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Abstract: This thesis examines the effects of proximity operators and query 

expansion with synonyms on retrieval performance. The queries 
were expanded with synonyms and structured with proximity 
operators where the permitted distance between terms varied from 
1 to 3. The expansion terms were selected from the online lexical 
reference system WordNet. Initial query terms were selected from 
28 topics that contained compound words and were chosen on the 
basis of their expandibility. The English morphological analyser 
ENGTWOL was used for normalization of query terms. Queries 
were executed in the Interactive Query Performance Analyser, 
QPA, containing the InQuery system. The test collection used was 
TREC-UTA containing documents, topics and a set of relevant 
documents per given topic. The measures used in the study were 
average precision, precision at 10 retrieved documents and recall at 
200 retrieved documents. The results of the study show that query 
expansion with synonyms did not improve retrieval performance 
and neither did query structuring with proximity operators. This 
result was in a way surprising since earlier studies have obtained 
improvements when queries were expanded and structured. 
Further investigation on phrases using proximity operators was 
also suggested. 
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1. Inledning 
 
I vårt moderna samhälle har information blivit ett centralt begrepp tack vare, eller på grund 
av, Internets enorma framfart och utbredning. Information har alltid funnits tillgänglig och 
finns var som helst i världen, när som helst på dygnet. Trots tillgängligheten kan tydliga 
problem urskiljas när det gäller att finna information vi är intresserade av.  
 
Då vi vill att information ska hittas såväl snabbt som enkelt måste informationsmängden vara 
väl strukturerad. Dessvärre förekommer det allt för ofta att informationsmängden i 
informationsåtervinningssystemen är ostrukturerad. Då vi dessutom vill att den information 
som vi återvinner ska vara relevant, det vill säga att den ska motsvara det vi sökte efter, ställer 
detta höga krav på de system som tillhandahåller information.  
 
Eftersom de flesta återvinningssystem kräver att informationsbehovet transformeras till en 
sökfråga anses sökprocessen av många användare, de som söker information, som komplex 
och svår. Med en sökfråga avses en formell representation av ett informationsbehov i ett givet 
IR-systems språk, den engelska termen är query. Krav ställs således också på användarna då 
de måste omvandla sitt informationsbehov till en sökfråga som är utformad enligt systemets 
sätt att formulera sökfrågor, vilket oftast skiljer sig från naturligt språk. Med naturligt språk 
avses det språk som såväl informationsbehovet som den information, de dokument, vi 
intresserar oss för uttrycks i. Sökfrågor kan struktureras med hjälp av operatorer där de 
booleska AND, OR och NOT är vanligt förekommande. Vidare kan sökfrågor expanderas 
med exempelvis synonymer eller böjningsvarianter till söktermerna. 
 
I och med Internet har intresset för information retrieval (IR) ökat och det har blivit alltmer 
aktuellt med forskning inom området. Studier beträffande expansion samt strukturering av 
sökfrågor har utförts på olika håll i världen. Dock har, såvitt jag vet, inga omfattande studier 
rörande användandet av avståndsoperatorer tillsammans med expansion med synonymer 
gjorts. Detta medför att en sådan studie är relevant ur forskningssynpunkt samt intressant ur 
studiesynpunkt. Jag har inom ramen för The Interactive Query Performance Analyser i en 
tidigare kurs vid Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås 
utvärderat olika sökstrategier vad gäller expansion av sökfrågor med avseende på 
återvinningseffektiviteten. Då avståndsoperatorers inverkan på återvinningseffektiviteten inte 
undersöktes såg jag en möjlighet att i min magisteruppsats gå vidare med en undersökning av 
just detta.  
 
Mitt intresse för IR har förmodligen sin grund i en naturvetenskaplig gymnasietid samt 
språkstudier på universitetsnivå. Relationen mellan det matematiska, med beräkningar av 
återvinningseffektivitet, och det lingvistiska, med konstruktion av sökfrågor och val av 
termer, passar mig bra. 
 
I takt med Internets utveckling kommer IR-forskningen att bli allt viktigare för att bidra med 
system som tar hänsyn till användarnas behov av snabb och enkel tillgång till information. 
Eftersom IR ligger i tiden upplever jag det som både viktigt och roligt att få möjligheten att 
utföra en experimentell studie inom detta område. 
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1.1. Disposition 
 
Uppsatsen är organiserad enligt följande. I kapitel 2 presenteras det övergripande syftet samt 
de forskningsfrågor som uppsatsen baseras på. I kapitel 3 presenteras IR som 
forskningsområde där diskussion sker kring IR-modeller, evalueringsmått, relevans samt 
användning av operatorer och synonymer i sökfrågor. Kapitel 4 ger en översikt av tidigare 
forskning inom området. Efterkommande metodkapitel beskriver studiens testmiljö, IR-
system, sökfrågor samt informationsförfrågningarna. Resultaten redovisas i kapitel 6 där 
sökfrågornas effektivitet med avseende på avståndsoperatorer och expansion med synonymer 
åskådliggörs. I kapitel 7 diskuteras och analyseras testresultaten delvis genom att relatera till 
tidigare forskning. Konklusionen innehåller egna reflektioner samt tankar om fortsatt 
forskning. Kapitel 9 är en kort sammanfattning av uppsatsen. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet är att utvärdera vilken effekt användning av avståndsoperatorer samt expansion med 
synonymer har med avseende på återvinningseffektiviteten i ett probabilistiskt 
återvinningssystem. Utifrån ovanstående syfte har följande forskningsfrågor formulerats: 
 

1. Vilka skillnader i återvinningseffektivitet förekommer mellan sökfrågor utan 
avståndsoperatorer, sökfrågor med ordnade avståndsoperatorer och sökfrågor med 
oordnade avståndsoperatorer när synonymer inte används? 

 
2. Vilka skillnader i återvinningseffektivitet förekommer mellan sökfrågor utan 

avståndsoperatorer, sökfrågor med ordnade avståndsoperatorer och sökfrågor med 
oordnade avståndsoperatorer när synonymer används? 

 
3. Vilka skillnader i återvinningseffektivitet förekommer mellan sökfrågor utan 

synonymer och sökfrågor med synonymer när avståndsoperatorer inte används? 
 

4. Vilka skillnader i återvinningseffektivitet förekommer mellan sökfrågor utan 
synonymer och sökfrågor med synonymer när ordnade avståndsoperatorer används? 

