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Abstract: The aim of this thesis is to examine how thesauri constructed 

with latent semantic indexing (LSI) are performing when 
used for query expansion. There is a well-known problem 
with synonymy in information retrieval and one solution to 
this problem is to use a thesaurus. In this thesis thesauri are 
created automatically to find statistically related words and 
not only synonyms. LSI is a method that uses singular value 
decomposition (SVD) to reduce dimensions in a matrix and 
find latent relationships between words. We constructed nine 
thesauri and used them for query expansion in a Swedish 
database, GP_HDINF. To evaluate the performance of the 
thesauri precision and recall were used. We found some 
interesting results in how the thesauri performed, even though 
the results from this study did not show improvements of the 
retrieval effectiveness when using the thesauri for query 
expansion. In this study it is interesting to notice that when 
the recall for a topic improved precision also improved or was 
unchanged.  
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1 Inledning 
En text kan ses som en grundläggande källa till mänsklig kunskap och en text är även 
ett effektiv och flexibelt sätt att förvara och tillgängliggöra denna kunskap. Men även 
om läsningen av en text inte innebär några större problem i fråga om att tillgodogöra sig 
dess innehåll, kan det vara problematiskt att hitta rätt text. För att finna de relevanta 
texterna krävs det nämligen att innehållet i dessa är känt och att det överensstämmer 
med det informationsbehov som finns. 
 
För att få reda på vad ett dokument handlar om måste de ord som utgör texten betraktas, 
endast de kan säga något om dess innehåll. Men ord är opålitliga källor till ett 
dokuments innehåll eftersom de kan vara tvetydiga och ett ord kan användas för olika 
begrepp (homonymi/polysemi). För att ta reda på vad en term verkligen vill uttrycka i 
en viss text i ett visst sammanhang måste hänsyn tas till den kontext som termen 
förekommer i, det vill säga vilka termer den samförekommer med. Ett begrepp kan 
dessutom uttryckas med olika termer (synonymi). De ord som är synonyma borde 
rimligtvis förekomma i liknande kontexter och kunna fungera som substitut för 
varandra. 
 
Detta innebär ett stort problem vid informationsåtervinning då både författare och de 
som söker använder sig av olika termer för att uttrycka samma begrepp. Furnas et al. tar 
upp att det är mindre än 20 procent överlappning mellan de termer som personer väljer 
för att beskriva ett begrepp, det vill säga det är ovanligt att olika personer väljer samma 
term för samma begrepp (Furnas, Landauer, Gomez & Dumais 1987, s. 964). 
 
Denna opålitlighet hos orden innebär alltså att de termer som används i en query vid 
informationssökning, ofta inte överensstämmer med de termer som används i de 
dokument som motsvarar det informationsbehov som finns. Att vid en sökning finna 
alla relevanta dokument kan därmed vara problematiskt. Ett sätt att lösa detta är att 
använda en automatiskt konstruerad tesaurus som expanderar queryn med ytterligare 
termer vilka kan ha använts för att beskriva ett begrepp. Queryn kan i detta fall betraktas 
som ett stickprov på termer som förekommer i texter om ett visst ämne och utifrån dessa 
är det möjligt att med tesaurens hjälp finna de relaterade termerna. Tesauren hänvisar 
alltså i detta fall till de semantiska relationer som finns mellan olika termer i en 
dokumentsamling. 
 
Inom kunskapsorganisation (KO) används query expansion för att förbättra sökfrågor 
och vid denna process är tesauren ett väletablerat hjälpmedel. Vi kommer i denna 
undersökning att på automatisk väg konstruera tesaurer som sedan används vid query 
expansion i en svensk databas. För att finna de termer som ska ingå i en tesaurus 
kommer vi att använda oss av latent semantisk indexering (LSI) vilket är en statistisk 
metod för att framhäva relationerna mellan ord. Detta görs med LSI genom att den 
kontext i vilken ett ord förekommer tas i beaktande och de ord vilka har en likartad 
betydelse antas förekomma i liknande kontexter. Detta antagande innebär att om det har 
observerats att två ord ofta förekommer i liknande kontext, så är det berättigat att anta 
att de har liknande betydelser. Orden behöver alltså inte samförekomma med varandra, 
utan det krävs endast att de samförekommer med samma övriga ord, vilket kallas 
distributionshypotesen (Sahlgren 2005, s. 1f.). Detta kan illustreras med ett enkelt 
exempel: Stina sprang rekordsnabbt igår; Stina kutade rekordsnabbt igår. Exemplet 
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visar att sprang och kutade har en liknade betydelse eftersom de förekommer i samma 
kontext. 
 
Vi kommer att utvärdera hur en query som expanderats med hjälp av en automatiskt 
konstruerad tesaurus presterar jämfört med en initial sökning. Många undersökningar 
har tidigare genomförts där manuellt konstruerade tesaurer används vid query expansion 
för att finna ytterligare termer att utvidga queryn med. Det är dessutom avsevärt mycket 
vanligare med manuellt konstruerade tesaurer än automatiskt konstruerade. En fördel 
som vi ser med automatiskt konstruerade tesaurer är att det går att undvika flera av de 
problem som kan uppkomma vid manuell indexering, bland annat är konstruktionen i 
detta fall mer objektiv och konsekvent än vad den är vid manuell konstruktion. Det 
behövs heller inte här någon ämnesspecialist och risken för att en indexerare missar 
vissa oväntade synonymer eller relationer mellan termer som kan finnas i en 
dokumentsamling elimineras. Dock är de termer som ingår i en manuellt konstruerad 
tesaurus utvalda med omsorg då en indexerare grundligt övervägt vilka termer som ska 
väljas. I och med detta går det till exempel att undvika brus från slumpmässiga 
termförekomster. Dessutom är det i en manuellt konstruerad tesaurus möjligt att visa 
olika relationer som finns mellan termer, exempelvis ekvivalenta, hierarkiska och 
associerade. Den ena typen av tesaurus behöver dock inte utesluta den andra utan den 
manuellt konstruerade och den automatiskt konstruerade tesauren uppfyller olika syften. 
 

1.1 Problemformulering 
Principen som flera återvinningssystem bygger på är att de individuella orden i en query 
matchas mot de individuella orden i de dokument som ingår i en dokumentsamling. De 
dokument som innehåller ett eller flera av orden i queryn anses då vara relevanta och 
återvinns. Problemet med att återvinna dokument genom denna form av termmatchning 
är, som beskrivits ovan, att användandet av ord präglas av omfattande synonymi. Detta 
är något som resulterar i att de termer som ingår i en query inte nödvändigtvis stämmer 
överens med de termer som ingår i de relevanta dokumenten. Resultatet kan därmed bli 
att flera relevanta dokument missas. (Dumais, Furnas, Landauer, Deerwester & 
Harshman 1988, s. 281). För att överbygga detta semantiska problem vid 
informationsåtervinning kan den initiala queryn utvidgas med relaterade termer vilka 
exempelvis kan hämtas ur en tesaurus. 
 
Vanligtvis konstrueras en tesaurus manuellt vilket är en både tidskrävande och kostsam 
process. Att finna en lösning på hur detta effektivt kan göras automatiskt har därför 
länge varit ett mål för forskare inom information retrieval. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utvärdera hur en automatiskt konstruerad tesaurus, som 
bygger på latent semantisk indexering, fungerar vid automatisk query expansion i en 
avgränsad dokumentsamling. Vi vill alltså se hur tesauren presterar i detta sammanhang, 
om den påverkar återvinningseffektiviteten. 
 
Genom att använda en automatiskt konstruerad tesaurus vid query expansion kan vi 
utvärdera hur återvinningseffektiviteten påverkas, vilket vi gör med hjälp av måtten 
precision och recall.  
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Vår frågeställning med tillhörande underfrågor är således:  
 
w Hur påverkas återvinningseffektiviteten då en automatiskt konstruerad tesaurus 

används vid query expansion? 
 
ú Vilken skillnad kan visas med måttet recall, mellan en baselinesökning och en 

expanderad sökning? 
 
ú Vilken skillnad kan visas med måttet precision, me llan en baselinesökning och 

en expanderad sökning, vid DCV-nivåerna 20 och 40?1 
 
ú Finns det något samband mellan skillnaden i recall respektive skillnaden i 

precision som uppmäts för baselinesökningar och expanderade sökningar, hur 
ser i så fall detta samband ut? 

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen fortsättes med ett bakgrundskapitel där det första avsnittet 2.1 tar upp 
området information retrieval (IR) och där de klassiska modellerna för återvinning kort 
förklaras. I och med att den metod som i studien används för att konstruera en tesaurus 
bygger på vektormodellen ges här även en mer ingående introduktion till denna modell. 
 
I följande avsnitt 2.2 behandlas de språkliga problem som uppstår inom IR. Detta gäller 
främst de semantiska problem som finns med synonymi och homonymi/polysemi, vilka 
berördes i inledningen. Ett annat problem med språket är att det måste bearbetas för att 
kunna behandlas maskinellt. För att visa hur behandlingen och analysen av språket kan 
gå till ger vi en kort introduktion till området natural language processing. 
 
Dessa två inledande avsnitt i bakgrundskapitlet behandlar alltså hur 
informationsåtervinning går till samt vilka språkliga problem som kan uppstå i denna 
process. För att lösa dessa problem används vanligtvis inom IR query expansion (QE), 
en process där en inledande sökfråga kompletteras med ytterligare termer. De 
antaganden som ligger bakom query expansion samt processen att expandera en 
sökfråga tas upp i avsnitt 2.3. 
 
Ett av de hjälpmedel som kan användas vid query expansion är en tesaurus och det är 
dessutom det hjälpmedel som vi i denna studie evaluerar. I och med detta så ges i 
avsnitt 2.4 en förklaring av vad en tesaurus är samt några skillnader som kan uppvisas 
mellan en manuellt konstruerad och en automatisk konstruerad tesaurus. Avsnittet går 
sedan närmare in på olika metoder för automatisk tesauruskonstruktion som finns idag. 
 
Den metod för tesauruskonstruktion som vi dock använder oss av är LSI vilken 
presenteras i avsnitt 2.5. För att få en inblick i hur LSI fungerar och vilka beräkningar 
som genomförs med denna metod ges här även en introduktion till beräkning med 
matriser samt egenvärden och egenvektorer. Vi visar även hur processen att trunkera en 
inledande matris med singular value decomposition (SVD) går till. 
 

                                                 
1 DCV står för document cutoff value, vilket är en gräns för en rankad träfflista. Vid beräkningar tas 
således endast dokument fram till denna gräns med.  
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Efterföljande kapitel tar upp tidigare forskning inom LSI. Här presenteras tre artiklar 
som har varit betydande i vår undersökning. Den första av dessa är Deerwester et al. 
som introducerade LSI i slutet av 1980-talet. Sedan presenteras Wiemer-Hastings som 
har studerat betydelsen av SVD i samband med LSI och slutligen Kontostathis och 
Pottenger som idag står för en stor del av forskningen inom LSI. 
 
Efter detta följer metodkapitlet där vi i avsnitt 4.1 inleder med att beskriva hur urvalet 
av dokument samt textbearbetningen av dessa i denna undersökning gått till. Sedan går 
vi i avsnitt 4.2 igenom hur LSI har använts vid tesauruskonstruktionen. I avsnitt 4.3 
beskrivs testmiljön där de tesaurer som konstruerats med hjälp av LSI evalueras. Därpå 
följer en genomgång av hur studien har utförts i avsnitt 4.4. Här beskrivs hur valet av 
topic gått till samt hur sökfrågorna har formulerats. Slutligen presenteras i avsnitt 4.5 
precision och recall vilka är de mått för evaluering som använts. 
 
I kapitel 5 redovisas resultatet av de initiala och expanderade sökningar som gjorts. Här 
presenteras recall och precision för samtliga topics vid baseline och QE. Detta görs i 
både tabeller och diagram. Vi visar även den procentuella skillnaden mellan baseline 
och QE i punktdiagram samt precision över genererade recallnivåer fö r två av de totalt 9 
topics som studerats. 

 
Resultatet analyseras slutligen i kapitel 6 och frågeställningarna besvaras där. Vi ger 
även exempel på olika faktorer som kan ha påverkat resultatet. Uppsatsen avslutas med 
en sammanfattning. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Information Retrieval 
Information retrieval är ett växande område som omfattar en stor bredd av ämnen 
relaterade till lagring och återvinning av alla slags medier. I och med den växande 
informationsmängden har det blivit mer och mer viktigt att finna väl fungerande 
lösningar för hur information ska lagras och återvinnas (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 1f.). Ursprungligen utvecklades IR-systemen för att vara till hjälp vid 
hanteringen av den mängd vetenskaplig litteratur som framkommit sedan 1940-talet och 
idag använder sig universitets-, företags- och folkbibliotek av IR-system för att 
tillgängliggöra böcker, tidningar och andra dokument. Det är även vanligt med 
kommersiella IR-system som erbjuder databaser innehållandes miljoner dokument inom 
en otalig mängd ämnesområden (Frakes 1992, s. 1). 
 
Ett IR-system fungerar på så sätt att en användares query, det vill säga en formell 
redogörelse av ett informationsbehov, matchas mot dokumentrepresentationer som 
lagras i en databas. I bibliografiska databaser lagras inte dokumenten själva direkt i IR-
systemet, utan de ersätts av dokumentrepresentationer. Denna representation för ett 
dokument kan bestå av titel, författare och abstract. Syftet med att en 
dokumentrepresentation används istället för dokumenten i sig, är att det är mer effektivt 
i och med att storleken på databasen och även söktiden reduceras (Frakes 1992, s. 1). 
Fritextsökning kan även göras vilket innebär att sökning görs i hela dokumenten och 
inte bara i exempelvis titel-, författarfält och abstract. Dokumenten representeras då av 
vektorer i databasen som består av termvikter (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, 
s. 24).  
 
I och med den stora mängd dokument som finns kan det vara svårt att finna relevant 
information till ett informationsbehov och framförallt utan att återvinna en stor del 
irrelevant information samtidigt. Ofta är en inledande query inte tillfredställande för 
informationsbehovet utan den kan behöva omformuleras en eller flera gånger, det vill 
säga genom query expansion. Detta innebär att användarens initiala query expanderas så 
att den även inkluderar termer vilka är relaterade till originaltermerna. Detta görs 
vanligtvis genom att termer väljs från en lista av relaterade termer, det vill säga från en 
tesaurus (Jurafsky & Martin 2000, s. 657). 
 
Det finns ett flertal olika återvinningsmodeller som IR-system använder sig av för att 
återvinna dokument. Det dessa strategier vanligtvis gör är att tilldela ett likhetsvärde 
mellan en query och ett dokument för att de relevanta dokumenten ska återvinnas. 
Huvudidén bakom dessa strategier är att om en term påträffas både i ett dokument och i 
en query, så bör detta dokument vara relevant för queryn (Grossman & Frieder 2004, 
s. 9). 
 
Det finns inom IR tre klassiska modellerna för återvinning; booleska modellen, 
probabilistiska modellen samt vektormodellen. 
 

• Booleska modellen, är en enkel återvinningsmetod som bygger på mängdteori 
och boolesk algebra. Denna återvinningsmodell rymmer en binär 
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rankningsfunktion, det vill säga ett dokument anses antingen vara relevant eller 
icke-relevant beroende på om dokumentet satisfierar queryn eller ej. Någon 
partiell matchning av dokumenten görs således inte och dokumenten rankas 
heller inte utifrån deras relevans för queryn (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, 
s. 25ff.). 

 
• Probabilistiska modellen, bygger på sannolikhetslära vilket innebär att 

sannolikheten estimeras för att ett dokument är relevant för en query. Denna 
modell kallas även binary independence retrieval model och utgår från att 
termer är oberoende av varandra. Det antagande som ligger bakom denna modell 
är att det går att beräkna sannolikheten för att en användare ska finna ett 
återvunnet dokument relevant. Sannolikheten för att dokumentet är relevant 
beror endast på queryn och dokumentrepresentationerna. Termerna i 
dokumenten tilldelas binära vikter vilket innebär att modellen inte tar någon 
hänsyn till om en term förekommer en eller flera gånger i dokumentet (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 30-34). 

 
• Vektormodellen, är en algebraisk modell där termerna i en query samt alla 

dokument tilldelas icke-binära vikter (till skillnad från booleska modellen och 
probabilistiska modellen). Dessa vikter används sedan för att beräkna graden av 
likhet mellan en query och alla dokument i en databas. I och med detta tar 
vektormodellen i beaktande även de dokument som endast delvis matchar 
queryn. Även vektormodellen utgår från att termer är oberoende av varandra 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27-30).  

 
I och med att LSI bygger på vektormodellen ges nedan en mer ingående beskrivning av 
denna IR-modell. 
 

2.1.1 Vektormodellen 
LSI är en vidareutveckling av vektormodellen och då dessa modeller används skapas 
inledningsvis en term-dokument-matris som består av termförekomster (Dumais 2003, 
s. 192).  
 
