ovanstående aspekter i
syfte att tydliggöra och underlätta förståelsen av de olika experimenten. En grund-
läggande aspekt i de flesta -system är termviktningen, vilken tydliggjorts som
minsta gemensamma nämnare i ett flertal approacher vid den första återvinningen
och efterföljande query expansion.

Det finns olika metoder för query expansion; manuell, interaktiv och automa-
tisk query expansion. Indelningen grundas på -systemet, respektive användarens
grad av involvering i expansionsprocessen. I samtliga här studerade experiment
används automatisk query expansion, där en identifikation och ett val av expan-
sionstermerna görs helt utan användarens assistans.

Arbetet utgår i jämförelsen från fyra olika typer av termkällor för query expan-
sion, vilka uppräknas nedan, benämningarna på de termkällor/undersökningar
som här studeras anges i parantes.

✗ Sökresultatet det vill säga de antagna relevanta dokumenten efter en sökning.
(Okapi, , )

✗ De kollektionsoberoende kunskapskällorna vilka utgörs ofta av manuellt kon-
struerad tesaurus, eller även ett så kallat semantiskt nätverk. (Roget’s Thesaurus,
 Metathesaurus, Wordnet)

✗ De kollektionsberoende kunskapskällorna, vilka konstrueras automatiskt utav
en dokumentkollektion, ofta även benämnd automatiskt konstruerad tesaurus
(Co-occurrence-based Thesaurus, Similarity Thesaurus och Syntactically-based
Thesaurus.)

✗ Den fjärde och sista typen av termkälla, som ingår i uppsatsen, består av en kom-
bination av två termkällor från gruppen av kollektionsoberoende och gruppen
av kollektionsberoende kunskapsstrukturer (Co-occurrence-based Thesaurus,
Syntactically-based Thesaurus, Roget’s Thesaurus och Wordnet)

En utvärdering av ett -system kan göras på ett flertal olika sätt. Detta har be-
skrivits för att förtydliga på vilket förhållandevis ganska snävt sätt, som en utvär-
dering av automatisk query expansion i laboratoriemiljö görs. I experimenten som
ingår i arbetet uttrycks återvinningseffektiviteten med mean averge precison och
interpolated mean average precison, vilka därför har beskrivits. Det är den procen-
tuella förbättringen mellan en återvinning och efterföljande expansion, som är det
resultat som har använts för att jämföra olika termkällors potential. I denna kom-
parativa studie varierar termkällor för query expansion, men övriga variabler, som
samtliga har med testkollektionen att göra, har hållits så konstanta som möjligt
mellan undersökningarna. I genomgången av experimenten åtskiljs beskrivningen





av de matematiska beräkningar, som ligger till grund för ett urval av expansionster-
mer, och termkällan i de fall detta är möjligt.

I resultatet från denna studie framgick att det finns ett starkt samband mellan
typ av termkälla och resultatförbättring vid query expansion. Ett flertal resultatför-
bättringar ligger mycket nära varandra och inom de olika experimenten återfanns
ibland relativt stora resultatvariationer med avseende på olika parametrar. Därför
gjordes en indelning i enheterna A–D, med avseende på resultatförbättringen. En-
het A har bäst resultat följt av B och så vidare. En tanke med indelningen var att
inom enheterna kan påvisas vissa gemensamma karaktäristiker vad det gäller stra-
tegier för query expansion, givet de experimentella sammanhang de ingår i. Inga
andra tydliga samband mellan resultatförbättring och övriga variabler knutna till
testkollektionen återfanns.

✗ Enhet A, Den kombinerade kunskapskällan, har ett avsevärt bättre resultat än
övriga undersökningars. Hypotesen som låg bakom försöket med denna term-
källa verkar vara riktig, nämligen att olika typer av kunskapsstrukturer har olika
karaktäristiker, med olika styrkor respektive svagheter och att de kan komplette-
ra varandra för att sammantaget ge bättre resultat vid query expansion.

✗ I enhet B Statistiskt baserade kollektionsberoende kunskapskällor, där ingår
Okapi, , Co-occurrence-based Thesaurus,  och Similarity Thesaurus.
I samtliga dessa undersökningar gäller att expansionstermerna hämtas från kol-
lektionen. Distinktionen mellan termkällor, baserade på sökresultat och kollek-
tionsberoende källor blir, genom denna enhetsindelning inte lika aktuell. Man
kan säga att strategin, med sökresultat som termkälla, blir mer en strategi bland
andra för urval av expansionstermer från kollektionen. Samtliga undersökning-
ar i enhet B är, trots olika teoretiska utgångspunkter, statistiskt baserade i sin
utformning.

✗ I enhet C Lingvistiskt baserad kollektionsberoende kunskapskälla, återfinns
Syntactically-based Thesaurus. Till skillnad från enhet B används här  teknik
och ords lingvistiska samband mellan termer används. Enkelt uttryckt premie-
ras likhetsvärdet i tesaurusen mellan två substantiv om dessa i syntaxen omges
av samma verb, adjektiv eller andra substantiv.

✗ I enhet D Kollektionsoberoende kunskapskällor, ingår samtliga kollektionsobe-
roende källor. De tre kunskapskällorna påvisar både stora likheter, men även
skillnader. För samtliga tre källor gäller dock att expansionstermerna består i
huvudsak av synonymer och det verkar även som om en majoritet av expan-
sionstermerna utgörs av substantiv.
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