 
5. Vilka skillnader i återvinningseffektivitet förekommer mellan sökfrågor utan 

synonymer och sökfrågor med synonymer när oordnade avståndsoperatorer används? 
 

6. Vilken inverkan på återvinningseffektiviteten har skillnader i ordnade 
avståndsoperatorers fönsterstorlek1 när synonymer inte används? 

 
7. Vilken inverkan på återvinningseffektiviteten har skillnader i ordnade 

avståndsoperatorers fönsterstorlek när synonymer används? 
 

8. Vilken inverkan på återvinningseffektiviteten har skillnader i oordnade 
avståndsoperatorers fönsterstorlek när synonymer inte används? 

 
9. Vilken inverkan på återvinningseffektiviteten har skillnader i oordnade 

avståndsoperatorers fönsterstorlek när synonymer används? 
 

                                                 
1 Med fönsterstorlek avses avståndet mellan söktermerna. Se kapitel 5.2. 
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3. Information retrieval 
 
Information retrieval handlar framförallt om representation, lagring, organisering och 
återvinning av information. Målet är att förse användaren med den information som han är 
intresserad av, alltså relevant information. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 1) Ett viktigt 
forskningsområde inom IR är därför utvecklandet av effektiva återvinningssystem där alla 
relevanta dokument återvinns samtidigt som inga icke-relevanta dokument återvinns. 
Relevans är följaktligen ett centralt begrepp inom IR. (ibid., s. 2) 
 
Då IR-forskningen till stor del går ut på att hitta metoder där de relevanta dokumenten rankas 
högt är det av vikt att klargöra innebörden av termen relevans. Ofta skiljer man på 
systemrelevans och verklig relevans där den verkliga relevansen motsvarar de dokument 
användaren anser vara relevanta medan systemrelevans syftar på de dokument som rankas 
högst av systemet. Vad som är relevant varierar således beroende på om det är systemet eller 
användaren som relevansbedömer. Användaren är oftast intresserad av att hitta information 
om ett ämne och inte av att återvinna data som motsvarar sökfrågan (ibid., s. 1f). 
 
Eftersom de sökfrågor som körs mot systemet matchas mot de lagrade dokument-
representationerna ställs höga krav på såväl användare som system. Systemet bör vara 
anpassat för sina tänkta användare liksom användaren medveten om systemets sökfunktioner. 
Som tidigare nämnts måste användaren omvandla sitt informationsbehov till en sökfråga som 
är utformad och strukturerad enligt det givna IR-systemets sökspråk, vilket oftast skiljer sig 
från naturligt språk. Översättningen av informationsbehovet avgör hur väl de återvunna 
dokumenten motsvarar användarens förväntningar. En välformulerad sökfråga returnerar fler 
relevanta dokument sett ur användarens perspektiv. Eftersom flertalet användare föredrar att 
använda naturligt språk vid sökning anses sökprocessen ofta som problematisk (Salton & 
McGill 1983, s. 258). Det är därför av vikt att konstruera system som underlättar för 
användaren att översätta informationsbehovet till en välstrukturerad sökfråga samt att 
konstruera system där användarens relevansbedömningar harmonierar med systemets. 
 

3.1. IR-modeller 
 
En IR-modell definieras enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 23) som en kvadrupel: 
 

( )ji dqRFQD ,,,,  

 
§ D är en mängd dokumentrepresentationer för dokumenten i samlingen. 
§ Q är en mängd sökfrågor. 
§ F är ett matematiskt ramverk för modellering av dokumentrepresentationer, sökfrågor 

och deras relationer. 
§ R(qi,dj) är en rankningsfunktion som associerar ett reellt tal med en sökfråga qi i Q och 

en dokumentrepresentation dj i D. Definierar ordningen mellan dokumenten med 
hänsyn till sökfrågan qi.  

 
Olika IR-system tillämpar olika modeller. Till de tre klassiska IR-modellerna hör den 
probabilistiska modellen, vektormodellen och den booleska modellen. Det som skiljer de tre 
modellerna från varandra är deras sökspråk och att de tillämpar olika principer för viktning av 
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indexeringstermer och sökfrågetermer. I den här studien används ett probabilistiskt IR-
system. 
 
Probabilistiska modellen 
 
Den probabilistiska modellen använder partiell matchningsteknik och baseras på 
sannolikhetslära vilket innebär att sannolikheten för att ett dokument är relevant för sökfrågan 
beräknas. Givet en sökfråga q och ett dokument dj försöker den probabilistiska modellen 
fastställa sannolikheten för att användaren finner dokumentet relevant. (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 31) Detta görs genom att man beaktar hur indexeringstermer fördelar 
sig i relevanta och icke-relevanta dokument. När sannolikheterna för dokumenten har 
beräknats rankas dokumenten i enlighet med dessa sannolikheter. 
 
Vektormodellen 
 
Vektormodellen baseras på linjär algebra. Liksom den probabilistiska modellen tillåter 
vektormodellen partiell matchning, best-match. Både sökfråga och dokument representeras av 
vektorer och dokumenten rankas utifrån deras likhet med sökfrågan. Samtliga termer tilldelas 
icke-binära vikter som används för beräkning av graden av likhet mellan varje dokument i 
samlingen och sökfrågan. Vid beräkning används termfrekvens, tf, och omvänd 
dokumentfrekvens, idf. De dokument som rankas högt innehåller sökfrågetermer som 
förekommer ofta i dokumentet men sällan i övriga dokument i samlingen. (ibid., s. 27ff) 
 
Booleska modellen 
 
Booleska modeller baseras på mängdlära och bygger till skillnad från den probabilistiska 
modellen och vektormodellen på exakt matchning. Ett dokument är antingen relevant eller 
icke-relevant för en given sökfråga. Ingen relevansrankning sker. Dokument som uppfyller 
den booleska sökfrågan anses relevanta och återvinns. En boolesk sökfråga består informellt 
av termer och operatorer. De tre logiska operatorerna är and, or och not. Användare har 
ibland uppfattningen att det är svårt att översätta sitt informationsbehov till en boolesk 
sökfråga. (ibid., s. 25f) 
 

3.2. Evalueringsmått 
 
Utvärdering av återvinningseffektivitet är en problematisk men viktig del inom IR-
forskningen (Alemayehu 2003, s. 389). Det är av vikt att utvärdera återvinningssystems 
prestation beträffande återvinningseffektivitet (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 73). 
Traditionellt inom IR används de två måtten recall och precision som mått på systemets 
prestanda gällande återvinningseffektivitet. Recall definieras som andelen relevanta dokument 
som återvunnits medan precision definieras som andelen återvunna dokument som är 
relevanta (ibid., s. 75). Två vanliga angreppssätt för utvärdering av ett systems effektivitet är 
konstruktion av recall/precision-kurvor samt beräkning av genomsnittlig precision vid olika 
document cutoff values, (DCV). DCV-nivån anger vilka dokument i den returnerade listan 
som undersöks. Vid DCV=5 studeras de fem första dokumenten, vid DCV=10 de tio första 
dokumenten och så vidare. 
 