En vektor är en ordnad sekvens av skalärer (tal) exempelvis (1, 5, 3, 2). Eftersom det är 
en ordnad serie är inte vektorn (1, 5, 3, 2) det samma som vektorn (1, 2, 3, 5) i och med 
att ordningen inte är den samma, till skillnad från en mängd där ordningen inte är av 
betydelse. Vektorer kan användas för att representera exempelvis ett dokument, här 
utifrån vikterna av de termer som finns i dokumentet: 
 

dj = (w1,j, w2,j, w3,j,…wn,j) 
 
Vektorer definieras utifrån dimensionerna i ett rum, en vektor med n värden har också n 
dimensioner. 
 
Vektormodellen är en välkänd metod inom IR, för återvinning av dokument, som 
beräknar likheten mellan exempelvis en query och dokument i en kollektion. Vektorer 
skapas för alla dokument i en samling (dokumentvektorer) och för en query som ska 
jämföras mot kollektionens dokument skapas också en vektor (queryvektor). Med dessa 
är det möjligt att beräkna likheten mellan en query och ett dokument, exempelvis med 
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hjälp av cosinusmåttet (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27). Vid denna jämförelse 
behandlas queryn också som ett dokument.  
 
Värdena i en vektor består ofta av vikter för termers frekvens och kan beräknas med 
hjälp av måtten term frequency (tf) och inverse document frequency (idf). En term som 
förekommer många gånger i ett visst dokument men få gånger i hela kollektionen, är bra 
på att både visa vad det aktuella dokumentet handlar om samt urskilja det från övriga 
dokument. Termer som däremot är väldigt lågfrekventa i hela kollektionen och 
förekommer få gånger i alla dokument är det svårt att använda då det inte finns 
tillräckligt med statistiskt material för att de ska kunna användas med tillförlitlighet. För 
att fungera som bra termer för att urskilja dokument bör termerna alltså vara 
medelfrekventa i kollektionen. Term frequency anger hur många gånger en term 
förekommer i ett visst dokument och ords förekomster förutsätts vara en bra indikator 
på vad dokumentet handlar om (Jurafsky & Martin 2000, s. 651).  
 
Då långa dokument har större chans att innehålla ett visst ord fler gånger än ett kort 
dokument, även om de till lika hög grad handlar om samma sak, kommer det långa 
dokumentet att värderas högre. För att undvika det problemet kan normaliserad 
termfrekvens användas, som beräknas enligt ekvation (2:1). Även om dokumentens 
längd inte tas i beaktande i denna ekvation går det med den att indirekt lösa problemet 
att det är olika längd på dokumenten. Detta eftersom det indirekt finns ett samband 
mellan ett dokuments längd och ett ords antal förekomster i dokumentet. För att beräkna 
normaliserad frekvens för en term fi,j används den råa frekvensen för den aktuella 
termen, här freqi,j, och den mest frekvent förekommande termen i dokumentet, här 
benämnt som den maximala frekvensen max l (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 29). 
Det ger då en normaliserad frekvens som gör att värdet på tf inte påverkas av 
dokumentens längd. 
 

jll

ji
ji freqmax

freq
f

,

,
, =    (2:1) 

 
Med inverse document frequency beräknas förekomsten av en term ti i hela kollektionen 
genom att beräkna hur många av kollektionens totala antal dokument N, som termen 
förekommer i, där ni är antalet dokument som ti förekommer i (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999, s. 29). Detta enligt ekvation (2:2). 
 

i
i n

N
idf log=                    (2:2) 

 
I ekvation (2:3) kombineras tf och idf, genom att göra detta kan ett värde för en terms 
förekomst både i ett enskilt dokument och dess förekomst i hela kollektionen beräknas. 
 

ijiji idftfw ×= ,,                      (2:3) 

 
Där wi,j står för en terms vikt beräknat utifrån både dess frekvens i ett enskilt dokument 
och dess frekvens i hela kollektionen (Jurafsky & Martin 2000, s. 653). Dessa vikter 
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förs in i en term-dokument-matris där kolumnerna utgörs av dokumentvektorer och 
raderna i matrisen utgörs av termvektorer. 
 
Likheten mellan två vektorer, exempelvis mellan en dokumentvektor och en 
queryvektor, eller två termvektorer (vilket är fallet i denna undersökning) kan beräknas 
med hjälp av cosinusmåttet. Om vektorerna på förhand inte har blivit normaliserade 
med avseende på deras längd kan ekvation (2:4) användas för att beräkna likheten 
mellan en query och ett dokument då deras vektorer jämförs med cosinusmåttet (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27). 
 

∑∑

∑
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),( dq                (2:4) 

 
Likhetsvärdet sim, för i det här fallet en query q och ett dokument dj, fås genom att 
utifrån deras vektorer som består av termvikter (wi,q och wi,j) beräkna likheten mellan 
vektorerna q och dj. 
 
Om vektorerna däremot har blivit normaliserade med avseende på dess längd, kan 
ekvation (2:5) användas för att beräkna likheten mellan vektorer med hjälp av 
cosinusmåttet (Jurafsky & Martin 2000, s. 650).2 
 

ji

n

i
qijj wwsim ,

1
,),( ×=•= ∑

=

dqdq         (2:5) 

 
Likhetsvärdet mellan två vektorer varierar mellan 1 och 0, där 1 innebär att de två 
vektorerna är helt identiska och 0 innebär att vektorerna inte har några likheter (Jurafsky 
& Martin 2000, s. 650). Detta innebär att dokument återvinns och rankas utifrån graden 
av likhet med en query. 
 

2.2 Lingvistiska fenomen inom IR 
Ett ord är ett uttryck för ett begrepp och ett begrepp kan oftast uttryckas med olika ord, 
exempelvis hund och dog som båda beskriver samma fyrbenta varelse men på olika 
språk. Det är viktigt att skilja på ord och begrepp då ett begrepp står för det innehåll 
som finns hos ett ord, det är det betecknade som vi tänker på när vi använder eller hör 
ett ord (Saussure 1970, s. 95). Semantik behandlar betydelsen av ett språkligt uttryck, 
som exempelvis kan representeras av en mening. För att kunna tolka en mening korrekt 
krävs det en förståelse av verkligheten som gör att en mening kan kopplas ihop med 
verkliga företeelser (Jurafsky & Martin 2000, s. 501f.). Detta är ett problem då ett ords 
eller en menings betydelse ska försöka tolkas maskinellt, exempelvis måste ett IR-
system kunna hantera det faktum att det finns flera ord att välja mellan för att uttrycka 

                                                 
2 Det värde som jämförelsen av två vektorer resulterar i kallas skalärprodukt eller dot product. Därav · 

som tecken för multiplicering av vektorn q och vektorn dj. 
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ett och samma begrepp samt att ett ord kan stå för olika begrepp. Vid 
informationsåtervinning leder detta till att många irrelevanta dokument återvinns samt 
att många relevanta dokument inte återvinns överhuvudtaget. Det finns dock försök till 
att automatiskt finna semantiska relationer och på så vis lösa detta semantiska problem 
vid informationsåtervinningen, ett av dem kommer vi att koncentrera oss på i denna 
uppsats, latent semantisk indexering. 
 
Lexikal semantik koncentrerar sig på enskilda termer och inte på hela meningar, därmed 
inte heller på hur meningar byggs upp (syntax). Inom detta område studeras bland annat 
de relationer som finns mellan enskilda termer som är värda att uppmärksamma 
(Jurafsky & Martin 2000, s. 589f.). Nedan följer några av de semantiska relationer som 
är viktiga inom information retrieval. 
 
Synonymer är ”different lexemes with the same meaning” enligt Jurafsky och Martin 
(2000, s. 598). Detta innebär att det i en mening bör vara möjligt att byta ut ett ord mot 
ett annat synonymt ord, utan att meningens betydelse ändras. I fråga om vad som avses 
med synonymer i en tesaurus är det en bredare tolkning. Synonymer kan i detta fall vara 
termer som är utbytbara mot varandra inom ett visst ämnesområde, men då inte 
nödvändigtvis utbytbara inom ett annat område (Jurafsky & Martin 2000, s. 599). Inom 
allmän lingvistik är det mycket ovanligt med total synonymi men det förekommer 
relativt frekvent i vetenskaplig terminologi (Aitchison, Gilchrist & Bawden 2000, s. 50). 
 
Homonymer är ord som stavas och/eller uttalas lika men står för olika begrepp, som till 
exempel vind, som kan användas både för utrymmen i hus eller väderfenomen (Jurafsky 
& Martin 2000, s. 592). I en manuellt konstruerad tesaurus visas skillnaden genom en 
kort förklaring inom parentes som anger vilken betydelse som avses (qualifiers) 
(Aitchison et al., 2000, s. 33). I en automatiskt konstruerad tesaurus kan problemet 
förhoppningsvis undvikas om de ord som omger termen tas i beaktande. Då de 
omgivande orden visar vilken betydelse det rör sig om, eftersom homonymer har skilda 
betydelser bör omgivningen också skilja sig åt (Jurafsky & Martin 2000, s. 637). Ett 
liknande problem finns med polysemer som är ord som stavas lika men har flera 
betydelser, men står inte för helt olika begrepp (Jurafsky & Martin 2000, s. 595). 
Stjärna är ett exempel på en polysem, som kan betyda både en himlakropp och en 
kändis, även om det är två skilda ord så har de har ett släktskap med varandra, 
betydelsen hos det ena begreppet är överfört till det andra. 
 
Det finns många andra relationer mellan termer än de ovan beskriva, exempelvis 
hyponymi, meronymi och antonymi. Hyponymi visar på hierarkiska relationer, där det 
underordnade ordet kallas hyponym och den överordnade kallas hyperonym (Jurafsky 
& Martin 2000, s. 601). Exempelvis är linnea en hyponym till kaprifolväxter. 
Meronymi visar på relationer mellan helhet och del, exempelvis är Borås en del av 
Sverige. Antonymi visar på motsatser, exempelvis död/levande, men det behöver inte 
vara så absoluta motsatser utan även ljust/mörkt är antonymer (Hedlund, Pirkola & 
Järvelin 2001, s. 149). 
 
Inom information retrieval kan både synonymi och homonymi påverka 
återvinningseffektiviteten, men från olika aspekter. Synonymi kan göra att relevanta 
dokument missas då de inte innehåller den aktuella termen som finns i queryn (Jurafsky 
& Martin 2000, s. 655). Med en manuellt konstruerad tesaurus utses föredragna termer 
för att försöka lösa problemet med synonymer, då en term ska föredras för att beskriva 
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ett begrepp. En automatiskt konstruerad tesaurus ger istället förslag på ytterligare termer 
som är semantiskt relaterade för att utvidga en sökning med. De försöker därmed lösa 
samma problem, att det finns flera termer som står för samma begrepp, men från olika 
infallsvinklar. Även hyponymi kan vara ett problem, då olika texter beskriver ett 
fenomen utifrån olika hierarkiska nivåer och relevanta dokument kan alltså även då 
missas. Homonymi och polysemi kan också påverka återvinningseffektiviteten negativt 
men då istället genom att ett ord kan stå för flera begrepp och därmed kan dokument 
återvinnas som inte överensstämmer med användarens informationsbehov (Jurafsky & 
Martin 2000, s. 655). I en manuellt konstruerad tesaurus används qualifiers för att 
fastställa vilken betydelse som avses med en term då det är oklart, men i en automatiskt 
konstruerad tesaurus kan kontexten tas i beaktande för att avgöra vilken betydelse en 
term har. 
 

2.2.1 Natural language processing  
Text i naturligt språk behöver bearbetas för att kunna behandlas maskinellt. Inom det 
tvärvetenskapliga ämnesområdet natural language processing (NLP) studeras olika 
metoder för att automatiskt generera och ”förstå” naturligt språk. Forskningen inom 
detta område strävar efter att få kunskap om hur vi kan förstå betydelsen i en mening 
eller ett dokument (Feldman 1999, s. 63). Bearbetningen av naturligt språk involverar 
lingvistiska metoder och analysen kan ske på olika nivåer av språket. Inom IR görs detta 
bland annat utifrån en morfologisk och syntaktisk nivå. Nedan beskrivs morfologisk- 
och syntaktisk analys närmare då de metoder som tillämpas inom dessa nivåer är 
vanliga vid bearbetningen av text för att skapa en vokabulär. 
 

• Morfologisk analys innebär att ordens struktur och uppbyggnad analyseras. 
Genom denna analys identifieras ordformer och böjningar vilka kan ställa till 
med problem vid en sökning då olika ordformer eller böjningar kan ha använts i 
dokumenten och i queryn. Det kan även vara en fördel vid tesauruskonstruktion 
att olika böjningsvarianter grupperas. För att kunna föra samman de olika 
formerna kan lemmatisering eller stemming användas. Lemmatisering 
genomförs för att identifiera ords grundformer. Exempelvis kommer då både 
pojken och pojkarna att stå i sin grundform, pojke, vilket gör att alla 
böjningsformer för ett ord samlas under dess grundform. Ett annat alternativ 
som kan användas är stemming som istället för att bilda ett ords grundform, 
kortar ner ett ord till en ordstam. Stemming sker oftast genom att ta bort suffix 
för att föra samman olika böjningsvarianter under en ordstam (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 168). Exemplet med pojken och pojkarna blir då pojk, 
vilket inte är något egentligt ord men kan ändå föra samman de olika 
böjningsformerna.  Recallen (andelen av de relevanta dokumenten som har 
återvunnits) kan förbättras med stemming då de olika böjningsvarianterna till ett 
ord återvinns oavsett vilken böjningsvariant som används vid sökningen. 
Precisionen (andelen av de återvunna dokumenten som är relevanta) kan 
däremot försämras om orelaterade ord vid stemming får samma ordstam 
(Jurafsky & Martin 2000, s. 655). 

 
• Syntaktisk analys gör det möjligt att bestämma strukturen i fraser eller meningar. 

Olika metoder för att göra detta är tagging och parsing. Tagging används för att 
märka upp orden i en text ut ifrån dess ordklasser, vilket kan underlätta 
avgörandet av vilka ord som ska användas för vidare bearbetning (Jurafsky & 
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Martin 2000, s. 298). Substantiv är ofta bra meningsbärande ord som kan visa 
vad ett dokument handlar om. Däremot finns det många småord (exempelvis 
prepositioner) som på egen hand inte har någon meningsbärande funktion 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 163). För att kunna visa ytterligare 
struktur i en text kan parsing användas, då ordklasser märks ut men också en 
mer övergripande struktur av en mening identifieras (Jurafsky & Martin 2000, 
s. 357). Utifrån strukturen i en mening är det möjligt att avläsa betydelsen hos, 
och förhållandet mellan ord. Ordens position bestämmer även om de är subjekt 
eller objekt för en handling (Feldman 1999, s. 64). 

 
Förutom dessa steg kan en stoppordslista användas för att ta bort högfrekventa ord som 
artiklar, prepositioner och konjunktioner. Det kan även vara värdefullt att ta bort ord 
som i en speciell kollektion förekommer mycket frekvent som exempelvis medicin i en 
medicinsk databas. Ord som förekommer i mer än 80 procent av kollektionen anses inte 
vara användbara vid återvinning då de är dåliga på att urskilja relevanta dokument. 
Genom att ta bort stoppord så kan dock recallen försämras eftersom ord som kan vara 
relevanta vid en sökning har tagits bort (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 167f.). 
 
Innan analys av en text kan ske behövs den dock först bearbetas genom att den delas 
upp i mindre beståndsdelar, något som benämns tokenisering. Då vi kommer att arbeta 
med ord är det nödvändigt att dela upp texten i enskilda ord, vilket görs genom att 
identifiera gränslinjerna mellan ord (den punkt där ett ord slutar och ett annat börjar). 
Exempelvis används i majoriteten av de europeiska språken blanksteg mellan de flesta 
ord (Palmer 2000, s. 17). Problem som kan uppstå i samband med tokeniseringen gäller 
sammansatta ord eller flera ord som tillsammans bildar ett begrepp, exempelvis state of 
the art, om de orden delas upp förlorar de sin gemensamma betydelse. Vid 
bearbetningen av text är det viktigt att besluta hur allt ifrån sammansatta ord till siffror 
ska behandlas, så det sker konsekvent. Det är nödvändigt att genomföra tokenisering för 
att kunna automatiskt arbeta vidare med de ord/tokens som texter bygge r på (Webster & 
Kit 1992, s. 1107). 
 

2.3 Query expansion 
För att lösa de semantiska problemen vid informationsåtervinning som beskrivits ovan 
är det möjligt att använda sig av query expansion. Genom att expandera en initial query 
med semantiskt relaterade termer är förhoppningen att den expanderade queryn bättre 
kommer att överensstämma med de dokument som uppfyller en användares 
informationsbehov. 
 
En användares originalquery består vanligtvis av bara några få termer vilka är nära 
förbundna med ämnet men kanske inte till fullo representerar användarens 
informationsbehov. Query expansion är då nödvändigt för att förändra (precisera eller 
utvidga) en initial sökning så återvinningen förhoppningsvis förbättras. Detta innebär att 
originalqueryn utökas med fler termer som exempelvis stavningsvarianter eller 
semantiskt relaterade termer till de som ingår i den initiala queryn. Query expansion har 
traditionellt utförts med hjälp av kontrollerade vokabulär som exempelvis en tesaurus 
vilken kan utöka queryn med ytterligare relaterade termer (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 173; Efthimiadis 1996, s. 122). 
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Det antagande som ligger bakom query expansion är att relaterade termer är värdefulla 
vid återvinning: ”If an index term is good at discriminating relevant from nonrelevant 
documents then any closely associated index term is also likely to be good at this.” (Van 
Rijsbergen 1979, kap. 6) 
 
Denna associationshypotes innebär alltså att om de termer som används i en query antas 
vara bra på att särskilja relevanta från icke relevanta dokument, så borde detta även 
gälla för de termer som är nära associerade med dessa, det vill säga termer som ofta 
förekommer tillsammans med querytermerna. Att utöka originalqueryn med dessa kan i 
så fall resultera i att relevanta dokument återvinns vilka annars inte skulle ha 
återvunnits. 
 
Enligt Efthimiadis kan query expansion utföras manuellt, automatiskt eller interaktivt 
(semiautomatiskt). Två element som är viktiga att ta hänsyn till då query expansion 
används är: 
 

1. Den källa från vilken expansionstermerna hämtas. 
2. Den metod som används för att välja de termer som ska ingå i expansionen.  

 
Figuren nedan visar möjliga källor för expansionstermer vid automatisk query 
expansion. De fält i figuren som är skuggade visar den metod för query expansion samt 
källa för expansionstermer som vi i vår undersökning kommer att använda. 
 

         Automatisk
   query expansion

Baserat på 
sökresultat

Baserat på 
kunskapsstrukturer

         
Kollektionsbundna

         
   Kollektionsoberoende

 
 

Figur 1. Metoder och källor för query expansion ( inspirerad av Efthimiadis 1996, s. 124).  

 
Den ena källan för val av expansionstermer baseras på sökresultat och relateras till 
processen för relevance feedback. Detta innebär att de dokument som återvunnits vid en 
tidigare sökning och då bedömts vara relevanta, blir nu källa för expansionstermer. Det 
andra sättet att utvinna expansionstermer baseras på kunskapsstrukturer. Sådana 
kunskapsstrukturer, som exempelvis en tesaurus, kan antingen vara kollektionsbundna 
eller helt oberoende av kollektionen (Efthimiadis 1996, s. 122). 
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2.4 Tesaurer 
Ett viktigt hjälpmedel vid query expansion är kontrollerade vokabulär som exempelvis 
tesaurer. För vårt vidare arbete är det viktigt att klargöra vad vi avser med en tesaurus 
då vi har funnit att det finns många olika definitioner som ger delvis olika bilder av vad 
en tesaurus är. 
 
Aitchison, Gilchrist och Bawden definierar en tesaurus som en ”vocabulary of a 
controlled indexing language, formally organized so that the a priori relationships 
between concepts are made explicit” (2000, s. 1). 
 
Då vi kommer att arbeta med automatisk konstruktion av tesaurer, anser vi det inte 
nödvändigt för en tesaurus att kunna visa alla de relationer som tas upp i manualer för 
manuell tesauruskonstruktion (exempelvis Aitchison et al. 2000). En tesaurus behöver 
alltså inte innehålla alla dessa relationer utan huvudsaken är att den fungerar som 
hjälpmedel vid sökning. Däremot så innehåller den kollektionsbundna automatiskt 
konstruerade tesauren semantiska relationer mellan termerna vilket är en förutsättning 
för att kunna expandera en sökning. Då vi talar om en tesaurus väljer vi att följa 
Kilgarriffs definition: ”A thesaurus is a resource that groups words according to 
similarity.” (2003, s. 5) 
 
Traditionellt sett är en tesaurus en lista av innehållsbärande termer inom ett avgränsat 
ämnesområde. Den manuellt konstruerade tesauren innehåller korshänvisningar som 
anger relationen mellan termerna i listan och de grupperas idémässigt. Dessutom ska det 
finnas en alfabetiskt uppställd förteckning över alla indexeringstermer. I en manuellt 
konstruerad tesaurus finns det tre olika typer av semantiska relationer mellan termerna: 
ekvivalenta, hierarkiska och associerade relationer (Aitchison et al. 2000, passim). 
 
Automatiskt konstruerade tesaurer kan än så länge inte visa exakt vilken typ av relation 
det är mellan termer, för att de ska kunna göra detta behövs en manuell bearbetning. 
Däremot kan de visa termer som kan hjälpa till att utöka en sökning. De försöker 
därmed visa semantiskt relaterade ord utan att specificera relationen, vilket går ifrån den 
mer klassiska tolkningen av tesaurus och mot en tolkning som baseras på likhet istället 
för association. Då allt fler sökningar utförs i fritext, kan en tesaurus som ger förslag på 
termer för att utvidga sökningen vara värdefull. Detta eftersom det inte finns möjlighet 
att bestämma vilken synonym som föredras, utan det är nödvändigt att finna så många 
synonymer som möjligt att använda vid sökningen. Det kan därmed vara nödvändigt 
med en utveckling av tesaurer, även om den manuellt konstruerade tesauren fortfarande 
har en viktig funktion att fylla. Det kan även vara värdefullt att använda sig av en 
kollektionsbunden automatisk konstruerad tesaurus som kan visa semantiska relationer 
som finns i en specifik kollektion. Detta eftersom relationerna mellan termer kan variera 
beroende på vilken dokumentsamling de ingår i (Dextre Clarke 2001, s. 50). En 
kollektionsbunden tesaurus kan förbättra återvinningen i den aktuella kollektionen men 
inte nödvändigtvis i en annan kollektion. 
 

2.4.1 Automatisk tesauruskonstruktion 
Att konstruera en tesaurus manuellt är resurskrävande och den kan inte heller visa 
relationer mellan ord anpassade för en given sökfråga. Det har därför under en lång tid 
funnits intresse för olika metoder att automatiskt identifiera ett par eller grupper av ord 
vilka är statistiskt associerade med varandra. Det som dessa metoder har förutsatt är att 



 

14 

ord som ofta förekommer tillsammans i ett dokument handlar om samma ämne. 
Följaktligen kan data om samförekomst (co-occurrence) mellan termer i en 
dokumentsamling användas för att identifiera några av de semantiska relationer som 
finns mellan termer (Peat & Willett 1991, s. 378). Det är även möjligt för en 
automatiskt konstruerad tesaurus att hitta oväntade relationer som inte skulle visas i en 
manuellt konstruerad tesaurus. 
 
Med första gradens samförekomst mellan termer menas att två termer förekommer i 
samma dokument eller i någon annan typ av textavsnitt exempelvis en mening eller ett 
stycke. För att finna latenta semantiska relationer som vi önskar göra i denna 
undersökning, finns det ett värde i att inte bara se på samförekomst i ett dokument utan 
också gå vidare och se på andra grader av samförekomst, det vill säga samförekomst 
mellan termer i flera dokument. Kontostathis och Pottenger visar på sambandet mellan 
samförekomst och de värden som produceras av LSI (2006, s. 56). Olika grader av 
samförekomst illustreras av figur 2. Om term t1 och term t2 båda förekommer i 
dokument d1 har de en första gradens samförekomst, dessutom förekommer t2 och t3 i d2 
(t2 och t3 har då också en första gradens samförekomst). Termen t1 och t3 har däremot en 
andra gradens samförekomst, de sammankopplas av t2 som förekommer både i d1 och 
d2. 
 

t 1  t 2

d 1

t 2  t 3

d 2 d 3

t 3  t 4

 
Figur 2. Grader av samförekomst (Kontostathis & Pottenger 2006, s. 65). 

 
Tredje gradens relation finns därmed mellan term t1 och term t4 som samförekommer 
med t3 i dokument d3 (Kontostathis & Pottenger 2006, s. 65). 
 
Samförekomst mellan termer tas ofta upp som en grund för automatisk 
tesauruskonstruktion, vilket går ut på att beräkna samförekomst av termer, i ett 
dokument eller ett textavsnitt. Då termer samförekommer i en text bör de vara relaterade 
med varandra och därmed kunna användas för att expandera en sökning för att hitta 
ytterligare relevanta dokument. Samförekomst mellan termer kan representeras med 
hjälp av en matris där termers förekomster anges. Ett problem är att de termer som är 
bra på att urskilja vissa dokument från resten av kollektionen är lågfrekventa termer, 
vilka är svåra att bygga en tesaurus utifrån (Crouch 1990, s. 633). Problemet med dessa 
lågfrekventa termer kallas data sparseness, vilket innebär att det inte finns tillräckligt 
med data för att säkert kunna avgöra relationerna mellan termer (Sahlgren 2005, s. 3). 
Det gör att en matris som bygger på samförekomst till liten del består av faktiska 
samförekomster utan det är många celler som har värdet 0. Det finns flera föreslagna 
metoder för att hantera detta problem, exempelvis genom att använda någon form av 
probabilistisk metod som Bayesianska nätverk3 (Park, Han & Choi 1995, s. 212). 
 

                                                 
3 För förklaring av Bayesianska nätverk se exempelvis Baeza -Yates & Ribeiro -Neto 1999, s. 48.  
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För att föra samman de termer som har beräknats ha en stor samförekomst används ofta 
någon form av klustring (Jurafsky & Martin 2000, s. 657f.). Det finns flera 
tillvägagångssätt för att genomföra klustring av termer, men problem som återkommer 
är hur stora klustren ska vara och när termer kan anses vara tillräckligt nära varandra för 
att hamna i samma kluster. 
 
En automatiskt konstruerad tesaurus kan skapas globalt utifrån alla dokument i en 
databas, men det är ofta en resurskrävande process då en databas ofta är mycket 
omfattande. Fördelen är att tesauren beräknas en gång och kan sedan användas för alla 
sökningar. Förutom global tesauruskonstruktion kan en tesaurus även skapas utifrån en 
lokal mängd dokument, det vill säga utifrån dokument som har återvunnits i en initial 
sökning. Då en globalt baserad tesaurus kan ha svårt att visa passande relationer för en 
specifik sökning bör en lokalt baserad tesaurus vara bättre anpassad för att finna 
relationer mellan termer för den aktuella sökningen (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, 
s. 124). 
 
Ett exempel på tesauruskonstruktion med lokal analys är lokal klustring som baseras på 
samförekomst mellan termer (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 124). Kluster 
skapas utifrån de dokument som har återvunnits av en initial sökning, de termer som 
ingår i queryn expanderas med de x termer som beräknats vara mest lika de individuella 
querytermerna. En metod för lokal klustring bygger på associationskluster som för 
samman termer som förekommer frekvent inom ett dokument då de förutsätts kunna 
användas som synonymer. En term-term-matris skapas där cellerna består av 
samförekomsten mellan varje par av termer i den lokala kollektionen. Kluster skapas 
genom att för varje term ti klustra de n närmaste termerna (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 125). Värdet på n bör vara relativt litet för att inte orelaterade termer ska föras 
samman i ett kluster. 
 
En tesaurus som inte bygger på direkt samförekomst utan på relationer mellan termer är 
en likhetstesaurus, denna tesaurus skapas globalt för hela kollektionen. Relationerna 
mellan termer fås genom att beräkna likheten mellan alla par av termer (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 131). Dessa likhetsvärden förs in i en matris som är symetrisk 
(Qiu & Frei 1993, s. 162). Eftersom denna metod skapar en tesaurus utifrån termer 
indexeras termerna med hjälp av de dokument som den ingår i, vilket innebär att varje 
term får en vektor där dess vikt i varje dokument i kollektionen anges. Termerna ses 
som begrepp i en begreppsrymd, där de placeras beroende på dess likhet till varandra. 
Detta innebär att termer som har beräknats likna varandra placeras också nära varandra. 
Med denna metod väljs termer ut för expansion utifrån hela queryn och inte utifrån de 
enskilda termerna i queryn (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 131f.). Det innebär att 
expansionstermerna bör vara lika en beräknad centroid för hela queryn, vilket bör leda 
till att expansionstermerna inte hamnar för långt ifrån det efterfrågade ämnet. 
 
Den metod för automatisk tesauruskonstruktion som vi har valt för denna studie baseras 
på latent semantisk indexering. Den används för att finna underliggande (latenta) 
semantiska relationer mellan termer som kan föras samman i tesauren. Vi ger en 
beskrivning av LSI nedan. 
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2.5 Latent semantisk indexering 
I och med tillkomsten av omfattande fulltextsamlingar så har statistiska metoder mer 
och mer kommit att användas för att analysera relationerna mellan termer och 
dokument. En av metoderna, som alltså försöker lösa problemet med synonymi och 
homonymi/polysemi, är latent semantisk indexering (LSI) (Dumais 2003, s. 191). 
Denna metod framfördes för ungefär 15 år sedan och det som LSI försöker göra är att ta 
fram semantiska relationer mellan samhörande ord. 
 
Metoden LSI brukar även benämnas som latent semantisk analys (LSA), framförallt då 
den används inom andra områden än information retrieval. 
 
Genom att analysera textkollektioner kan LSI få fram kunskap om betydelsen i 
dokument och av ord. Samtidigt utformas relationerna mellan dokument baserat på de 
ord som ingår i dem, samt relationerna mellan ord baserat på deras förekomst i 
dokumenten. För att representera termer och dokument använder sig LSI av vektorer 
precis som vektormodellen gör, även tf och idf vikter kan användas som i 
vektormodellen (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 44). Utifrån vektorerna kan en 
matris skapas och med hjälp av singular value decomposition (SVD) är det möjligt att 
reducera antalet dimensioner i ursprungsmatrisen. Genom dimensionsreduceringen går 
det att finna likheter mellan termer, vilket är användbart för att komma tillrätta med 
problemet med synonymi vid informationsåtervinning som tas upp i avsnitt 1.1 (Dumais 
2003, s. 191). Deerwester et al. förklarar detta som att LSI automatiskt organiserar de 
ord som ingår i en text i semantiska strukturer. Det antagande som ligger bakom 
utvecklandet av denna metod är att det utifrån data om hur ord används går att utläsa en 
underliggande latent semantisk struktur. Det vill säga genom att se till 
ordförekomstmönster som finns i materialet är det möjligt att hitta latenta relationer 
mellan ord. Genom att använda LSI kan starkare semantiska relationer framhävas 
medan svagare relationer tonas ner (Deerwester et al. 1990, s. 391). 
 
Nedan ges en närmare beskrivning av LSI och de element som ingår i LSI. Vi inleder 
med att kort beskriva de beräkningar med matriser som är relevanta för denna 
undersökning samt kortfattat förklara egenvärden och egenvektorer som ingår i SVD-
analysen. Vi går därefter in på beräkningarna för att finna latenta relationer mellan ord.  
 

2.5.1 Matriser 
En matris består av m rader och n kolumner i ett rektangulärt schema. Vektorer kan 
forma en matris och i exemplet nedan visas en term-dokument-matris där raderna utgörs 
av termvektorer som representerar termer och kolumnerna av dokumentvektorer som 
representerar dokument. Värdena i de enskilda cellerna anger en terms förekomst i ett 
dokument, vilket kan vara binära värden, termfrekvens eller en kombination av 
termfrekvens och invers dokumentfrekvens (tf×idf). 
 
 

d 1 d 2 d 3

t 1 1 3 0

t 2 2 0 4

t 3 1 0 2  
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I detta exempel anges termers frekvens i dokument. Det innebär exempelvis att termen 
t1 förekommer en gång i dokument d1 och tre gånger i dokument d2 men förekommer 
inte i dokument d3. Vektorn för t1 blir alltså (1, 3, 0), det är en vektor med tre 
dimensioner, det är lika många dimensioner som det är dokument i den aktuella 
kollektionen. En rad eller en kolumn i en matris kan betraktas som en vektor, raderna 
utgör här termvektorer och kolumnerna utgör dokumentvektorer, exempelvis har d3 
vektorn (0, 4, 2). 
 
Vi ger här en beskrivning av transponering och multiplicering med matriser, som är de 
operationer som kommer att utföras vid SVD-analysen. Transponering av matriser 
innebär att rader och kolumner byter plats, så om raderna i den ursprungliga matrisen 
består av termvektorer kommer kolumnerna i den transponerade matrisen bestå av 
termvektorer. För att skapa en matris där både rader och kolumner utgörs av termer 
multipliceras en ursprunglig term-dokument-matris med dess transponerade 
motsvarighet. Det är då möjligt att skapa en term-term-matris utifrån en term-dokument-
matris. Vi ger här ett exempel på multiplicering av två matriser, där den ena är 
transponerad. För att kunna multiplicera två matriser måste antalet kolumner i den första 
matrisen vara lika många som antalet rader i den andra matrisen. I detta exempel 
uppfylls det eftersom kolumnerna i den ursprungliga matrisen A består av fyra 
dokumentvektorer som representerar fyra dokument och efter transponeringen består 
raderna i den transponerade matrisen AT av dessa fyra dokumentvektorer. 
Multipliceringen av dessa två matriser resulterar i en term-term-matris B. Den första 
cellen i B (b11) har värdet 5, vilket beräknas genom att multiplicera den första raden i A 
med den första kolumnen i AT: 

(1, 2, 0, 0) · (1, 2, 0, 0) = 1×1 + 2×2 + 0×0 + 0×0 = 5. 

 
d 1 d 2 d 3 d 4

t 1 1 2 0 0
t 2 0 3 0 1
t 3 2 0 4 1

A
 

 

· 
 

t 1 t 2 t 3

d 1 1 0 2
d 2 2 3 0
d 3 0 0 4
d 4 0 1 1

AT

 
 
= 
 

t 1 t 2 t 3

t 1 5 6 2
t 2 6 10 1
t 3 2 1 21

B
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Matris B visar samförekomstfrekvenser mellan termerna, matrisen är symmetrisk vilket 
innebär att samma tal återfinns i den nedre triangeln och i den övre triangeln av 
matrisen. 
 

t 1 t 2 t 3

t 1 5 6 2
t 2 6 10 1
t 3 2 1 21

B

 
 

2.5.2 Egenvärden och egenvektorer 
I SVD-analysen används även egenvärden och egenvektorer i bearbetningen av den 
ursprungliga matrisen. För att ge en bild av vad egenvärden och egenvektorer är ges 
nedan ett exempel med ett klot som roterar runt en axel och har vektorer som är normala 
mot dess yta. Därpå följer definitionen av egenvärden och egenvektorer. 
 