Recall/precision-kurvor innebär att precision beräknas vid förekommande recall-nivåer, vilket 
åskådliggör recall och precision i förhållande till varandra. Normalt baseras recall/precision-
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kurvor på 11 standard recall-nivåer, 0 %, 10 %, 20 %, …, 100 %. För uträkning av den 
genomsnittliga precisionen vid olika DCV-nivåer beräknas precision efter det att ett bestämt 
antal dokument har observerats. Till exempel undersöks precisionen vid DCV= 5, 10 eller 
100, alltså efter 5, 10 eller 100 observerade dokument i den returnerade dokumentlistan. 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 76ff) 
 
Ytterligare ett sätt att utvärdera återvinningseffektiviteten är beräkning av mean average 
precision, (MAP). Precisionen beräknas vid varje relevant dokument i den returnerade listan. 
Värdena summeras sedan och summan divideras med det totala antalet kända relevanta 
dokument. Det resulterande värdet, average precision (AP), associeras då med en given 
sökfråga. AP beräknas över alla informationsförfrågningar för en given IR-metod, och MAP 
är AP-värdenas medelvärde. Med termen informationsförfrågan avses i den här studien en 
beskrivning av ett informationsbehov i naturligt språk, den engelska termen är topic.  
 
Då målet med effektivare återvinningssystem är att kunna återvinna samtliga relevanta 
dokument så högt upp i den returnerade listan som möjligt eftersträvas både hög recall och 
hög precision. Emellertid visar recall och precision på olika aspekter av återvinnings-
effektivitet och det är svårt att uppnå maximal recall samtidigt som maximal precision 
uppnås. Därför finns också en rad andra mått som utvärderar ett systems prestanda. 
 

3.3. Relevans 
 
Relevans kan enligt Salton och McGill (1983) uppdelas i pertinence och ämnesrelevans. Med 
pertinence avses att de relevanta dokumenten är de dokument som matchar användarens 
informationsbehov vid återvinningstillfället. Detta medför ett subjektivt synsätt där 
användaren avgör huruvida ett dokument är relevant eller int e. Det mer objektiva synsättet 
vad gäller relevans är ämnesrelevans där ett dokument anses relevant när sökfrågan matchar 
dokumentets innehåll eller ämne. Ett dokument kan följaktligen vara relevant fast att det inte 
anses vara det av användaren genom att han redan känner till dokumentet eller om tidigare 
återvunna dokument behandlat samma ämne. ”All pertinent items are relevant but not vice 
versa.” (s. 163f) 
 
För relevansbedömningar föreligger såväl binära som icke-binära relevansskalor. Mest 
förekommande är de binära. Vid binär relevans anses ett dokument antingen vara relevant 
eller icke-relevant för en given sökfråga. Med icke-binär relevans anses däremot ett dokument 
vara antingen icke-relevant eller mer eller mindre relevant för en given sökfråga. 
 
Sormunen (2002, s. 325) menar att IR-systems förmåga att återvinna högrelevanta dokument 
kan förbättras. Huruvida ett dokument är relevant eller icke-relevant borde enligt Sormunen 
bedömas utifrån användarens informationsbehov genom en fyrgradig skala där dokumenten 
tilldelas relevanspoäng 0, 1 ,2 eller 3. 
 
§ 0 Icke-relevant. Dokumenten innehåller ingen information som motsvarar 

informationsbehovet. 
 
§ 1 Marginellt relevant. Dokumenten innehåller inte mer information än 

ämnesbeskrivningen. 
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§ 2 Relevant. Dokumenten innehåller mer information än ämnesbeskrivningen men är 
inte uttömmande. 

 
§ 3 Högrelevant. Dokumenten behandlar ämnet utförligt. 

 
De icke-binära skalorna har konstruerats för att de binära inte tar hänsyn till graden av 
relevans. Eftersom dagens databaser ofta innehåller stora mängder ämnesrelevanta dokument 
är det önskvärt att ranka högrelevanta dokument högst (Järvelin & Kekäläinen 2000, s. 41). 
 

3.4. Användning av operatorer och expansion av sökfrågor 
 
Sökfrågor formuleras med hänsyn till det IR-system i vilket sökningen sker. Den allra 
enklaste sökfrågan består av endast en term. De flesta sökspråk utnyttjar dokumentens 
innehåll och struktur, semantik och syntax, för återvinning av relevanta dokument (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 99). Eftersom det är troligt att ord som står intill varandra i en 
text signalerar högre grad av relevans än då de står långt ifrån varandra tillåter många system 
sökning av ord i en given kontext. För detta finns såväl frasoperatorer som avstånds-
operatorer. En fras är en sekvens av ord medan sökfrågor med avståndsoperatorer är en 
sekvens av ord tillsammans med ett givet maximalt tillåtet avstånd orden emellan (ibid., s. 
101f). Det finns också booleska operatorer vilka fortfarande är vanligt förekommande vid 
formulering av sökfrågor. 
 
Textkollektioner tenderar att vara uppbyggda utefter någon sorts struktur som tillåter 
sökfrågor baserade på denna struktur. En strukturerad sökfråga uttrycks av ord eller fraser 
som dokumenten måste innehålla för att återvinnas. (ibid., s. 107) Operatorer som visar på 
relationer mellan söktermerna tillfogas sökfrågan. Tanken med strukturerade sökfrågor är att 
förbättra den initiala sökfrågan genom att precisera söktermers placering och genom att 
specificera relationer dem emellan.  
 
Sökfrågestruktur kan beskrivas som antingen svag eller stark. En svag sökfråga består av en 
enda operator utan skilda relationer mellan söktermerna medan en stark sökfråga består av 
flera operatorer med skilda relationer mellan söktermerna. I sökfrågor med svag struktur har 
samtliga söktermer samma inverkan på återvinningsresultatet. I sökfrågor med stark struktur 
har söktermerna olika inverkan på återvinningsresultatet beroende på deras placering i 
sökfrågan. Starka strukturer baseras på fasetter där varje fasett indikerar en aspekt av 
informationsförfrågan och representeras av ett antal begrepp som i sin tur uttrycks av ett antal 
söktermer. (Kekäläinen & Järvelin 1998, s. 130f)  
 
De termer som representerar informationsbehovet och de termer som finns i dokumentet 
matchar inte alltid varandra vilket kan påverka återvinningsresultatet negativt. Utöver detta 
kan olika uttryck för enskilda fasetter och begrepp förekomma. Det kan därför vara av 
betydelse för återvinningsresultatet att expandera sökfrågan. Ytterligare en anledning till 
expansion av den initiala sökfrågan är då sökresultatet inte är tillfredställande. Efthimiadis 
(1996, s. 121-187) menar att expansion av sökfrågor är en integrerad del i 
informationsåtervinningsprocessen. 
 
Expansion innebär att nya termer läggs till den initiala sökfrågan i syfte att förbättra 
återvinningseffektiviteten. Expansion kan bland annat ske med synonymer till och 
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böjningsvarianter av de initiala söktermerna. Expansion av sökfrågor kan utföras manuellt, 
automatisk eller interaktivt. (ibid.) 
 
Två saker som bör beaktas vid expansion är dels vilken källa som ska användas för 
inhämtandet av nya termer och dels vilken metod som ska användas då termer för expansion 
väljs. De olika termkällorna kan baseras på tidigare sökresultat, där återvunna dokument 
fungerar som källa för expansionstermer, eller på olika kunskapsstrukturer. Det existerar såväl 
kollektionsberoende kunskapsstrukturer som kollektionsoberoende vilka kan vara ämnes-
specifika, allmänna eller ordböcker och lexikon. Ett exempel på en kollektionsoberoende 
kunskapsstruktur är det lexikala referenssystemet WordNet. (ibid.) 
 
Flertalet frågor framträder då det gäller expansion av sökfrågor, bland andra: Vilka termer är 
lämpliga termer för sökfrågeexpansion? Var bör termernas hämtas? Hur användbara är 
termerna? Hur väljer användare termer? (ibid.) 
 
Formulering av sökfrågor kräver kunskap om återvinningssystemets funktion samt kunskap 
om hur index och databas är konstruerade. Med andra ord fordras förståelse för mekaniken 
bakom matchningsfunktionen och hur den är implementerad i IR-systemet samt full förståelse 
för informationsbehovet. Sökprocessen innefattar beslut angående transformering av ett 
informationsbehov till en sökfråga och identifikation av begrepp och fasetter. Valet av 
sökstrategi inverkar också på sättet på vilket begreppen bör kombineras. (ibid.) 
 
Manuell expansion, då användaren själv väljer och tillfogar nya termer till sökfrågan, ställer 
följaktligen höga krav på användares kunskap och förmåga. Vid automatisk expansion till 
skillnad från manuell expansion tillfogar systemet själv nya termer till den initiala sökfrågan. 
Automatisk expansion kan liksom interaktiv expansion baseras på sökresultat, kollektions-
beroende och kollektionsoberoende kunskapsstrukturer. Vid interaktiv expansion är såväl 
systemet som användaren involverad i valet av expansionstermer. Systemet har för interaktiv 
liksom automatisk expansion konstruerats för att välja termer från förutbestämda fält i den 
bibliografiska posten eller från fulltext. Vid interaktiv expansion rankas termerna och 
presenteras för användaren i en lista. Användaren väljer sedan bland termerna i listan och 
tillfogar, vad han anser vara, lämpliga termer till sökfrågan. (ibid.) 



 9 

4. Tidigare forskning 
 
Expansion av sökfrågor har studerats på en mängd olika sätt där betydande förbättringar av 
prestanda gällande expansion av sökfrågor har rapporterats för InQuery2. Liknande resultat 
har framkommit gällande strukturering av sökfrågor. Inom IR-forskningen har studier både 
vad gäller initiala sökfrågor och expansion samt kombinationen av expansion och struktur 
gjorts på många sätt. Flertalet av undersökningarna har använt samtliga termer från den 
initiala sökfrågan och tillfogat ett antal expansionstermer (Efthimiadis 1996, s. 135). 
 
Inledningsvis presenteras två forskningsartiklar av Kekäläinen och Järvelin som studerat såväl 
effekten av strukturering och expansion av sökfrågor som den kombinerade effekten av dessa. 
De två studierna tillämpar olika sökfrågetyper och till viss del testades olika variabler varför 
det är av intresse att redogöra för de båda. Vidare presenteras en forskningsartikel av Pirkola, 
där det använda IR-systemet är detsamma som i min studie. I Hedlund et al.s artikel har 
författarna använt samma morfologiska analyseringsprogram för normalisering av söktermer 
som jag. Alemayehu har i sin studie undersökt effekten av expansion av sökfrågor jämfört 
med effekten av icke-expanderade sökfrågor med avseende på återvinningseffektiviteten. 
 
 
Jaana Kekäläinen och Kalervo Järvelin (1998, s 130-137) studerade effekten av 
strukturering och expansion av sökfrågor med avseende på återvinningseffektiviteten i ett 
probabilistiskt best-match system. Undersökningen utfördes i InQuery och testmiljön bestod 
av en fulltextdatabas med finska nyhetsartiklar. För genomförandet valdes 30 av 35 möjliga 
informationsförfrågningar på basis av deras expansionsförmåga. Till varje 
informationsförfrågan formulerades 78 olika sökfrågor. Den returnerade listan innehöll totalt 
50 dokument, DCV=50. 
 
Interaktionen mellan och effekten av bland annat följande variabler testades: 
 
§ Antalet sökbegrepp. 
§ Antalet söksträngar som representerade begreppen. 
§ Expansion med skilda semantiska relationer. 

 
Formulerandet av sökfrågorna var begreppsbaserat medan expansionen byggde på en tesaur. 
Tesauren fungerande endast som källa för inhämtande av expansionstermer för att det skulle 
ske på ett kontrollerat och konsekvent sätt. (ibid.) 
 
Totalt användes åtta sökfrågestrukturer, tre svaga och fem starka. Expansionen baserades på 
begrepp och expansionsnivåerna var: ingen expansion, expansion med synonymer, expansion 
med smalare termer, expansion med relaterade termer och ackumulerad expansion med 
samtliga termer från tidigare expansionsnivåer. (ibid.) 
 