Transponering av en matris är en typ av transformation (omvandling) och det finns flera 
typer av transformationer som kan genomföras, ett annat exempel är rotation vilket är 
det som sker med klotet i vårt exempel.  
 

Vektor som roterar från 
punkt A till B

AB

Egenvektorer vid polerna som 
inte förflyttas vid rotationen

 
Figur 3. Egenvektorers positioner vid rotation.  

 
De vektorer som pekar ut från sidorna följer med rotationen, de behåller sin längd (och  
vinkel) men deras position förändras i och med att de roterar. De vektorer som pekar ut 
från de båda polerna däremot kommer inte att förflyttas och det är dessa vektorer som är 
egenvektorer (och de har egenvärdet 1) (Wikipedia 2006). 
 
Vid SVD är det dessa värden och vektorer som hittas och används för att skapa tre 
ytterligare matriserna som visar olika aspekter från den ursprungliga matrisen. 
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För att matematiskt beräkna egenvärden används ekvation (2:6), där A är en matris. Om 
det finns en vektor x ≠ 0 sådan att 
 

Ax = λx     (2:6) 

 
där λ är en skalär, är x en egenvektor till matris A och λ är dess motsvarande egenvärde 
(Forsythe, Malcolm & Moler 1977, s. 217). 
 
I exemplet med det roterande klotet är det de två vektorerna som pekar ut från polerna 
som är x och λ är 1. 
 

2.5.3 SVD vid LSI 
Både egenvärden och egenvektorer används vid SVD-analysen som inleds med en 
m × n matris A som har m rader och n kolumner, cellerna i matrisen består av 
termvikter. Matris A kan uttryckas som produkten av tre ytterligare matriser, en term-
term-matris T (m×m), en singulärvärdesmatris S (m×n) och en dokument-dokument-
matris D (n×n). Matris A kan återskapas genom att multiplicera de tre matriserna, enligt 
ekvation (2:7) (Kontostathis & Pottenger 2006, s. 57). 
 
Varje matris A som är m × n, där m ≥ n, kan SVD genomföras på (Golub & Reinsch 
1971, s. 134). Detta kallas singulärvärdesdekompositionsteoremet och innebär att för 
varje sådan matris finns det en T matris, en S matris och en D matris, detta återges i 
ekvation (2:7). 
 

TTSDA =     (2:7) 

 
Matris T består av egenvektorerna från A × AT. Matrisen T innehåller relationer mellan 
termer. 
 
Matris D består av egenvektorerna från AT × A. Denna matris visar därmed relationerna 
mellan dokument. 
 
Matris S består av kvadratroten ur egenvärdena från AT × A, som kallas singular values 
(Golub & Reinsch 1971, s. 134). Dessa placeras diagonalt i matrisen i fallande ordning, 
i övrigt består matrisen enbart av nollor. 
 

=A

m ×n m ×m m ×n n ×n

T DTS

 
Figur 4. Singular value decomposition av matris A (Deerwester et al. 1990, s. 398).  
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Ofta är term-dokument-matriser mycket glesa vilket beror på att matrisen visar 
förekomster av termer i dokument och termerna förekommer oftast inte i en så stor 
andel av dokumenten. Mer än 99 % av en term-dokument-matris uppskattas i vanliga 
fall bestå av nollor (Gao & Zhang 2005, s. 1052). De termer som förekommer i en stor 
andel av dokumenten är ofta stoppord och tas inte med då de inte är bra på att särskilja 
dokument från resten av kollektionen. Term-dokument-matriser innehåller också 
mycket brus som döljer semantiska relationer, då olika termer används för att beskriva 
samma begrepp. Vid en reducering av dimensioner försvinner mycket brus och latenta 
semantiska relationer som finns i materialet framträder tydligare (Kontostathis & 
Pottenger 2006, s. 58). Detta innebär att svagare relationer tonas ner och starkare 
relationer framhävs. 
 
För att reducera dimensionerna trunkeras matriserna T, S och D ner till k dimensioner, 
där k är en parameter för dimensionsreducering. Utifrån matris S som består av 
egenvärden i fallande ordning kan de k mest betydelsefulla kolumnerna sparas. Även 
värdena i matris T och matris D har placerats i fallande ordning och därmed sparas de k 
mest betydelsefulla kolumnerna respektive raderna. 
 
Antalet dimensioner som är optimalt att trunkera ner till avgörs från fall till fall 
(Kontostathis & Pottenger 2006, s. 58). Det antal dimensioner som används vid 
reduceringen har visat sig vara avgörande för effektiviteten av LSI. Då allt för få 
dimensioner används presterar LSI dåligt och med allt för många dimensioner uppvisar 
LSI samma resultat som termmatchning. Däremellan presterar dock LSI bättre än 
termmatchning. Då LSI används för informationsåtervinning är det därför viktigt att ett 
lämpligt antal dimensioner väljs (Dumais 2003, s. 197). 
 

=Ak

m ×n m ×k k ×k k ×n

T DTS

k

k

k

k

 
Figur 5. Trunkering av matriser till k dimensioner (Berry, Dumais & O’Brien 1995, s. 576).  

 
I figur 5 illustreras hur dimensionerna reduceras, där k är det valda antalet dimensioner 
som blir kvar. Genom att multiplicera de tre reducerade matriserna kan en matris Ak 
som liknar ursprungsmatrisen skapas, men där latenta semantiska relationer framhävs 
och mycket brus försvinner (Berry et al. 1995, s. 576). Skapandet av matris Ak kan 

också beskrivas med hjälp av ekvation (2:8) där Tk, Sk och   multipliceras vilket 
resulterar i en matris som approximerar den ursprungliga term-dokument-matrisen men 
är inte identisk med den. 

(2:8) 
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Matrisen Ak ska inte bli identisk med ursprungsmatrisen A utan enbart approximera den, 
om den skulle vara för lik eller identisk framhävs inte de latenta semantiska 
relationerna. Identisk blir den om ingen dimensionsreducering genomförs (Deerwester 
et al. 1990, s. 395). Om ett för lågt värde på k väljs kan för mycket information från 
ursprungsmatrisen försvinna vilket leder till att många relationer i materialet missas och 
resultatet blir missvisande. 
 
Med hjälp av SVD är det möjligt att jämföra hur lika två termers förekomstmönster är i 
en kollektion samt jämföra två dokument med avseende på om de har liknande 
ordförekomstmönster (Deerwester et al. 1990, s. 398f.). Vi är dock endast intresserade 
av att jämföra termer med varandra för att skapa en automatiskt konstruerad tesaurus. 
Jämförelsen av termer genomförs med hjälp av term-term-matrisen Tk och 
singulärvärdesmatrisen Sk som multipliceras enligt ekvation (2:9), detta resulterar i en 
bearbetad term-term-matris T̂  (Deerwester et al. 1990, s. 398).  
 
 

kkSTT =ˆ            (2:9) 

 
Jämförelsen av dokument genomförs på motsvarande sätt, som då termer jämförs, men 
då med den trunkerade dokument-dokument-matrisen istället för term-term-matrisen. 
 
Utifrån den bearbetade term-term-matrisenT̂ kan jämförelser mellan termvektorer göras 
med hjälp av cosinusmåttet, denna matris kan sedan användas som en tesaurus för att 
finna ytterligare termer att expandera en initial sökning med. Utifrån en term som ingår 
i den initiala sökningen och i tesauren kan passande expanderingstermer hittas genom 
att välja det x antal termer som är mest lika ingångstermen. Detta är en geometrisk 
likhet som vid LSI anses kunna återspegla en semantisk likhet. 
 
Ett problem med LSI är att det är en resurskrävande process att först skapa en 
omfattande term-dokument-matris och sedan bearbeta den med SVD. Det är en process 
som genomförs en gång för kollektionen, men om nya termer och dokument behöver 
infogas i matrisen finns det några olika tillvägagångssätt. Det mest resurskrävande sättet 
är att genomföra en helt ny beräkning där de nya termerna och dokumenten förs in i den 
initiala term-dokument-matrisen och en ny beräkning med SVD utförs. Ett inte lika 
resurskrävande sätt är att föra in nya termer och dokument i den redan bearbetade 
matrisen Ak (Dumais 2003, s. 219). Nya dokument kan då placeras i centroiden av 
termerna i den bearbetade matrisen som finns i dokumentet och nya termer kan placeras 
i centroiden av dokumenten som termen förekommer i (Deerwester et al. 1990, s. 405). 
Det är ett relativt enkelt sätt att föra in nya termer och/eller dokument utan att behöva 
genomföra en helt ny beräkning, men det innebär också att termer och dokument inte 
nödvändigtvis placeras där de skulle placeras om en ny beräkning med SVD 
genomfördes. Detta kan leda till att relationer missas eller att felaktiga relationer visas. 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tre artiklar som tar upp olika aspekter av LSI vilka vi har haft 
nytta av i vårt arbete. Den första artikeln är från 1990 och den tredje är från 2006, 
urvalet spänner alltså från en av de första artiklarna som skrevs om LSI och fram till 
dagens forskning. 
 
Deerwester et al. är en grund för arbetet med LSI. De visar att det finns tre jämförelser 
som går att göra med LSI: jämföra likheten mellan två termer, jämföra likheten mellan 
två dokument och jämföra likheten mellan termer och dokument. Vi använder oss av 
den första jämförelsen vid automatisk tesaurus konstruktion. 
 
Wiemer-Hastings har undersökt om det finns behov av att använda SVD vid LSI och 
undersökningen visar att SVD är en värdefull del av LSI, även om inte någon förklaring 
till varför SVD är viktig presenteras. 
 
Kontostathis och Pottenger visar i sin undersökning att det finns ett samband mellan 
olika grader av samförekomst och de värden som produceras av SVD. Då vi är 
intresserade av att finna relationer mellan termer är denna undersökning av värde för oss 
eftersom den försöker visa vilka relationer som SVD värderar högt och varför det sker. 
 

3.1 Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer och Harshman   
Deerwester et al. publicerade 1990 artikeln ”Indexing by latent semantic analysis” som 
beskriver metoden latent semantisk indexering med singular value decomposition. De 
tar upp problemen med synonymi och polysemi vid informationssökningar och redogör 
för en metod som försöker lösa dessa problem. Metoden beskrivs som ett nytt sätt att 
automatiskt indexera och återvinna dokument (Deerwester et al. 1990, s. 391). Idén 
bygger på att återvinning sker av ett begrepp och inte av en enskild term. De förutsätter 
att det finns latenta semantiska relationer mellan termer och vill försöka hitta dem för att 
förbättra återvinningen. För att finna de latenta relationerna används SVD för att 
bearbeta materialet (Deerwester et al. 1990, s. 391). 
 
Deerwester et al. genomförde undersökningar i två testkollektioner, MED och CISI som 
båda innehåller relevansbedömningar av dokument. Nedan redovisas hur många 
dokument, testquerys och unika termer som finns för kollektionerna. 
 

Dokument Testquerys Unika termer
MED 1033 30 5823
CISI 1450 35 5135  

Tabell 1. Beskrivning av kollektionerna MED och CISI. 

 
Med dokument avses i denna undersökning titel och abstract, vilka indexerats 
automatiskt. Alla termer som förekommer i mer än ett dokument och inte förekommer i 
en stoppordslista (bestående av 439 vanliga ord) tas med vid indexeringen (Deerwester 
et al. 1990, s. 399). De använder sig varken av stemming eller lemmatisering för att 
bearbeta orden. I den ursprungliga matrisen som skapas över termer och dokument 
innehåller cellerna den råa frekvensen av termerna i dokumenten. Den ursprungliga 
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matrisen bearbetas med hjälp av SVD och en term-dokument-matris som liknar den 
ursprungliga matrisen skapas för att användas vid återvinning. 
 
I undersökningen testas dels hur LSI står sig mot andra metoder och dels hur LSI 
presterar vid olika värden av k det vill säga olika grader av dimensionsreducering 
(Deerwester et al. 1990, s. 400ff.). 
 
För att utvärdera återvinningseffektiviteten används precision och recall som redovisas i 
precision-recall kurvor. De andra metoder som LSI jämförs mot var en enkel term-
matchning, en version av SMART och resultat från en undersökning av Voorhees från 
1985, vilka alla genomförts i samma kollektioner (Deerwester et al. 1990, s. 400). Vid 
denna del av undersökningen användes k = 100. 
 
I den första testkollektionen, MED, redovisar Deerwester et al. en större förbättring med 
avseende på precision jämfört med de andra undersökta metoderna, framförallt vid 
högre nivåer av recall (1990, s. 400). En orsak till att LSI presterar bättre vid högre 
recall anges vara att denna metod framförallt är bra på att identifiera synonymer och inte 
polysemer, problemet med synonymer uppstår framförallt vid högre nivåer av recall. Då 
LSI-metoden är utarbetad för att finna latenta semantiska relationer kan den, förutom att 
återvinna de relevanta dokument som innehåller en term som exakt matchar en 
queryterm, också återvinna relevanta dokument som innehåller någon form av 
semantiskt relaterad term. Deerwester et al. redovisar 13 procents genomsnittlig 
förbättring av precisionen vid användning av LSI-metoden jämfört med rå term-
matchning (1990, s. 400). 
 
I den andra testkollektionen, CISI, presterar LSI-metoden inte lika bra som i MED 
kollektionen, men det gör inte heller någon av de andra metoderna som LSI jämförs 
mot. De uppger några problem med denna testkollektion som kan ha påverkat 
resultaten, bland annat menar de att det är en väldigt homogen kollektion och att de 
testquerys som användes var vagt formulerade (Deerwester et al. 1990, s. 404). 
 
Deerwester et al. redovisar även en jämförelse av prestation vid olika värden av k i 
MED kollektionen, från k = 10 till k = 100, vid 80 dimensioner planar förbättringen av 
precisionen ut och 100 dimensioner uppges prestera bäst (1990, s. 402). 
 
Vid lägre värden av k presterar LSI sämre, det vill säga metoden hittar då inte de 
semantiska relationer som finns mellan termer. Vid högre värden av k finns risken att 
för mycket brus kommer med vilket leder till försämrad prestation. Deerwester et al. 
menar att bäst prestation sker i ett intervall som är olika från fall till fall och de har 
prövat sig fram till en bra nivå för de enskilda kollektionerna de undersökt (1990, 
s. 402). 
 
I artikeln tas även en kort beskrivning upp där Deerwester et al. testar hur LSI presterar 
då stemming av termerna genomförs. Syftet med detta var att se hur stor påverkan 
stemming har på återvinningsresultatet. De finner att stemming verkar kunna hitta en 
del semantiska relationer som inte återfinns med LSI, men efterfrågar mer forskning för 
att kunna avgöra behovet av stemming vid användandet av LSI (Deerwester et al. 1990, 
s. 403ff.). 
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Det är framförallt problemet med synonymer som LSI kan hjälpa till med, då en 
sökning inte är beroende av matchning av enskilda termer utan återvinning kan ske 
utifrån ett artificiellt begrepp som har blivit identifierat i analysen med SVD. Problemet 
med polysemi löser däremot inte denna metod, eftersom en term endast finns vid en 
punkt i matrisen och får därmed en genomsnittlig position utifrån de olika betydelserna 
av ordet. Det kan leda till att termen inte representerar någon av dess betydelser på ett 
tillfredsställande sätt, vilket leder till problem vid en sökning (Deerwester et al. 1990, 
s. 405). 
 

3.2 Wiemer-Hastings 
Wiemer-Hastings undersöker i ”How latent is latent semantic analysis?” betydelsen av 
SVD för att latent semantisk analys (LSA) ska kunna hitta latenta semantiska strukturer. 
Detta görs genom att jämföra prestationen av LSA med SVD med hur LSA presterar 
utan någon SVD bearbetning (1999). 
 
LSA är en metod som inte bara används inom IR, utan även inom bland annat olika 
språkuppgifter som språktest och försök att betygsätta skrivuppgifter. I den 
undersökning Wiemer-Hastings genomför används LSA för att bedöma de svar 
studenter lämnat på provfrågor, undersökningen genomförs med systemet AutoTutor, 
som beskrivs som ett ”intelligent tutoring system” (1999, s. 932f.). 
 