Starkt strukturerade sökfrågor baseras på fasetter där varje fasett indikerar en aspekt av 
informationsförfrågan samt representeras av en mängd begrepp som uttrycks i form av 
söktermer. Samtliga aspekter inkluderades och alla synonyma uttryck tillgängliga i tesauren 
tillfogades vid expansion med synonymer. (ibid.) 
 

                                                 
2 Se kapitel 5.2. 
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I sökfrågor bestående av fraser användes en avståndsoperator för att hålla samman orden. 
(ibid.) 
 
Generellt gav expansion tillsammans med starka strukturer bäst resultat gällande 
återvinningseffektivitet. Expansion av svagt strukturerade och booleskt strukturerade 
sökfrågor genererade låg precision. Det framgår också av deras undersökning att den initiala 
sökfrågan var den mest effektiva då ingen expansion förelåg. Detta var ett oväntat resultat 
men en förklaring till detta kan vara att en fras som enda uttryck för ett begrepp är ett för 
strikt villkor. Sammanfattningsvis indikerar deras studie att hur sökfrågor struktureras är 
avgörande för effekterna av expansion. (ibid.) 
 
Kekäläinen och Järvelin (1999, s. 329-344) har vidare undersökt den kombinerade effekten 
av strukturerade och expanderade sökfrågor med avseende på återvinningseffektiviteten i det 
probabilistiska IR-systemet InQuery. Databasen innehöll 54 000 artiklar från tre finska 
dagstidningar, 35 informationsförfrågningar varav 30 användes i studien på basis av deras 
expansionsförmåga, och relevansbedömningar. 13 sökfrågestrukturer kombinerades med fem 
expansionsnivåer vilket resulterade i totalt 62 olika sökfrågetyper för varje given 
informationsförfrågan. 
 
Interaktionen mellan och effekten av bland annat följande variabler testades: 
 
§ Sökfrågestruktur baserad på identifikationen av söktermer, fraser, begrepp eller 

fasetter. 
§ Expansion med skilda semantiska relationer. 

 
I studien vidareutvecklade författarna den begreppsbaserade sökfrågekonstruktionen som 
använts i hänvisning till den tidigare studien. Starka och svaga strukturer jämfördes och 
återvinningseffektiviteten av dessa strukturer tillsammans med expansion analyserades. (ibid.) 
 
Sammanlagt testades sex olika strukturer där fyra starka och två svaga förekom. I 
strukturerade sökfrågor åskådliggjordes den syntaktiska strukturen med hjälp av operatorer 
och parenteser. Begrepp och eventuella fasetter markerades genom användning av operatorer i 
de starkt strukturerade sökfrågorna medan begrepp inte synliggjordes i de svagt strukturerade 
sökfrågorna. Sökfrågorna innehöll samtliga aspekter av informationsförfrågan. (ibid.) 
 
Expansionen var baserad på begrepp och termer för expansion hämtades från en tesaur. 
Eftersom ingen begreppsbaserad tesaur för dagstidningar fanns tillgänglig konstruerades en 
test-tesaur. Expansion av söktermer kunde då ske på ett kontrollerat sätt. De olika 
expansionsnivåerna var: ingen expansion, expansion med synonymer, expansion med smalare 
termer, expansion med relaterade termer samt ackumulerad expansion med samtliga termer 
från tidigare expansionsnivåer. Då expansion med synonymer förelåg tillfogades sökfrågan 
samtliga synonyma uttryck. (ibid.) 
 
I de informationsförfrågningar i vilka fraser förekom användes avståndsoperatorer för att hålla 
samman termerna. (ibid.) 
 
Resultaten visar att effekterna av expansion är beroende av sökfrågans struktur. För svagt 
strukturerade sökfrågor är expansion ofördelaktig medan expansion av starkt strukturerade 
sökfrågor är gynnsamt med avseende på återvinningseffektiviteten. Slutsatsen blir att 
expansion av sökfrågor interagerar med strukturen av desamma. Utförligt expanderade 
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sökfrågor fordrar strukturering medan icke-expanderade sökfrågor inte presterar bättre då de 
är strukturerade. (ibid.) 
 
Ari Pirkola (1998, s. 55-63) studerade hur effekten av Cross Language Information Retrieval, 
(CLIR) påverkas då strukturering av sökfrågor och olika ordböcker för översättning används. 
I och med Internet är behovet av CLIR-system idag stort. Möjligheten till flerspråkiga 
dokumentsamlingar och ett ökat internationellt samarbete ligger till grund för det stigande 
intresset för forskning inom informationsåtervinning över språkgränser.  
 
Inom CLIR måste antingen sökfrågan eller dokumenten översättas. Forskningen har fokuserat 
på översättning av sökfrågor då det är enklare av datormässiga skäl. I studien tillämpades ett 
ordboksbaserat tillvägagångssätt för översättning av sökfrågor. (ibid.) 
 
I studien användes IR-systemet InQuery och testkollektionen är en underavdelning till 
TREC3. Sammanlagt användes 34 hälsorelaterade informationsförfrågningar. De två språk 
som ingick i studien var engelska och finska. Precis som för informationsförfrågningarna, 
bestående av en till två meningar, var språket i dokumenten engelska. Finska sökfrågor 
översattes till engelska sökfrågor och återvinningseffektiviteten mellan dessa och de engelska 
originalsökfrågorna jämfördes. I finskan liksom i svenskan är sammansättningar frekventa 
och sammansättningarna översattes till engelska substantivfraser. De finska 
sammansättningarna löstes upp eftersom delarna ibland förekom i ordboken. Både de 
sammansatta orden och deras delar översattes. (ibid.) 
 
Fyra sökfrågor i naturligt språk samt tre metoder för översättning av sökfrågor användes. De 
maskinläsbara ordböckerna som ingick i studien var en allmän och en ämnesspecifik 
medicinsk ordbok. Utifrån dessa strukturerades sedan sökfrågorna. De strukturerade 
sökfrågorna hade ordboksbaserade fasetter. (ibid.) 
 
Vid strukturerade sökfrågor användes #syn-operatorn4 för att föra ihop ord, synonymer, 
tillhörande samma fasett. En avståndsoperator användes då fraser, engelska ordboks-
genererade fraser och finska sammansättningar förekom i den initiala sökfrågan. Detta för att 
hålla samman fraser och sammansättningar. (ibid.) 
 
Vissa problem kan associeras med maskinläsbara ordböckers översättningar, exempelvis 
översättandet av fraser. Då fraser inte igenkänns översätts istället deras delar vilket medför att 
betydelsen av frasen som helhet förloras. Detta resulterar i reducerad precision. (ibid.) 
 
Pirkola fann att användningen av allmänna och ämnesspecifika ordböcker i 
sökfrågeöversättning liksom strukturering av sökfrågor är effektiva metoder för att uppnå 
ökad prestation vid CLIR. Resultaten i studien antyder att CLIR-system baserade på 
maskinläsbara ordböcker för översättning uppnår liknande prestanda som enspråkiga system 
när sökfrågorna är strukturerade och både allmän terminologi och ämnesspecifik finns 
tillgänglig. (ibid.) 
 
Hedlund et al (2001, s. 210-223) designade, implementerade och utvärderade en automatisk 
metod för strukturering av sökfrågor för CLIR från finska, svenska och tyska till engelska. 
 

                                                 
3 Se kapitel 5.3. 
4 Se kapitel 5.2. 
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I studien antog författarna ett ordboksbaserat tillvägagångssätt där huvudproblemen bland 
andra är identifikation av fraser och översättning, språklig flertydighet och ordbokens 
täckning. För att komma till rätta med dessa svårigheter antogs ett förfaringssätt baserat på 
normalisering av ordformer vid indexering, stoppordlista, normalisering av informations-
förfrågningarnas ordformer, uppbrytning av sammansatta ord, igenkänning av delarna av de 
sammansatta orden, frassammansättning på engelska, tvåspråkiga ordböcker samt 
strukturering av sökfrågorna. (ibid.) 
 
Eftersom de finska, svenska och tyska språken alla är rika på sammansättningar var en viktig 
uppgift den morfologiska uppbrytningen av sammansättningar till dess komponenter samt 
översättningen av dem. Denna faktor har stor påverkan på återvinningsresultatet. Metoden 
som tillämpades på sammansättningarna var att kombinera de översatta alternativen för varje 
normaliserad komponent i en fras. (ibid.) 
 
För normalisering av termer användes det morfologiska analysprogrammet ENGTWOL. 
Oigenkännliga ordformer kunde inte normaliseras och hanterades därför som främmande. 
(ibid.) 
 
Sökfrågor innehållande sammansättningar som av ordboken översatts till en fras markerades 
med en avståndsoperator. Sökfrågorna strukturerades med #syn-operatorn eftersom varje 
översatt alternativ för en term i översättningsordboken tillfogades sökfrågan som en synonym. 
(ibid.) 
 
Resultaten antyder att de tre språken ger jämförbar återvinningseffektivitet liksom att 
strukturering av sökfrågorna förbättrar densamma. (ibid.) 
 
Nega Alemayehu (2003, s. 379-391) har studerat och analyserat variationen av 
återvinningseffektivitet genom expansion av sökfrågor.  
 
Vanligtvis baseras utvärdering av återvinningseffektivitet på genomsnittliga recall- och 
precisionsfigurer vilka enligt Alemayehu visserligen kan visa på förbättringar men som också 
kan dölja viktig information som indikerar orsaker till variation. Hans studie visar på 
potentialen av en statistisk upprepad mätanalys för att testa betydelsen av olika faktorers 
inverkan på variationer i återvinningseffektivitet. (ibid.) 
 
Den mångdisciplinära dokumentkollektionen var TREC Disk 1 texts som anses representera 
verkliga förhållanden. Sammanlagt användes 50 informationsförfrågningar som alla 
representerades på 43 olika sätt. Följaktligen formulerades 43 olika sökfrågor för varje enskild 
informationsförfrågan, vilket resulterade i totalt 2150 sökfrågor. Sex grupper, där University 
of Massachusetts kan nämnas, bestående av både studenter och experter medverkade i 
formulerandet av sökfrågetyperna. Sammanlagt inkluderades sex återvinningssystem i 
studien. Det totala antalet körningar eller återvinningsmetoder var 18 varav ungefär en 
tredjedel behandlas i analysen av variationen av återvinningseffektivitet. De deltagande 
grupperna använde sina återvinningssystem och presenterade en rankad lista för utvärdering 
bestående av 1 000 dokument. En pool av dokument från de 18 metoderna bestående av de 
100 första användes för utvärdering. (ibid.) 
 
Eftersom en informationsförfrågan kan representeras på olika sätt är det av vikt att använda 
sig av flera sökfrågor i en studie av återvinningseffektivitet. (ibid.) 
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I studien undersöktes framförallt återvinningseffektivitet rörande expansion av sökfrågor 
jämfört med icke-expanderade sökfrågor i de båda IR-systemen InQuery och SMART5. I 
analysen testades såvä l betydelsen av påverkande faktorer med avseende på 
återvinningseffektiviteten som effekten av expansion med avseende på rankningsordningen. 
(ibid.) 
 
Utifrån analysen av de experimentella data framgår att samtliga återvinningsmetoder, 
informationsförfrågningar och interaktionen mellan dessa två faktorer är signifikanta för 
återvinningseffektiviteten. Kunskap om hur dessa faktorer påverkar återvinningseffektiviteten 
leder till att forskare och systemdesigners genom att fokusera på resultat som döljs av 
genomsnittsvärden kan utveckla metoder som förbättrar återvinningssystemen. (ibid.) 
 
Vidare visar analysen av dokumentrankning att expansion av sökfrågor inte bara ökar den 
genomsnittliga precisionen utan även leder till att relevanta återvunna dokument rankas högre, 
vilket resulterar i en förbättrad rankningsordning. (ibid.) 

                                                 
5 För beskrivning av SMART se exempelvis Salton, Gerard & McGill, Michael (cop. 1983). Introduction to 
modern information retrieval . New York: McGraw-Hill. s. 101-110, 118-146. 
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5. Metod 
 
Samtliga sökningar i den här studien är gjorda i laboratoriemiljö, där testkollektioner normalt 
används. En testkollektion består av dokument, ett antal informationsförfrågningar samt ett 
antal relevanta dokument för varje informationsförfrågan (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, 
s. 86). I studien användes den engelska fulltextdatabasen TREC-UTA som är en del av Text 
REtrieval Conference (TREC)6 och sökningarna sker i fritext. Databasen innehåller omkring 
550.000 dokument och inkluderar artiklar från the Financial Times Limited, the 
Congressional Record of the 103rd Congress, Federal Register, the Foreign Broadcast 
Information Service samt the Los Angeles Times. De tillgängliga informationsförfrågningarna 
består av en mening i naturligt språk och behandlar olika ämnen. Sammanlagt har 28 
informations förfrågningar som innehåller fraser använts i studien.  
 