AutoTutor ställer frågor som en student ska svara på och innehåller förväntade svar på 
dessa frågor. I undersökningen användes 24 frågor och till varje fråga valdes 
slumpmässigt åtta svar ut från studenterna, vilka sedan användes i undersökningen. För 
att kunna jämföra resultaten från LSA rättas även svaren manuellt och dessutom 
genomförs enkel term-matchning. Av de fyra personer som rättade svaren manuellt 
bedömdes två var experter och två ansågs besitta genomsnittlig kunskap inom ämnet. 
Vid LSA med SVD användes k = 200. LSA utan SVD består helt enkelt av en term-
dokument-matris med värden för termers förekomst i dokumenten, vid jämförelsen 
används cosinusmåttet både för LSA utan SVD och med SVD. De vektorer som har 
skapats med hjälp av LSA jämförs med svar som på förhand har utsetts vara bra svar 
(Wiemer-Hastings 1999, s. 933f.). 
 
Resultaten jämför hur väl LSA med och utan SVD överrensstämmer med de 
bedömningar som har gjorts av människor. LSA med SVD hade som högst 48 procent 
överrensstämmelse med de manuella bedömningarna och LSA utan SVD hade som 
högst 43 procent överrensstämmelse, vilket inte visar på någon större skillnad mellan de 
två metoderna. Den stora skillnaden ligger däremot i att LSA med SVD har en stadigt 
högre överrensstämmelse med de manuella bedömningarna medan LSA utan SVD har 
en topp vid 43 procent och visar inte på någon stadig trend (Wiemer-Hastings 1999, 
s. 935). 
 
Ett problem med denna undersökning som Wiemer-Hastings identifierar är att det är 
svårt att använda LSA med mycket korta texter, den genomsnittliga längden på texterna 
i denna undersökning var 18 ord, det ger inte tillräckligt med information för LSA att 
arbeta med. Trots detta problem presterar LSA med SVD bättre än både LSA utan SVD 
och enkel term-matchning, dessutom ligger dess bedömning av studenternas svar i nivå 
med de personer som hade genomsnittlig kunskap inom ämnet (Wiemer-Hastings 1999, 
s. 936f.). 
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3.3 Kontostathis och Pottenger 
Den undersökning som presenteras i ”A framework for understanding latent semantic 
indexing (LSI) performance” sker i två steg och undersöker vad det är för värden som 
produceras av LSI i en term-term-matris och vad det är som gör att latenta semantiska 
relationer kan hittas (Kontostathis & Pottenger 2006, s. 56). Kontostathis och Pottenger 
undersöker sambandet mellan olika grader av samförekomst och de värden som 
produceras av LSI. 
 
Undersökningen består av två delar, en inledande undersökning och en fördjupning. I 
den första delen av undersökningen används kollektionerna MED, CRAN, CISI och 
LISA. LISA är bearbetad dels genom att identifiera enskilda ord (LISA word) och dels 
genom att identifiera substantivfraser (LISA noun phrase), vilket resulterar i två 
varianter av LISA kollektionen. I tabell 2 redovisas antalet dokument i varje kollektion 
och även antalet unika termer. De testkollektioner som används spänner över olika 
ämnesområden och innehåller från 1033 dokument till 6004 dokument (Kontostathis & 
Pottenger 2006, s. 60f.). 
 

Dokument Unika termer

MED 1033 5831

CISI 1450 5143

CRAN 1398 3932

LISA ord 6004 18,429

LISA fraser 5998 81,879  
Tabell 2. Antalet dokument och unika termer i kollektionerna. 

 
Undersökningen består av att se vilken grad av samförekomst det är mellan varje par av 
termer både i den trunkerade term-term-matrisen och i originalmatrisen. Även 
fördelningen av likhetsvärden i term-term-matrisen undersöktes och antalet vägar som 
finns mellan varje par av andra gradens samförekomst av termer registrerades. Dessa 
data kan ge en bild av hur de olika graderna av samförekomst och värdena från LSI-
analysen överrensstämmer. SVDPACK användes för att utföra beräkningarna med SVD 
(Kontostathis & Pottenger 2006, s. 61). 
 
I den andra delen av undersökningen används samma testkollektioner som i den tidigare 
undersökningen (dock ej LISA noun phrase) och dessutom ytterligare två kollektioner, 
CACM och NPL, som beskrivs i tabell 3. 
 

Dokument Unika termer

CACM 3204 4863

NPL 11,429 6988  
Tabell 3. Antalet dokument och unika termer i kollektionerna CACM och NPL. 

 
I den första delen av undersökningen hittades samförekomster upp till tredje graden i 
testkollektionerna MED, CRAN, CISI och LISA words, både i de trunkerade matriserna 
och i originalmatriserna. I LISA noun phrase hittas femte gradens relation vilket är den 
högsta graden av samförekomst som hittades i en trunkerad matris. Kontostathis och 
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Pottenger anger att det framförallt är andra och tredje gradens relationer som hjälper till 
att ta bort en stor del av glesheten från originalmatrisen då SVD används. I de olika 
testkollektionerna fann dessutom Kontostathis och Pottenger, med hjälp av LSI, mellan 
99 procent och 95 procent av de högre graderna av samförekomst mellan olika termer 
(2006, s. 61). 
 
De termer som parvis bildar andra gradens samförekomst i LISA word har ett mycket 
brett intervall jämfört med de termer som bildar tredje gradens samförekomst. De visar 
även att ju fler vägar det finns i genomsnitt för andra gradens samförekomster desto 
högre värde har de term-term relationerna i den bearbetade matrisen. Detta visar att det 
framförallt är andra gradens samförekomst som visar de latenta semantiska relationerna 
som LSI finner (Kontostathis & Pottenger 2006, s. 62). 
 
I den andra delen av undersökningen testades olika värden av k för att finna optimalt 
värde för varje kollektion. Olika värden av k testades från k = 10 till k = 200 för de 
mindre kollektionerna och upp till k = 500 för LISA och NPL, alla kollektioners 
optimala k-värde redovisas i tabell 4 (Kontostathis & Pottenger 2006, s. 63). 
 

Optimalt k -värde

MED 40

CISI 40

CACM 70

CRAN 50

LISA 165

NPL 200  
Tabell 4. Optimalt k -värde för de 6 kollektionerna. 

 
Vid optimalt k-värde för varje kollektion uppvisades hög grad av likheter i de värden 
som producerats av LSI för de olika graderna av samförekomst mellan kollektionerna, 
då cosinusmåttet används för att beräkna likheten (Kontostathis & Pottenger 2006, 
s. 65). 
 
Den andra delen av undersökningen visar att det är ett starkt samband mellan högre 
grader av samförekomst, framförallt andra gradens samförekomst, och de värden som 
LSI presterar (Kontostathis & Pottenger 2006, s. 67).  
 
Förutom det empiriska materialet presenteras ett matematiskt bevis för att LSI 
identifierar samförekomster mellan termer. De visar att om värdet som produceras av 
SVD för två termer ej är 0 så finns det någon grad av samförekomst mellan dem 
(Kontostathis & Pottenger 2006, s. 69f.). 
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4 Metod 
För att konstruera en tesaurus som bygger på latent semantisk indexering, samt 
utvärdera hur denna presterar vid query expansion i en avgränsad dokumentsamling, 
behövs först en vokabulär skapas. Det är från denna vokabulär som de ord som ingår i 
tesauren hämtas. En vokabulär skapas utifrån de dokument som ingår i den databas som 
används vid undersökningen. Då tesauren i detta fall skapas utifrån de dokument som 
finns i en kollektion så kommer den att vara kollektionsbunden. Dessutom kommer vi 
att genomföra lokal analys vilket innebär att endast de dokument som återvunnits vid en 
initial sökning används vid skapandet av tesauren. Återvinningseffektiviteten för en 
initial sökfråga kommer sedan att ställas i relation till återvinningseffektiviteten hos en, 
med hjälp av tesaurusen, expanderad sökfråga. Effektiviteten mäts med hjälp av måtten 
precision och recall. En närmare beskrivning av denna process, databasen GP_HDINF 
som tesaurerna bygger på samt QPA och IR-systemet InQuery ges i detta kapitel. 
 

4.1 Textbearbetning 
Utifrån de texter som ingår i databasen GP_HDINF skapades de vokabulär som 
användes vid tesauruskonstruktionen. Vi utgick från 10 topic där de, utifrån en 
baselinesökning, 100 högst rankade dokumenten för varje topic användes. Detta innebär 
att vi genomfört en lokal analys. Att istället genomföra en global analys skulle dock 
vara en alltför omfattande process i denna undersökning. Detta eftersom vi dels själva 
har kopierat varje dokument som tas med men även då det är en resurskrävande process 
att använda ett mycket stort material för analysen med SVD.  För vart och ett av de 10 
topic som valts ut kopierades alltså de 100 högst rankade dokumenten och sparades som 
en textfil och utifrån dessa dokument skapades sedan vokabulären. 
 
För att kunna bearbeta orden maskinellt genomförs först tokenisering där texten delas 
upp i enskilda ord. Innan detta omvandlades alla bokstäver till gemener och skiljetecken 
togs bort. Vid tokeniseringen togs ingen hänsyn till att begrepp är uppdelade på flera 
ord vilket innebär att själva betydelsen i begreppet går förlorad och endast de enskilda 
ordens betydelse återstår. Inte heller sammansatta ord bearbetades på så sätt att de 
delades upp i enskilda ord vilket kan leda till att en term som ingår i ett sammansatt ord 
inte hittas vid sökning på den aktuella termen. Exempelvis vid en sökning på fotboll 
kommer ett dokument som inte innehåller fotboll men däremot det sammansatta ordet 
fotbollsspelare inte att återvinnas.  
 
I denna process användes även en stoppordslista för att ta bort frekventa ord, detta för 
att dessa ord oftast inte är bra på att urskilja dokument från övriga kollektionen. Detta 
leder också till att antalet termer i det färdiga vokabuläret minskar. Förutom stoppord 
togs även alla siffror bort. Vi använde oss av en stoppordslista som har skapats för QPA 
och består av 517 ord. Denna utökade vi med sex ord: dagblad, gp, hd, helsingborgs, 
reuter och tt som togs bort då de inte hör till själva artiklarna utan utgör hänvisningar 
till varifrån texten kommit. Förutom dessa ord togs även de ord som endast förekommer 
i ett dokument i hela kollektionen bort, då dessa inte tillför mycket till SVD-analysen. 
Dessutom innebär detta att antalet unika ord som förs in i term-dokument-matrisen A 
minskar, vilket gör att det inte blir lika resurskrävande att genomföra SVD-analysen 
(Deerwester et al. 1990, s. 399). Antalet unika ord som har tagits med i vokabulären för 
varje topic redovisas i tabell 5. 
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Unika ord

Topic 1 1335
Topic 2 1766
Topic 3 1515
Topic 4 1209
Topic 5 1980
Topic 6 1791
Topic 7 1256
Topic 8 1570
Topic 9 1444  

Tabell 5. Antalet unika ord för varje topic efter textbearbetning. 

 
Efter denna bearbetning har vokabulär skapats som kan användas för att automatiskt 
konstruera tesaurer. I den färdiga vokabulären finns varje unik term endast en gång, 
vilket innebär att de inledande term-dokument-matriserna innehöll 100 kolumner och 
raderna varierade i storlek från 1209 rader till 1980 rader. 
 
Då artiklarna varierade i längd från någon rad till en sidas längd användes normaliserad 
termfrekvens som gör att dokumentens längd inte påverkar värdet på termfrekvensen. 
Vi kombinerade normaliserad tf och idf som visar på en terms förekomst både i ett 
dokument och i hela kollektionen enligt ekvation (4:1), vilket även beskrivs i kapitel 
2.1.1. 
 

ijiji idftfw ×= ,,                      (4:1) 

 
Denna beräkning utfördes för varje term i vokabuläret och vikterna fördes in i cellerna i 
den inledande term-dokument-matrisen. 
 

4.2 LSI vid tesauruskonstruktion 
Utifrån de vokabulär som har skapats genomförs LSI för att automatiskt konstruera 10 
tesaurer för query expansion, en för varje topic. Det första steget är att skapa en term-
dokument-matris där termvikter anges i cellerna. Program för att skapa den inledande 
term-dokument-matrisen och hela textbearbetningen skapades av vår handledare Johan 
Eklund. Även det program som används för att beräkna cosinusvärden samt det program 
som returnerar de termer som har störst likhet med en given term, har skapats av Johan 
Eklund. 
 
Utifrån den inledande term-dokument-matrisen A genomfördes SVD, för dessa 
beräkningar användes Scilab 4.0 som är ett matematiskt program.4 Vi laddade in en 
term-dokument-matris i Scilab och genomförde SVD som genererade tre ytterligare 
matriser, T, S och D utifrån den inledande matrisen A. 
 
Vi använder term-term-matrisen T och singular value matrisen S för varje topic för att 
skapa tesaurerna. För varje topic multipliceras matris T och matris S till en Ts matris 

                                                 
4 Scilab 4.0 går att ladda ner gratis från deras hemsida: http://www.scilab.org [2006-04-13]. 
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som sedan reduceras ner till k dimensioner, detta resulterar i en matris T̂ . Efter 
inledande försök där topics testades vid bland annat k = 5, k = 10, k = 15 och k = 20 
bestämde vi oss för k = 10. Detta eftersom den dimensionsreduceringen uppvisade 
bättre resultat, för dessa topics vid query expansion med avseende på precision och 
recall, än vad de övriga dimensionsreduceringarna gjorde. Dimensionsreduceringen 
innebär att alla kolumner utom de k första tas bort och eftersom matriserna består av 
värden i fallande ordning sparas de mest betydelsefulla kolumnerna efter reduceringen. 
 
Då det är små kollektioner vi arbetar med, 100 dokument i varje, blir också värdet på k 
relativt litet. I större kollektioner kan det behövas ett par hundra dimensioner för att 
uppvisa bra resultat, men det är något som empiriskt får provas för varje kollektion. Ett 
lågt värde på k gör dessutom att vidare beräkningar inte blir lika resurskrävande som vid 
ett högre värde (Kontostathis & Pottenger 2006, s. 58). 
 
Efter dimensionsreduceringen genomförde vi en likhetsberäkning mellan alla termer 
med hjälp av cosinusmåttet. För att finna de termer som var mest lika en queryterm, 
med avseende på cosinusvärden, använde vi ett program för att ranka alla termer i 
matrisen utifrån dess likhet med den aktuella querytermen. 
 
I denna undersökning kommer således cosinusmåttet att användas för att beräkna 
likheten mellan termer. Detta innebär att termvektorer parvis kommer att jämföras och 
tilldelas ett likhetsvärde som indikerar dess likhet. Detta innebär inte att det är 
betydelsen hos termerna som är lika utan att de har liknande förekomstmönster i en 
kollektion. Vid LSI anses dock en geometrisk likhet, som här beräknas med 
cosinusmåttet, kunna återspegla en semantisk likhet. 
 
Vid cosinusberäkningen upptäcktes att ett av de 10 topic som valts ut inte gick att 
använda. Detta eftersom samtliga dokument i den kollektionen innehöll termen eu vilket 
ledde till att idf-värdet blir 0. Det går då inte att göra genomföra cosinusberäkningen. Då 
denna term ingick i vår baseline så var det inte möjligt att helt utesluta termen eu och 
placera den i stoppordslistan. På grund av detta uteslöts detta topic helt ur 
undersökningen. 
 
För query expansion av återstående 9 topics valde vi de 5 termer som hade högst 
likhetsvärde med varje queryterm. Detta är en automatisk process, vi har alltså ett fast 
värde för hur många termer som används för query expansion, även om vi manuellt 
skriver in dessa ytterligare termer i sökfältet. 
 
Vi illustrerar LSI-analysen med hjälp av en liten matris A bestående av 8 recept och 22 
termer som är de ingredienser som ingår i recepten. Vi valde 4 recept på desserter och 4 
recept på huvudrätter (se appendix 2). De ord som endast förekom i ett recept togs bort i 
textbearbetningen. Den inledande term-dokument-matrisen visas i tabell 6. Matrisen A 
är relativt gles eftersom ingredienserna inte förekommer i alla recept, vilket 
överrensstämmer med hur term-dokument-matriser brukar se ut (se kapitel 2.5.3). 
Värden i matrisen består av tf×idf värden baserat på en terms normaliserade frekvens i 
ett dokument och dess frekvens i hela kollektionen. 
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rd1 rd2 rd3 rd4 rh1 rh2 rh3 rh4
apelsin 0 1,39 0 0 0 1,39 0 0

bakpulver 0 1,39 0 1,39 0 0 0 0
banan 0 1,39 1,39 0 0 0 0 0
blåbär 1,39 0 0 1,39 0 0 0 0

färskost 1,39 1,39 0 0 0 0 0 0
kanel 0 1,39 1,39 0 0 0 0 0

kesella 1,39 1,39 0 0 0 0 0 0
krossade tomater 0 0 0 0 0 0 1,39 1,39

kyckling 0 0 0 0 1,39 1,39 0 0
köttfärs 0 0 0 0 0 0 1,39 1,39

lök 0 0 0 0 1,39 0 1,39 0
olja 0 0 0 0 0,69 0,69 0,69 0,69

peppar 0 0 0 0 0 0,98 0,98 0,98
salt 0 0 0 0 0,69 0,69 0,69 0,69

smör 0,69 0,69 0,69 0,69 0 0 0 0
socker 0,13 0,13 0,13 0,13 0 0,13 0,13 0,13

vaniljsocker 0 0,98 0,98 0,98 0 0 0 0
vetemjöl 0,98 0,98 0 0,98 0 0 0 0

vispgrädde 0 0 1,39 0 1,39 0 0 0
vitlök 0 0 0 0 0,98 0,98 0,98 0

yoghurt 0 0 0,98 0 0 0,98 0,98 0
ägg 0 0,98 0 0,98 0 0 0,98 0  

Tabell 6. Matris A, bestående av 22 ingredienser och 8 recept. 

 
Utifrån den inledande matrisen A genomförs SVD, vilket resulterar i matriserna T, S 
och D. 
 
Matrisen T, som visas i tabell 7, består av egenvektorer från A × AT och har 22 rader 
och 22 kolumner. Den består av relationer mellan termer, i det här fallet ingredienser, 
eftersom raderna i A består av termer och kolumnerna i AT består av termer. Vi visar 
endast två decimaler i dessa tabeller. 
 

-0,27 0,01 -0,13 -0,18 -0,58 0,19 0,03 0,02 -0,53 0,19 0,16 -0,17 -0,11 -0,17 -0,04 -0,02 0,04 -0,19 0,00 -0,13 0,13 0,15

-0,30 -0,17 0,12 -0,02 0,05 0,48 0,25 0,25 0,12 -0,08 0,05 0,02 -0,05 0,02 0,02 0,00 -0,35 -0,10 0,28 0,05 0,11 -0,51

-0,30 -0,12 -0,29 0,33 -0,07 -0,10 0,02 0,02 0,05 -0,06 0,19 -0,01 -0,20 -0,01 -0,20 -0,07 -0,32 0,11 -0,27 -0,03 -0,61 0,01

-0,19 -0,13 0,31 -0,30 0,39 0,04 -0,46 -0,06 -0,12 0,07 0,03 -0,03 0,04 -0,03 -0,35 -0,06 -0,16 -0,38 -0,26 0,01 -0,03 0,05

-0,29 -0,18 0,15 -0,17 -0,15 -0,46 0,11 -0,05 0,25 0,10 0,47 0,17 0,03 0,17 -0,05 -0,01 0,04 -0,08 0,32 0,29 0,08 0,15

-0,30 -0,12 -0,29 0,33 -0,07 -0,10 0,02 0,02 0,08 0,07 -0,25 0,08 0,40 0,08 -0,06 0,04 -0,09 -0,11 -0,37 0,18 0,50 0,00
-0,29 -0,18 0,15 -0,17 -0,15 -0,46 0,11 -0,05 0,03 -0,23 -0,54 -0,10 -0,08 -0,10 0,00 -0,01 0,16 -0,11 0,06 -0,30 -0,13 -0,27

-0,12 0,32 0,32 0,32 0,01 -0,12 -0,01 0,18 0,00 -0,52 0,13 -0,26 -0,28 -0,26 -0,02 -0,04 -0,01 -0,04 -0,09 0,18 0,27 0,14

-0,12 0,25 -0,30 -0,48 -0,06 0,09 -0,06 0,27 0,62 0,05 0,00 -0,17 -0,08 -0,17 0,03 0,00 -0,01 0,03 -0,19 -0,12 0,05 0,13

-0,12 0,32 0,32 0,32 0,01 -0,12 -0,01 0,18 0,11 0,75 -0,13 -0,07 -0,13 -0,07 0,00 -0,02 0,02 -0,01 0,04 -0,04 -0,06 -0,11

-0,13 0,33 -0,04 -0,11 0,35 -0,12 0,52 -0,28 -0,13 0,02 0,35 -0,05 0,18 -0,05 0,02 0,03 0,07 -0,05 -0,25 -0,29 0,05 -0,21

-0,12 0,28 0,01 -0,08 -0,03 -0,02 -0,03 0,22 -0,14 -0,10 -0,07 0,88 -0,10 -0,12 0,02 -0,01 0,01 0,01 -0,08 -0,08 0,00 0,01
-0,13 0,31 0,15 0,06 -0,23 0,05 -0,28 0,05 0,04 -0,18 0,09 -0,07 0,73 -0,07 0,01 -0,03 -0,01 0,06 0,18 -0,08 -0,29 -0,07

-0,12 0,28 0,01 -0,08 -0,03 -0,02 -0,03 0,22 -0,14 -0,10 -0,07 -0,12 -0,10 0,88 0,02 -0,01 0,01 0,01 -0,08 -0,08 0,00 0,01

-0,24 -0,13 0,01 0,01 0,16 -0,03 -0,22 -0,02 -0,08 0,03 0,08 -0,02 -0,03 -0,02 0,90 -0,02 -0,07 -0,08 -0,10 0,00 -0,07 0,06

-0,06 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 -0,08 0,00 -0,01 -0,02 0,03 -0,01 -0,04 -0,01 -0,02 0,99 -0,01 -0,01 0,01 -0,01 -0,05 0,00

-0,28 -0,13 -0,11 0,18 0,16 0,27 -0,10 0,10 0,07 -0,03 0,11 0,02 -0,05 0,02 -0,09 -0,02 0,83 -0,04 0,00 0,05 -0,11 -0,09
-0,27 -0,17 0,20 -0,17 0,10 0,02 -0,04 0,05 -0,17 0,06 -0,01 -0,05 0,04 -0,05 -0,07 -0,01 -0,01 0,85 -0,10 -0,01 0,15 0,06

-0,15 0,11 -0,46 0,03 0,44 -0,21 -0,07 0,26 -0,25 0,02 -0,10 -0,12 0,04 -0,12 -0,09 -0,01 -0,09 -0,01 0,54 -0,04 0,05 0,17

-0,14 0,32 -0,10 -0,24 0,01 0,06 0,09 -0,27 -0,13 0,02 -0,27 -0,05 -0,05 -0,05 0,03 0,00 0,03 0,03 -0,02 0,75 -0,21 -0,14

-0,17 0,22 -0,16 0,12 -0,06 0,07 -0,41 -0,61 0,16 -0,03 0,04 0,07 -0,26 0,07 -0,05 -0,05 -0,08 0,12 0,23 -0,21 0,25 -0,20

-0,27 0,02 0,19 0,09 0,09 0,33 0,31 -0,28 0,16 -0,03 -0,28 0,06 0,05 0,06 -0,01 0,01 -0,05 -0,07 0,15 -0,13 -0,11 0,64  
Tabell 7. Matris T. 

 
Matrisen S består av singular values, det vill säga kvadratroten ur egenvärdena från 
AT × A, i fallande ordning och har 22 rader och 8 kolumner. Detta visas i tabell 8. 
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4,85 0 0 0 0 0 0 0
0 4,25 0 0 0 0 0 0
0 0 2,94 0 0 0 0 0
0 0 0 2,53 0 0 0 0
0 0 0 0 2,24 0 0 0
0 0 0 0 0 1,93 0 0
0 0 0 0 0 0 1,58 0
0 0 0 0 0 0 0 1,20
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0  

Tabell 8. Matris S. 

 
Matris D, som visas i tabell 9, består av egenvektorer från AT× A. Den består av 
relationer mellan dokument, här recept, och har 8 rader och 8 kolumner. 
 

-0,31 -0,22 0,35 -0,42 0,15 -0,63 -0,35 -0,16
-0,70 -0,34 -0,04 0,10 -0,40 -0,01 0,47 0,11
-0,34 -0,05 -0,58 0,49 0,28 -0,13 -0,45 -0,10
-0,34 -0,18 0,30 -0,13 0,48 0,68 -0,18 0,11
-0,18 0,39 -0,40 -0,45 0,44 -0,16 0,37 0,32
-0,24 0,37 -0,23 -0,43 -0,54 0,28 -0,44 -0,09
-0,29 0,61 0,32 0,25 0,12 -0,01 0,22 -0,56
-0,13 0,37 0,36 0,32 -0,11 -0,16 -0,23 0,72  

Tabell 9. Matris D. 

 
Vi multiplicerar matriserna T och S till en Ts matris vilken i detta exempel trunkeras ner 
till 2 dimensioner, vilket gör det möjligt att i ett diagram visa hur termerna placeras i 
förhållande till varandra. I tabell 10 visas matrisenT̂ som har trunkerats ner till två 
dimensioner. Vi genomför inte cosinusberäkning i detta exempel utan visar direkt 
resultatet i ett diagram som illustrerar vilka termer som har liknande värden. 
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apelsin -1,30 0,05
bakpulver -1,44 -0,72

banan -1,44 -0,53
blåbär -0,90 -0,56

färskost -1,40 -0,77
kanel -1,44 -0,53

kesella -1,40 -0,77
krossade tomater -0,58 1,36

kyckling -0,57 1,06
köttfärs -0,58 1,36

lök -0,64 1,38
olja -0,58 1,21

peppar -0,64 1,33
salt -0,58 1,21

smör -1,17 -0,55
socker -0,31 0,08

vaniljsocker -1,35 -0,55
vetemjöl -1,32 -0,73

vispgrädde -0,72 0,48
vitlök -0,69 1,35

yoghurt -0,85 0,92
ägg -1,30 0,09  

Tabell 10. MatrisT̂ . 

 
De värden som finns i tabell 10 visas i nedanstående diagram 1, där de termer som har 
liknande värden placeras nära varandra. De ingredienser som ingår i recepten för 
desserter har här placerats nära varandra i det nedre klustret, exempelvis banan och 
vetemjöl. Ingredienserna som ingår i huvudrätter placeras i det övre klustret, exempelvis 
vitlök och lök. Placeringen av socker kan bero på att det förekommer i alla recept utom 
ett. 
 

apelsin

bakpulver

banan
blåbär

färskost

kanel

kesella

krossadetomater

kyckling

köttfärslök

olja

peppar
salt

smör

socker

vaniljsocker

vetemjöl

vispgrädde

vitlök

yoghurt

ägg

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-1,6 -1,4 -1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0

Diagram 1. Klustring av ingredienser. 
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4.3 Testmiljön 
För att utvärdera hur våra tesaurer presterar vid query expansion genomfördes sökningar 
i en testdatabas. Huvudsakligen används vid forskning på informationsåtervinnings-
system någon form av testkollektion. En testkollektion består av en databas, en 
uppsättning topics samt relevansbedömningar som förbinder en del av databasens 
dokument med varje topic (Sormunen, Halttunen & Keskustalo 2002, s. 3). I denna 
undersökning används det webbaserade verktyget QPA med dess tillhörande databas 
GP_HDINF. 
 

4.3.1 QPA och GP_HDINF 
Query Performance Analyser (QPA) är ett verktyg som utvecklats vid Institutionen för 
informationsstudier vid Tammerfors universitet i Finland. Det är ett webbaserat verktyg 
som används för att utföra resultatanalys, visualisering samt jämförelse av effektiviteten 
hos querys. QPA är användbart inom IR-forskning då det hjälper till med detaljerade 
analyser av testresultaten men det används även vid undervisning för att visa hur olika 
sökstrategier påverkar återvinningsresultatet (Sormunen et al. 2002, s. 4). 
 
QPA innehåller ett antal olika databaser med dokumentsamlingar på svenska, finska och 
engelska. Vid en sökning i QPA väljs först ett topic ut, och en initial sökfråga 
formuleras efter det informationsbehov som uttrycks i detta topic. De återvunna 
dokumenten för en sökning presenteras i en dokumentlista. Återvinningsresultatet 
presenteras dessutom i form av ett stapeldiagram, ett cirkeldiagram samt ett diagram 
över precision och recall. I stapeldiagrammet visas enskilda dokuments relevans utifrån 
det aktuella topicet. Varje stapel representerar ett dokument samt dess position i 
träfflistan. Färg och höjd på stapeln visar relevansnivån för dokumenten för aktuellt 
topic. I cirkeldiagrammet visas andelen relevanta återvunna dokument. Precision-recall 
diagrammet visar precisionen vid samtliga recallnivåer för valda sökningar (Ahlgren & 
Eklund 2003, s. 2). Resultaten som ges av QPA är beräknat vid document cutoff value 
(DCV) 200, det vill säga de 200 högst rankade dokumenten tas i beaktande. 
 
Den databas som används i denna undersökning är GP_HDINF som består av 161 336 
fulltextindexerade artiklar vilka publicerades i Göteborgs Posten samt Helsingborgs 
Dagblad 1994. Till denna databas hör dessutom 52 olika topics vilka är formulerade 
som informationsbehov i en till ett par meningar. Artiklarna i databasen är 
relevansbedömda utifrån varje topic och det finns för varje topic mellan 1-84 relevanta 
dokument. 
 

4.3.2 IR-systemet InQuery  
Det IR-system som är inbyggt i QPA och därmed används i denna undersökning är 
InQuery. Detta system är skapat vid Department of Computer Science vid University of 
Massachusetts i USA. InQuery är ett probabilistiskt system baserat på bayesianska 
nätverk, som baseras på sannolikhetslära. Detta innebär att sannolikheten för att en 
query motsvarar ett informationsbehov beräknas när queryn ställs mot systemet. Denna 
sannolikhet beräknas för varje dokument i en samling och rankningen av dokumenten 
baseras på detta. Matchningstekniken i InQuery är partiell vilket innebär att en rankning 
av dokument sker efter gradvis likhet mellan query och dokumentrepresentation 
(Ahlgren & Eklund 2003, s. 3). Villkoren i en query behöver alltså endast uppfyllas 
delvis. 



 

34 

 
Termviktningsmetoden i InQuery går ut på att varje term i en vokabulär tilldelas en vikt 
som motsvarar dess betydelse eller belief value (beliefvärde). Detta värde beräknas med 
en modifiering av vektormodellens tf×idf beräkningar och beliefvärdet beräknas både 
för enskilda termer och för en query och dess termer givet ett visst dokument. 
 
Ekvationen (4:1) används för att beräkna beliefvärdet (bv) för en term ki i ett dokument 
dj. 
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där tfij är frekvensen (antal förekomster) av ki i dj och dlj är längden på dj (antalet 
ordförekomster i dj). adl är den genomsnittliga dokumentlängden i dokumentmängden 
D och N är antalet dokument i D. dfi är antalet dokument i D i vilka ki förekommer 
(Ahlgren & Eklund 2003, s. 3). 
 
För att en term ki ska få en stor vikt i dokument dj, och därmed väl spegla den betydelse 
term ki har i dokument dj, bör ki ha stor frekvens i dj. Dessutom bör dj vara ett kort 
dokument i förhållande till snittlängden i D och ki bör endast förekomma i ett litet antal 
dokument i D (Ahlgren & Eklund 2003, s. 3). Idealet för en term, med avseende på dess 
beliefvärde, är därmed att den förekommer många gånger i ett fåtal, relativt korta, 
dokument i dokumentsamlingen. 
 
Det är inte bara för termer som beliefvärdet beräknas i InQuery, utan beliefvärdet 
beräknas även för en query q relativt ett dokument dj. Detta värde är likhetsvärdet 
mellan dj och q utifrån vilket dokumenten rankas vid återvinning (Ahlgren & Eklund 
2003, s. 3). 
 
I InQuery utgörs en query av en operator följd av en lista termer, även kallat operander. 
Den operator vi kommer att använda oss vid formuleringen av en query är #sum. 
 
Operatorn #sum innebär att alla operander som placeras inom denna summeras och har 
lika stort inflytande på återvinningsresultatet. En #sum-query har formen:  

 
#sum(E1, E2, …, En),   

 
där Ei för våran del är en term. För att få beliefvärdet för en #sum-query med avseende 
på ett dokument dj beräknas medelvärdet över beliefvärderna för dess operander. Detta 
ger att om pi är beliefvärdet för Ei med avseende på dj får vi:  
 

bv(#sum(E1, E2, …, En), dj ) = (p1, p2, …, pn)/ n     
 

4.4 Studiens genomförande 
För att utvärdera hur en automatiskt konstruerad tesaurus med LSI fungerar vid query 
expansion utfördes testsökningar i databasen GP_HDINF i QPA. För att kunna göra 
detta var det dock först nödvändigt att välja ut ett antal topics samt utforma 
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grundstrategier och expanderade sökfrågor. Nedan följer en beskrivning av hur denna 
process genomfördes. 
 

4.4.1 Val av topics 
Utifrån de 52 topics som finns i GP_HDINF gjordes ett urval på tio stycken varav ett 
topic senare fick uteslutas. Denna begränsning av topics har gjorts för att studien inte 
ska bli alltför omfångsrik. Urvalet grundades främst på att ett topic måste ha fler än 20 
relevanta dokument. Detta eftersom vi inte ansåg det meningsfullt att genomföra query 
expansion om antalet relevanta dokument var för få. Vi försökte även att undvika topics 
där en enkel initial sökfråga återvann alltför många relevanta dokument, det vill säga 
där alla eller närapå alla relevanta dokument återvanns vid en baselinequery. I och med 
att query expansion med hjälp av LSI främst anses vara effektivt för att öka recall, ansåg 
vi inte att det fanns något större värde i att ta med de topic där alla relevanta dokument i 
princip redan hade återvunnits (Deerwester et al. 1990, s. 400). 
 