Informationsförfrågningarna består av de fyra fälten number, title, description och narrative. 
Följande är ett exempel på fälten number och description, vilka är de fält som används i den 
här studien, för en given informationsförfrågan från TREC-UTA: 
 
<num> 353 
<desc> Identify systematic explorations and scientific investigations of Antarctica, current or 
planned. 
 

5.1. QPA  
 
The Interactive Query Performance Analyser (QPA) är ett webbaserat verktyg för analys, 
visualisering och jämförelse av effektivitet hos individuella sökfrågor (Sormunen, Halttunen 
& Keskustalo 2002, s. 1). Systemet är utvecklat vid Institutionen för Informationsstudier, 
Tammerfors universitet i Finland.  
 
Recall, R, precision, P, och AP (anges som P(ave) i QPA) genereras av systemet. För AP 
gäller att precisionen beräknas vid varje relevant dokument i den returnerade listan för att 
sedan summeras och divideras med det totala antalet kända relevanta dokument. I 
föreliggande studie returneras 200 dokument vilket ger DCV=200. 
 
Då en sökfråga körts mot systemet presenteras sökresultatet i form av stapeldiagram, 
cirkeldiagram och recall/precision-kurvor. Diagrammen åskådliggör olika aspekter av 
sökfrågors effektivitet (ibid., s. 5). Stapeldiagrammet visar de enskilda dokumentens bedömda 
relevans. Cirkeldiagrammet visar andelen återvunna kända relevanta dokument, R(200). 
Recall/precision-kurvan visar uppnådd precision vid samtliga recall-nivåer. (Ahlgren & 
Eklund 2003, s. 2) De bäst presterande sökfrågorna kan sparas i ”Hall of Fame”- listan 
tillsammans med uppnådda precisions- och recallnivåer (Sormunen, Halttunen & Keskutalo 
2002, s. 5). 

                                                 
6 Se kapitel 5.3. 
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5.2. InQuery 
 
InQuery är ett probabilistiskt IR-system som byggts in i QPA. Systemet som utvecklats vid 
Center for Intelligent Information Retrieval, Computer Science Department, University of 
Massachusetts i USA baseras på bayesianska nätverk som bygger på sannolikhetslära 
(Ahlgren & Eklund 2003, s. 3). 
 
Probabilistiska modeller använder sig av partiell matchningsteknik, en teknik som tillåter 
approximation av sökfrågevillkoren. Sökfrågan matchas mot dokumenten och graden av 
likhet beräknas, detta medför att sökfrågans samtliga termer inte behöver förekomma i 
dokumenten för att de ska återvinnas. (ibid., s. 3) 
 
För beräkning av sökfrågors likhet med dokumenten används en termviktningsmetod. Alla 
indexeringstermer tilldelas beliefvärden i relation till ett dokument. Dessa värden betraktas 
som vikten för en viss term i ett visst dokument och speglar termens betydelse i dokumentet. 
För termer med höga beliefvärden gäller att termen förekommer ofta i dokumentet, det vill 
säga har en stor frekvens, och att dokumentet termen förekommer i är kortare än 
snittdokumenten samt att termen förekommer i ett fåtal av de övriga dokumenten i samlingen. 
(ibid., s. 3) Utifrån detta rankas sedan dokumenten vid återvinning. 
 
Sökfrågorna i InQuery består av en term eller av en operator följd av en lista uttryck, så 
kallade operander. Det finns ett flertal operatorer tillgängliga i InQuery, nedan presenteras de 
fyra som är relevanta för den här undersökningen. 
 
#sum (t1 … tn) 
 
Detta är den mest grundläggande operatorn. #sum-operatorn är förvald i InQuery vilket 
innebär att vid sökning i naturligt språk omvandlas sökfrågan av systemet till #sum (t1 … tn) 
där varje ti motsvarar en term. Termerna inom #sum-operatorn behandlas som likvärdiga 
eftersom det genomsnittliga värdet av samtliga termers beliefvärden beräknas. Alltså, desto 
fler söktermer ett dokument innehåller desto högre vikt och rankning tilldelas det. (InQuery 
document retrieval system, 1996) 
 
#syn (t1 ... tn) 
 
Denna operator används i studien för att hålla samman synonymer då termerna inom #syn-
operatorn behandlas som instanser av samma begrepp.  
 
#odN (t1 … tn) eller #N (t1 … tn) 
 
Detta är en så kallad ordnad avståndsoperator där termerna inom #odN-operatorn måste finnas 
inom N ord från varandra i texten för att bidra till dokumentets beliefvärde. Od står för 
ordered distance och indikerar att termerna i dokumentet måste stå i samma ordning som i 
sökfrågan. #od1 innebär att termerna måste finnas mindre än ett ord ifrån varandra, dvs. 
angränsande, medan #od2 innebär att termerna måste finnas mindre än två ord ifrån varandra 
och så vidare. (ibid.) 
 
#uwN (t1 … tn) 
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Den oordnade avståndsoperatorn fungerar som den ordnade med den skillnaden att termerna 
tillåts förekomma i vilken ordning som helst. Alltså, termerna inom #uwN måste förekomma 
inom ett fönster av N ord från varandra. Med fönster avses det tillåtna avståndet mellan 
söktermerna. Exempelvis återvinner #uw2(information retrieval) dokument som innehåller 
frasen ”retrieval of information” medan #uw1 inte gör det. (ibid.) 

5.3. TREC-UTA 
 
I början av 1990-talet initierades Text Retrieval Conference som är en årlig konferens vars 
mål är att främja forskning inom IR genom tillhandahållandet av en stor testkollektion 
bestående av mer än en miljon dokument. TREC bygger på standardiserade metoder. (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 85) TREC-kollektionens omfattande storlek och att den 
efterliknar verkliga förhållanden gör att den anses vara ”the reference test collection” (ibid., s. 
84). Kollektionen består liksom andra testkollektioner av dokument, informations-
förfrågningar samt ett antal relevanta dokument för varje informationsförfrågan (ibid., s. 86). 
 