4.4.2 Formulering av baseline och expanderad sökfråga  
Vid formuleringen av de initiala sökfrågorna användes två eller tre termer för att 
uttrycka det formulerade informationsbehov som finns i ett topic. Både baseline och de 
expanderade sökningarna återfinns i appendix 1. Termerna som ingår i en baseline har 
formulerats ut ifrån varje topic, det går dock inte att undvika att formuleringen av en 
baseline till viss del blir subjektiv då detta trots allt är gjort utifrån oss själva. Generellt 
gäller dock att varje nyckelbegrepp i ett topic representeras av en sökterm i den initiala 
sökfrågan. Vi har försökt att hålla oss till substantiv då det är ord som innehåller 
information om det som eftersöks, till skillnad från formord som exempelvis 
prepositioner (på, av, till) och konjunktioner (och, att, om) vilka inte är några ord som 
säger något i sammanhanget. Sedan har vi naturligtvis försökt plocka ut de mest 
centrala nyckelorden för det eftersökta topicet. 
 
I en baseline kombinerar vi termerna endast med #sum-operatorn, vilket alltså innebär 
att alla termer kommer att påverka återvinningsresultatet lika mycket. Exempel på ett 
topic med tillhörande baseline: 
 

Topic 9 
Sök dokument som beskriver användningen av eller inställningen till "grön" 
energi, d.v.s. energi från förnyelsebara energikällor. 

#sum(förnyelsebar energi) 
 

 
När en sökfråga sedan expanderas med termer från en tesaurus kommer till varje term i 
baseline de fem mest relaterade termerna att tillfogas. Exempel på en expanderad query:  
 

Topic 9 

#sum(förnyelsebar möjlighet teknik sätta gröna återvinning energi energin 
fortsätter verksamheten konkurrens avregleringen) 
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4.5 Evaluering av återvinningseffektiviteten  
Vi kommer att använda måtten precision och recall vid utvärderingen av hur den 
automatiskt konstruerade tesauren presterar vid query expansion. De är mått som ofta 
används för utvärdering av olika algoritmer för återvinning eller olika sökstrategiers 
prestation. Både precision och recall förutsätter att dokumenten i en kollektion kan 
bedömas som relevanta eller irrelevanta för ett visst topic (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 75). 
 
Precision anger andelen av de återvunna dokumenten som är relevanta. I en kollektion K 
finns det en mängd relevanta dokument R för ett topic c. Vid en sökning formuleras en 
query q, som totalt återvinner en mängd dokument A. En delmängd av A är Ra som 
består av återvunna relevanta dokument (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 75).5 
 

A

Ra
precision =  

 
Hög precision uppnås då det är en stor andel av de återvunna dokumenten som har 
bedömts som relevanta och därmed få irrelevanta dokument som har återvunnits.  
 
Recall anger andelen relevanta dokument som har återvunnits (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999, s. 75). 
 

R

Ra
recall =  

 
Hög recall uppnås då en stor andel av de relevanta dokumenten som finns i en 
dokumentsamling har återvunnits. Det innebär att dokumenten i samlingen måste ha 
relevansbedömts för att kunna avgöra hur många av det totala antalet relevanta 
dokument som har återvunnits.  
 
I figur 6 visas mängden relevanta återvunna dokument Ra i relation till mängden 
relevanta dokument R och mängden återvunna dokument A i en kollektion. 

Antalet relevanta 
återvunna dokument, 
Ra

Kollektionen
Antalet återvunna 
dokument, A

Antalet relevanta 
dokument, R

 
Figur 6. Antalet relevanta återvunna dokument (inspirerad av Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 75). 

                                                 
5 För att beteckna antalet element i en mängd används |·|, exempelvis |R | står för antalet relevanta 
dokument i en kollektion för ett visst topic. 
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Vi använder oss av DCV = 200 vid beräkningen av recall, detta värde ges av QPA. 
Precisionen beräknas både vid DCV = 20 och DCV = 40, detta för att visa hur 
precisionen förändras då fler dokument tas med. DCV = 20 har valts med tanke på hur 
många dokument det är troligt att en användare är villig att le ta igenom för att hitta 
relevanta dokument. Men eftersom LSI i högre utsträckning förväntas förbättra recallen 
vid query expansion och de återvunna dokumenten inte nödvändigtvis placeras högt vid 
en rankning, kan det vara nödvändigt att söka igenom fler dokument för att hitta 
relevanta dokument (Deerwester et al. 1990, s. 400). Det finns därmed ett intresse i att 
se om precisionen förändras då ytterligare dokument tas med i beräkningen vilket 
motiverar att även undersöka precisionen vid DCV = 40. Dessa resultat presenteras i 
tabeller och diagram i kapitlet nedan. 
 
För att illustrera förhållandet mellan precisions- och recallvärden beräknas korrelationen 
för dessa. Först beräknas hur den expanderade queryns precision och recall procentuellt 
har förändrats jämfört med baseline, dessa värden förs sedan in i två diagram för 
respektive DCV. För att visa graden av ett linjärt samband mellan precision och recall 
beräknas även korrelationskoefficienten, vi använder Pearsons produktmoment-
korrelationskoefficient för denna beräkning. Denna koefficient varierar mellan -1 och 1, 
där 0 anger att inget samband existerar. Vid -1 finns ett linjärt negativt samband och vid 
1 finns ett linjärt positivt samband. 
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5 Resultat 
Här presenteras resultaten från de sökningar som genomförts i QPA, som analyseras 
vidare i nästa kapitel. För varje topic har precision och recall beräknats både för 
baseline och den expanderade sökningen. Över alla topics har medelvärde samt 
medianvärde beräknats vilket presenteras i tabeller. Vi visar även i två punktdiagram 
hur recall och precision korrelerar. Alla resultat redovisas i procent. 
 
I tabell 11 visas recallen för samtliga topics, både för baseline och den expanderade 
queryn (QE). För topic 1, 4 och 5 ökar recallen efter query expansion och för topic 8 är 
recallen oförändrad. Medelvärdet försämrades vid den expanderade sökningen med 1,3 
procentenheter jämfört med baselinesökningen och medianen sjönk med 9 
procentenheter. 
 

Baseline
topic 1 58,0 88,0
topic 2 83,0 66,0
topic 3 37,0 19,0
topic 4 57,0 89,0
topic 5 6,0 18,0
topic 6 58,0 44,0
topic 7 52,0 19,0
topic 8 43,0 43,0
topic 9 34,0 31,0

Medelvärde 47,6 46,3
Medianvärde 52,0 43,0

Recallvärden %
QE

 
Tabell 11. Recall för samtliga topics vid DCV = 200. 

 
I diagram 2 illustreras recallen för alla 9 topics både vid baseline och efter query 
expansion. Här syns tydligt att recallen försämras vid topic 2, 3, 6 och 7, en liten 
försämring syns även vid topic 9 för den expanderade queryn jämfört med baseline. 
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Diagram 2. Recall för samtliga topics vid DCV = 200. 

 
I tabell 12 visas precisionen för samtliga topics för både baseline och QE vid DCV = 20. 
Precisionen förbättrades vid den expanderade sökningen för topic 1 och var oförändrad 
för topic 2, 4 och 5, vid övriga topics sjönk recallen. Både medelvärdet och 
medianvärdet sjönk efter que ry expansion. 
  

Baseline QE
topic 1 30,0 65,0
topic 2 55,0 55,0
topic 3 15,0 10,0
topic 4 30,0 30,0
topic 5 10,0 10,0
topic 6 70,0 40,0
topic 7 30,0 10,0
topic 8 30,0 10,0
topic 9 15,0 10,0

Medelvärde 31,7 26,7
Medianvärde 30,0 10,0

DCV = 20
Precisionsvärden %

 
Tabell 12. Precision för samtliga topics vid DCV = 20. 

 
Precisionen vid DCV = 20 för samtliga topics illustreras i diagram 3.  
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Diagram 3. Precision för samtliga topics vid DCV = 20. 

 
För de topic där recallen ökade förbättrades även precisionen vid DCV = 20, eller så 
förblev den oförändrad. 
 
I tabell 13 redovisas precisionen för samtliga topics vid DCV = 40, både för baseline 
och QE. Här har precisionen förbättrats vid den expanderade sökningen för topics 1, 4, 
5 och 9 medan precisionen för övriga topics sjönk. Medelvärdet för precisionen sjönk 
efter query expansion med 2,3 procentenheter, medianen däremot ökade från 20 till 40 
procent. 
 

Baseline QE
topic 1 20,0      40,0     
topic 2 65,0      40,0     
topic 3 7,5        5,0       
topic 4 27,5      30,0     
topic 5 5,0        10,0     
topic 6 35,0      32,5     
topic 7 20,0      7,5       
topic 8 17,5      10,0     
topic 9 10,0      12,5     

Medelvärde 23,1      20,8     
Medianvärde 20,0      40,0     

 DCV = 40
Precisionsvärden %

 
 
Tabell 13.  Precision för samtliga topics vid DCV = 40. 

 
Precisionen för alla topics vid DCV = 40 illustreras i diagram 4. Här syns att skillnaden 
mellan den expanderade queryn och baseline för framförallt topic 6 har minskat vid 
DCV = 40 jämfört med DCV = 20. Det topic som visar på störst försämring vid 
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DCV = 40 för den expanderade queryn till skillnad mot baseline är topic 2, skillnaden är 
även stor jämfört med DCV = 20 där precisionen var oförändrad för detta topic. 
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Diagram 4. Precision för samtliga topics vid DCV = 40. 

 
I diagram 4 framgår att precisionen inte är särskilt hög överlag för vare sig baseline eller 
QE vid DCV = 40. 
 
Då precisionen beräknas vid DCV = 40 ökar precisionen för fler expanderade querys 
jämfört med baseline, än vad det gör när precisionen beräknas vid DCV = 20. Från att 
precisionen förbättrats för endast ett topic vid DCV = 20 så ökar den vid DCV = 40 för 
totalt 4 topics. 
 
För de topic där recallen ökade vid QE ökade även precisionen vid DCV = 40, dessutom 
så ökade även precisionen för topic 9 som hade en liten försämring av recallen. I övrigt 
så kan ett visst samband mellan precision och recall finnas vilket illustreras i 
punktdiagrammen 5 och 6. 
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Diagram 5. Korrelationen mellan precision och recall vid DCV = 20. 

 
I diagram 5 visas hur precisionen och recallen förändras vid QE jämfört med baseline. 
Detta visas över alla topic vid DCV = 20, korrelationskoefficienten är här 0,61. 
Motsvarande precisions- och recallvärden för DCV = 40 visas i diagram 6, här är 
korrelationskoefficienten 0,69. 
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Diagram 6. Korrelationen mellan precision och recall vid DCV = 40. 
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6 Analys 
Här följer en redogörelse för hur återvinningen har påverkats vid expansion med en 
automatisk konstruerad tesaurus. Vi går här igenom de värden som har redovisats i 
resultatet och orsaker till resultatet analyseras. För att kunna analysera resultatet tittar vi 
på vilken skillnad som visas med måtten recall och precision mellan en baselinesökning 
och en expanderad sökning. Kapitlet tar först upp övergripande reflektioner kring 
studiens utfall och går sedan närmare in på möjliga orsaker till resultatet. 
 
För majoriteten av undersökta topics försämrades recallen efter att en query expanderats 
med ord från en automatiskt konstruerad tesaurus. Det topic där recallen dock hade 
störst förbättring jämfört med baseline var topic 4 där ökningen var 32 procentenheter. I 
övrigt var det ytterligare två topics där recallen förbättrades samt ett topic där det inte 
skedde någon förändring. För övriga 5 topics försämrades recallen jämfört med baseline 
och vi ser därmed ingen klar positiv trend för recallen vid query expansion med en 
automatiskt konstruerad tesaurus baserad på LSI. Vid en större undersökning skulle det 
eventuellt vara möjligt att utläsa andra resultat då urvalet i denna studie är litet och 
endast baseras på nio sökningar. Det kan dessutom finnas många andra faktorer som 
påverkat resultatet vilka diskuteras senare i detta kapitel. 
 
För precisionen utfördes beräkningar både vid DCV = 20 och DCV = 40 eftersom vi 
fann det intressant att se vilken skillnad som uppvisas då precisionen beräknas utifrån 
två DCV. För DCV = 20 ökade precisionen vid expansionen endast för topic 1, med 35 
procentenheter. I övrigt var precisionen oförändrad för tre topics medan den 
försämrades för fem topics där den största försämringen var med 30 procentenheter.  
 
Vid DCV = 40 förbättrades precisionen för fyra topics jämfört med endast ett vid 
DCV = 20. Störst förbättring uppvisade återigen topic 1, nu med 20 procentenheter. Av 
de fem topics där precisionen försämrades hade topic 2 störst försämring jämfört med 
baseline, med 25 procentenheter. Detta topic hade även den största försämringen 
jämfört med DCV = 20. En annan stor förändring i precision mellan de olika DCV-
nivåerna finns i topic 6 där precisionen vid DCV = 20 hade försämrats med hela 30 
procentenheter medan DCV = 40 innebar en försämring med bara 2,5 procentenheter. 
Dessa resultat kan visa på att relevanta dokument inte nödvändigtvis placeras högt i en 
återvinningslista då en tesaurus baserad på LSI används vid query expansion. Detta 
stämmer överens med det Deerwester et al. skriver om att LSI inte antas vara särskilt 
effektiv för att förbättra precisionen (1990, s. 400). 
 
Vid en jämförelse mellan hur värdena för recall och precision korrelerar framgår att de 
till stor del följs åt vilket illustreras i diagram 5 och 6. Detta är tydligast vid DCV = 40 
där korrelationskoefficienten är 0,69. Positiva värden för recallen innebär här även 
positiva värden för precisionen och omvänt, de enda topic som bryter mot denna trend 
är topic 8 och 9. Det framgår även vid DCV = 20 att det finns ett positivt samband 
mellan precision och recall då korrelationskoefficienten här är 0,61. 
 
Utifrån våra resultat kan inte någon genomgående förbättring av 
återvinningseffektiviteten utläsas, även om en del topics förbättrades efter query 
expansion med en automatiskt konstruerad tesaurus. Detta besvarar därmed vår 
övergripande frågeställning, genom att visa att återvinningseffektiviteten generellt inte 
förbättrades efter expansion med dessa automatiskt konstruerade tesaurer. Orsakerna till 
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detta resultat kan vara flera som exempelvis att värdet för k inte har anpassats till varje 
enskild kollektion eller att den stoppordslista som använts hade behövt var mer 
uttömmande. 
 

6.1 Faktorer som kan ha påverkat resultatet 
En av dessa faktorer kan vara att stoppordslistan som användes inte var tillräckligt 
uttömmande för att användas vid tesauruskonstruktion. Substantiv tas ofta upp som bra 
expansionstermer då de anses mer meningsbärande än andra ordklasser (se avsnitt 
2.2.1). Men i denna undersökning användes även termer från andra ordklasser som 
expansionstermer. I och med detta kan de termer som tillhör andra ordklasser eventuellt 
ha dragit ner återvinningsresultatet. Det kunde därmed ha varit fördelaktigt att låta 
exempelvis verb och adjektiv ingå i en stoppordslista. Å andra sidan så kan det just 
bland dessa termer finnas latenta relationer som i så fall skulle ha försvunnit om 
termerna placerats i en stoppordslista. För att avgöra vilka termer som ska ingå i en 
stoppordslista vid tesauruskonstruktion med LSI behövs vidare studier. En annan 
lösning på detta problem är att istället för att använda en stoppordslista sätta 
tröskelvärden utifrån tf×idf-värden, där de mest frekventa och minst frekventa termerna 
tas bort. 
 
I och med att flera expansionstermer består av egennamn är det värt att fundera på om 
även dessa bör ha ingått i en stoppordslista. Detta eftersom det exempelvis kan vara 
svårt att se relevansen i att expandera med rolf och torsten i topic 4 som handlar om 
användning av vindkraft. Vid en första anblick kan det verka som att dessa ord är 
irrelevanta för detta topic men de kan även vara relevant att använda dessa vid 
expansion om de faktiskt ständigt återkommer i de dokument som är relevanta. I topic 1 
finns ett liknande exempel där maradona och diego är expansionstermer. Dessa kan 
lättare uppfattas som relevanta för informationsbehovet dopinganvändning inom 
fotbollen då Diego Maradona fälldes för dopinganvändning under fotbolls VM 1994. 
Dessa exempel visar på att det är svårt att avgöra om egennamn ska ingå i en 
stoppordslista eller inte. Det kan dock vara värt att notera att topic 1 och topic 4 är de 
två topic som har störst förbättring av recallen. Recallen förbättrades visserligen inte för 
alla topic där egennamn ingår. Exempelvis i topic 7 expanderades queryn med christer, 
men jämfört med baseline skedde här ingen förbättring av recallen. 
 
Då vi har genomfört expansion av de enskilda termerna i en baseline och inte för 
konceptet för en hel query, kan det leda till att expansionstermerna inte är relevanta för 
det aktuella informationsbehovet. Exempelvis i topic 2 som handlar om 
befolkningskonferensen i Kairo, kommer termen fredsmöte fram som expansionsterm 
till kairo då det även hölls ett fredsmöte i Kairo 1994. Detta är dock inte relevant för 
informationsbehovet. I topic 1 däremot anges termen efedrin som expansionsterm till 
fotboll vilken kunde ha förväntats höra till termen doping istället. Det visar att den 
metod som här används endast baseras på statistiska samförekomster mellan ord i en 
kollektion och inte på vad som kan tyckas vara logiska samband. Detta kan resultera i 
att expanderingstermerna spretar åt olika håll och inte nödvändigtvis är de termer som 
skulle vara bäst att expandera den aktuella sökfrågan med. En lösning på detta problem 
kan vara att hitta expanderingstermer utifrån hela queryn och inte enbart utifrån de 
enskilda termerna som ingår i queryn. Exempelvis likhetstesauren som beskrivs i kapitel 
2.4.1 baserar sin expansion utifrån hela queryns koncept och inte utifrån de enskilda ord 
som ingår i queryn. Att föra in en liknande lösning vid tesauruskonstruktion med LSI 
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skulle vara en möjlig lösning på problemet att expansion inte sker utifrån konceptet för 
en hel query. 
 
Ytterligare ett exempel där expansion på de individuella querytermerna gör att 
expansionstermerna tycks behandla olika ämnesområden är topic 5: 
 

#sum(prästvigning biskop domprost lars andersson biträdande kvinnor före 
förvärvsarbete sjuka sjukdom talet) 

 
I topic 5 som behandlar prästvigning av kvinnor tycks querytermen kvinnor tilldelas för 
informationsbehovet irrelevanta expansionstermer. Men en förklaring till detta är att 
termen kvinnor ingår i artiklar inom många fler ämnesområden än vad termen 
prästvigning gör. Om expansionstermerna till kvinnor inte används vid den expanderade 
sökningen så förbättras recallen med ytterligare 6 procentenheter. 
 
Ett exempel där resultatet av query expansion slår fel på grund av något oförutsett vid 
tesauruskonstruktionen visas i topic 2. Här har termen befolkningskonferensen 
sammankopplats med termerna tala, morgon, sex, tro och vecka. Alla dessa termer 
förutom morgon, hittas i ett citat av en amerikansk delegat vid befolkningskonferensen i 
Kairo: ”Att tala om sex och ingenting annat i en hel vecka - vem kunde tro att det skulle 
vara så tråkigt?” Citatet återges i några av de artiklar som ingår i kollektionen för detta 
topic och som referens till citatet anges ”delegat vid befolkningskonferensen i Kairo”. 
Ett dokument som består av detta citat och även termen morgon, rankas högst då 
sökning sker med denna expanderade query, men är inte bedömt som relevant. I och 
med att det är ett citat och orden därmed blir starkt associerade med varandra, så 
kommer dessa termer att få ett högt likhetsvärde till querytermen 
befolkningskonferensen. I detta exempel har en uppenbar koppling mellan termerna 
hittats men som är väldigt begränsad och den leder inte till någon förbättrad 
återvinningseffektivitet. Snarare är det så att recallen försämras med 17 procentenheter 
jämfört med baseline och precisionen förblir oförändrad vid DCV = 20 och försämras 
vid DCV = 40. 
 
Vilka typer av relationer som har hittats med LSI i denna undersökning är svårt att 
avgöra utifrån de expanderingstermer vi fått fram. De expanderingstermer som hör till 
den första termen i topic 2 tycks visa på termer som samförekommer i hög grad, men då 
endast första gradens samförekomst. Det skulle vara intressant att vidare analysera 
vilken typ av termer som framkommer från LSI-analysen. 
 
Vid LSI-analysen uppstod problem med ett topic då termen eu ingick i samtliga 
dokument i kollektionen för detta topic. Det gjorde att beräkningen av likhetsvärdet inte 
gick att genomföra. Detta problem kan uppstå när en kollektion är för homogen och 
risken för detta ökar ju mindre kollektionen är. Detta väcker frågan om hur stor en 
kollektion bör vara vid lokal analys. Är en kollektion för stor finns en risk att de 
specifika relationer som finns för ett topic inte kommer att hittas. Det innebär även ett 
problem då matriserna blir alltför omfattande vilket leder till att beräkningarna med 
matriserna blir resurskrävande. För att avhjälpa dessa problem kan en stoppordslista 
användas eller tröskelvärden utifrån tf×idf-värden för att ta bort högfrekventa och 
lågfrekventa ord. 
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Ett problem som tidigare forskning har visat på, och som även vi erfor, är att det är svårt 
att sätta ett värde på k (för dimensionsreduceringen) som gör att 
återvinningseffektiviteten blir optimal. Deerwester et al. samt Kontostathis och 
Pottenger tar upp att värdet för k måste testas för varje kollektion samt att det inte går att 
sätta ett fast värde som används rakt av över alla kollektioner (1990, s. 402; 2006, 
s. 58). Detta har dock gjorts i denna undersökning eftersom det är tidskrävande att testa 
sig fram till ett optimalt k värde, i och med att dimensionsreduceringen behöver göras 
om för varje nytt k-värde som testas. Dessutom behöver precision och recall även 
beräknas på nytt för alla nya sökningar, för att se om k-värdet fungerar bra vid query 
expansion för ett aktuellt topic. Vid tidigare forskning har det dock framgått att det 
optimala värdet på k ökar då kollektionens storlek ökar vilket till viss del kan motivera 
att vi har använt oss av samma värde på k i alla topic, då de alla innehåller samma 
mängd dokument (Kontostathis & Pottenger 2006, s. 63). Forskning pågår dock för att 
skapa en algoritm som approximerar värdet för k så att detta värde på ett enklare sätt 
kan tas fram för varje kollektion (Kontostathis & Pottenger 2006, s. 72). 
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7 Sammanfattning 
Ett begrepp kan beskrivas med många olika ord vilket är ett problem vid 
informationsåtervinning. Detta eftersom relevanta dokument kan missas då olika ord 
kan ha använts i en sökfråga och i ett relevant dokument. En tesaurus är ett välkänt 
hjälpmedel för att hitta relaterade termer till en initial sökfråga, dessa termer kan 
användas vid query expansion för att återvinna ytterligare relevanta dokument. 
 
I denna undersökning skapas automatiskt konstruerade tesaurer, med hjälp av latent 
semantisk indexering (LSI), för att utvidga initiala sökfrågor. Syftet med 
undersökningen är att utvärdera hur dessa tesaurer presterar vid query expansion, vilket 
preciseras i nedanstående frågeställning med tillhörande underfrågor: 
 
w Hur påverkas återvinningseffektiviteten då en automatiskt konstruerad tesaurus 

används vid query expansion? 
 
ú Vilken skillnad kan visas med måttet recall, mellan en baselinesökning och en 

expanderad sökning? 
 
ú Vilken skillnad kan visas med måttet precision, mellan en baselinesökning och 

en expanderad sökning, vid DCV-nivåerna 20 och 40? 
 
ú Finns det något samband mellan skillnaden i recall respektive skillnaden i 

precision som uppmäts för baselinesökningar och expanderade sökningar, hur 
ser i så fall detta samband ut? 

 
Då LSI är en vidareutveckling av vektormodellen ges en beskrivning av denna modell 
och en övergripande beskrivning av området information retrieval (IR). Ett 
genomgående problem inom information retrieval är den stora variation som finns i 
språket och ett avsnitt ägnas åt semantiska problem som synonymi och homonymi. 
 
Query expansion genomförs för att förbättra en inledande sökfråga, detta kan 
exempelvis ske genom att utöka en query med böjningsvarianter av ett ord eller hämta 
relaterade ord från en tesaurus. En tesaurus kan skapas manuellt eller automatiskt och 
beroende på hur den har skapats så har den olika utformning och till viss del olika 
användningsområden. En automatiskt konstruerad tesaurus kan bygga på samförekomst 
av termer i en kollektion, då två termer som samförekommer frekvent antas beröra 
samma ämne. De latenta relationer som LSI finner har i tidigare forskning visat sig ha 
ett samband med andra och tredje gradens samförekomst mellan ord. Det vill säga då 
två ord i två olika dokument har ett samband för att de har ett tredje ord gemensamt, 
som förekommer i båda dokumenten. 
 
LSI är en metod som framförallt kan hjälpa till med synonymiproblemet inom IR, 
eftersom relaterade termer på statistisk väg kan identifieras med denna metod. För att 
finna relaterade termer använder sig LSI av singular value decomposition (SVD) som är 
en metod som kan användas för att dimensionsreducera en matris och hitta latenta 
relationer i materialet. Denna metod skapar tre ytterligare matriser, T, S och D, utifrån 
en inledande matris A. De tre ytterligare matriserna består av egenvärden och 
egenvektorer från matris A. 
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Query expansion i denna undersökning utfördes i databasen GP_HDINF, som består av 
tidningsartiklar publicerade i Göteborgs Posten och Helsingborgs Dagblad 1994. 
Utifrån databasens 52 topics valdes 10 stycken ut och initiala sökfrågor formulerades. 
Utifrån dessa sökfrågors återvinningsresultat användes de 100 högst rankade 
dokumenten för att skapa 10 tesaurer. Detta innebär att vi genomförde lokal analys 
istället för global analys där hela kollektionen används för tesauruskonstruktion. En 
stoppordslista bestående av 523 ord användes och de bearbetade vokabulären bestod av 
från 1209 till 1980 unika ord. Inledande matriser skapades bestående av tf×idf-vikter för 
alla termer i dokumenten. SVD genomfördes på dessa matriser och 
dimensionsreducering utfördes genom att endast behålla de 10 högst rankade 
dimensionerna. För att beräkna likheten mellan termer i den bearbetade term-term-
matrisen användes cosinusmåttet. Vid denna beräkning uppstod problem med ett topic 
då samtliga dokument innehöll termen eu vilket innebar att beräkningen inte kunde 
genomföras och resterande undersökning genomfördes med 9 topics. Query 
expansionen för övriga topics genomfördes med de fem högst rankade 
expansionstermerna för varje term i baseline. 
 
Återvinningseffektiviteten mättes med hjälp av måtten recall och precision, som visar 
hur många av det totala antalet relevanta dokument som har återvunnits och hur många 
av de återvunna dokumenten som är bedömda som relevanta. Recallen beräknas vid 
DCV = 200 och precisionen beräknas vid DCV = 20 och DCV = 40. 
 
Resultaten visar på en förbättring av recallen för tre topics, ett som var oförändrat och 
en försämring av fem topics jämfört med baseline. Precisionen förbättrades för ett topic 
vid DCV = 20, var oförändrad för tre topics och sjönk vid övriga topics. Vid DCV = 40 
ökade precisionen för fyra topics och minskade för de övriga.  
 
Dessa resultat visar i detta fall inte på någon förbättring av återvinningseffektiviteten då 
tesaurer skapade med hjälp av LSI används vid query expansion. Intressant att påpeka är 
att i de fall där recallen förbättrades, skedde även antingen en förbättring av precisionen 
eller så förblev den oförändrad, det vill säga ett samband kan ses mellan recall och 
precision i detta fall. 
 
Osaker till resultatet kan vara att dimensionsreduceringen genomfördes med ett fast 
värde för alla kollektionerna och inte testades fram till ett optimalt värde för varje 
kollektion. Detta då det är tidskrävande att hitta optimalt värde för varje kollektion. En 
annan orsak kan vara att inte tillräckligt många ord togs bort med hjälp av 
stoppordslistan, en alternativ lösning på det problemet skulle kunna vara att använda 
tröskelvärden utifrån tf×idf-värdena och ta bort högfrekventa och lågfrekventa ord. 
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Appendix 1. Topics och sökfrågor 
239 Topic 1 : Sök dokument om dopinganvändning inom fotbollen.  
26 relevanta dokument 
 
Baseline 
#sum(doping fotboll) 
 
QE 
#sum(doping skapa speciell gym sport effekter fotboll efedrin fotbollen maradona diego spelare) 
 
 
243 Topic 2 : Vilka diskussioner fördes och vilka resolutioner antogs vid befolkningskonferensen om 
familjeplanering i Kairo? 
47 relevanta dokument 
 
Baseline 
#sum(befolkningskonferensen familjeplanering kairo) 
 
QE 
#sum(befolkningskonferensen tala morgon sex tro vecka familjeplanering experter hävdar landet delar 
procent kairo staden hoppats fredsmöte kollega tisdagen) 
 
 
244 Topic 3 : Vilka faktorer undergräver den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden? 
27 relevanta dokument 
 
Baseline 
#sum(industrin konkurrenskraft världsmarknaden) 
 
QE 
#sum(industrin kommunen öppna behöva socialdemokratisk dagsläget konkurrenskraft ändrar bäst 
betydelse debatt beroende världsmarknaden usa onsdagen new höjden oerhört) 
 
 
252 Topic 4 : Ge exempel på användning av vindkraft. 
37 relevanta dokument 
 
Baseline 
#sum(vindkraft användning) 
 
QE 
#sum(vindkraft vindkraftverk litet uppföra börja rolf användning åtta kraftig miljödepartementet torsten 
tagit) 
 
 
254 Topic 5 : Sök dokument om prästvigning av kvinnor inom de europeiska kyrkorna. 
33 relevanta dokument 
 
Baseline 
#sum(prästvigning kvinnor) 
 
QE 
#sum(prästvigning biskop domprost lars andersson biträdande kvinnor före förvärvsarbete sjuka sjukdom 
talet) 
 
 
 
 
 



 

ii 

265 Topic 6 : Sök dokument om indianernas uppror i Chiapas (Mexico). 
48 relevanta dokument 
 
Baseline 
#sum(indianer uppror mexiko) 
 
QE 
#sum(indianer kultur maj sådant månader lever uppror president stora presidenten åtta nya 
mexiko segrade tvingas peter grund fart) 
 
 
267 Topic 7 : Vilka gener har identifierats som är upphov till eller bidrar till att orsaka sjukdomar eller 
utvecklingsstörningar hos människor? 
21 relevanta dokument 
 
Baseline 
#sum(gener sjukdom utvecklingsstörning) 
 
QE 
#sum(gener samband djurvärlden människans tyder producerar sjukdom behöver införande christer 
helsingborg sjukes utvecklingsstörning lagen service enskilde beräknas stöd) 
 
 
283 Topic 8 : Dokument som innehåller information om hungerstrejksaktioner som satts i gång för att dra 
uppmärksamheten till en sak. 
21 relevanta dokument 
 
Baseline 
#sum(hungerstrejk aktioner) 
 
QE 
#sum(hungerstrejk advokat hungerstrejkande premiärministern elever veckorna aktioner vd sänkt skärpa 
enkelt media) 
 
 
286 Topic 9 : Sök dokument som beskriver användningen av eller inställningen till "grön" energi, d.v.s. 
energi från förnyelsebara energikällor. 
35 relevanta dokument 
 
Baseline 
#sum(förnyelsebar energi) 
 
QE 
#sum(förnyelsebar möjlighet teknik sätta gröna återvinning energi energin fortsätter verksamheten 
konkurrens avregleringen) 
 
238 Borttaget topic: Undersök attityderna hos icke-medlemsländer beträffande framtida medlemskap i 
Europeiska Gemenskapen eller Europeiska Unionen. 
84 relevanta dokument 
 
Baseline 
#sum(medlemskap eu) 
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Appendix 2. Receptlista 
 
Dessert 1. 
Cheesecake med rörd fyllning och sommarbär 
socker 
smör 
havregryn 
vetemjöl 
färskost 
kesella 
hallon 
blåbär 
rödavinbär 
jordgubbar 
 
Dessert 2 .  
Banankaka 
smör 
socker 
vaniljsocker 
ägg 
apelsin 
vetemjöl 
kanel 
muskot 
bakpulver 
valnötter 
banan 
kokosnöt 
färskos t 
kesella 
citron 
 
Dessert 3 .  
Rabarbertortillia 
rabarber 
banan 
smör 
socker 
kanel 
vetetortilla 
vispgrädde 
yoghurt  
vaniljsocker 
 
Dessert 4 .  
Amerikanska blåbärsmuffins  
socker 
smör 
ägg 
vaniljsocker 
mjölk 
vetemjöl 
bakpulver 
blåbär 
mandelspån 
 

Huvudrätt 1.  
Krämig kycklingsoppa med pinjenötter 
salt 
vitlök 
lök 
potatis  
olja 
buljong 
gurkmeja 
koriander 
kajennpeppar 
vispgrädde 
kyckling 
pinjenötter 
 
Huvudrätt 2.  
Saffranskyckling 
kyckling 
ris 
sötmandel 
morötter 
vitlök 
apelsin 
olja 
saffran 
salt 
peppar 
persilja 
yoghurt 
socker 
vatten 
 
Huvudrätt 3.  
Moussaka 
lök 
vitlök 
olja 
köttfärs 
krossade tomater 
tomatpuré 
socker 
salt 
peppar 
aubergin 
yoghurt 
ägg 
fetaost 
 
Huvudrätt 4.  
Italiensk köttfärssås med spagetti  
spagetti 
rotselleri 
köttfärs 
krossade tomater 
oliver 
olja 
socker 
salt 
peppar 

 
 