De relevanta dokumenten för varje informationsförfrågan hämtas från en pool med möjliga 
relevanta dokument. Poolen består vanligtvis av de 100 högst rankade dokumenten från de 
deltagande återvinningssystemen. Dokumenten i poolen relevansbedöms manuellt av 
människor. Tekniken att generera dokument för relevansbedömning för en given 
informationsförfrågan kallas pooling-metoden. Metoden baseras på följande två antaganden, 
för det första gäller att majoriteten av de relevanta dokumenten finns i poolen och för det 
andra gäller att de dokument som inte finns i poolen kan anses vara icke-relevanta. (ibid., s. 
89) 
 

5.4. ENGTWOL 
 
Morfologisk variation av sökfrågetermer är ett välkänt problem inom IR-forskningen. De 
dokument som innehåller morfologiska varianter av söktermerna återvinns inte trots att dessa 
mycket väl kan vara relevanta. IR-forskare har försökt motverka detta genom att tillämpa 
olika metoder som stemming och normalisering i indexeringsprocessen. Med normalisering 
avses i denna studie transformation av ordformer till deras grundform. Såväl stemming som 
normalisering är metoder som söker gruppera morfologiska variationer i dokumenten genom 
att associera dem med en viss form. Denna form fungerar som en representant för varianterna 
och kan istället för dem placeras i index med pekare till varianterna. När representantformen 
finns i sökfrågan återvinns dokument som innehåller de olika varianterna. (Ahlgren 2004, s. 
11) 
 
ENGTWOL är en morfologisk analysator för engelska språket. Det lexikon som ENGTWOL 
använder innehåller omkring 56 000 ingångar vilket täcker den engelska kärnvokabulären på 
ett adekvat sätt (Voutilainen 1997). I TREC-UTAs databasindex är alla indexerade ord 
morfologiskt normaliserade genom att verktyget ENGTWOL använts. ENGTWOL tillämpas i 
studien för att normalisera söktermerna då databas-indexet innehåller termer i grundform och 
då normalisering av söktermer inte sker automatiskt i InQuery.  
 
Samtliga söktermer skrivs i grundform, exploration istället för explorations, samt med 
gemener eftersom orden indexerats med små bokstäver, antarctica och inte Antarctica. De 
ord som ENGTWOL inte känner igen tillfogas prefixet @, exempelvis @antarctica. Detta 
medför att samtliga söktermer provkörs för att se om ENGTWOL känner igen dem, om inte 
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tillfogas @. ENGTWOL uppfattar substantiv med ändelsen ”ing” som en böjningsform av 
verb. Detta medför att sådana substantiv transformeras till dess motsvarande verbs grundform, 
exempelvis build och inte building. Då informationsbehovet handlar om ”sick building 
syndrome” förefaller synonymer till build olämpliga som expansionstermer. Passande 
synonymer till building vore edifice och construction. Jag har därför valt att manuellt välja 
synonyma söktermer som kontextuellt motsvarar den initiala söktermen. Följaktligen 
tillämpas i denna studie manuell expansion.  
 

5.5. WordNet 
 
WordNet har utvecklats vid Princeton University och har tidigare använts inom IR-
forskningen. 7 WordNet är ett datorbaserat lexikalt referenssystem där engelska substantiv, 
verb, adjektiv och adverb organiserats i synonymgrupper som alla representerar ett 
underliggande lexikalt begrepp. Det totala antalet unika substantiv, verb, adjektiv och adverb 
är 147 249. (Miller 2005) I syfte att kunna söka konceptuellt istället för alfabetiskt återspeglar 
systemet rådande psykologiska teorier om hur människan organiserar sitt lexikala minne. 
Grundläggande i WordNet är grupper med strikta synonymer, en så kallad synonymgrupp, den 
engelska termen är synset. Varje synonymgrupp i vilken en term förekommer presenterar 
skilda betydelser av termen (Voorhees 1993, s. 172). Utöver synonymgrupper finns 
underavdelningar med exempelvis hyponymgrupper, hypernymgrupper och meronymgrupper. 
WordNet innehåller semantiska relationer vilka bildar nät med ord. 
 
Då informationsförfrågningarna i studien behandlar skilda ämnen fungerar WordNet, en 
kollektionsoberoende kunskapsstruktur, som termkälla för synonymer. Samtliga initiala 
söktermer som WordNet genererar synonymer till expanderas med maximalt fem synonymer. 
Synonymgrupperna innehåller strikta synonymer vilket gör att majoriteten av 
synonymgrupperna är relativt små (ibid., s. 172). 
 
De synonymgrupper som ges av WordNet följs av förklaringar inom parentes med ordens 
betydelse och användningsområde. Exempel på synonymer till automobile: car, auto, 
machine, motorcar (a motor vehicle with four wheels; usually propelled by an internal 
combustion engine). Dessa hämtas från WordNet då de kontextuellt sätt överensstämmer med 
informationsförfrågan: ”What role does blood-alcohol level play in automobile accident 
fatalities?” Synonymgrupper med betydelse som inte motsvarar given informationsförfrågan 
valdes bort ur studien och ingen expansion sker med sådana termer. Exempel på synonymer 
till blood: lineage, line, line of descent, descent, bloodline (the descendants of one individual). 
Dessa synonymer ges av WordNet men valdes bort eftersom synonymerna kontextuellt sätt 
inte överensstämmer med informationsförfrågan: ”What role does blood-alcohol level play in 
automobile accident fatalities?” 
 
I och med förklaringarna kan användaren själv välja synonymer som motsvarar den initiala 
söktermens betydelse. Alternativet vore att systemet automatiskt valde ett förutbestämt antal 
termer för expansion som ur användarens perspektiv inte behöver vara relevanta för det givna 
informationsbehovet. Det förefaller lämpligt med interaktiv expansion då WordNet används. 
                                                 
7 Se exempelvis Voorhees, M. Ellen (1993). Using WordNet to disambiguate word sense for text retrieval. 
Proceedings of the 16th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in 
information retrieval . ACM, Pittsburgh, Pennsylvania, United States, s. 171-180. 
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Följaktligen skulle systemet kunna implementera interaktiv expansion så att användaren själv 
utifrån listan med av systemet rankade termer väljer den kontextuellt rätta innebörden av en 
viss term. Det problematiska med interaktiv expansion är att engagemang, förståelse och 
kunskap från användaren fo rdras eftersom relevanta termer för expansion annars kan missas 
liksom att icke-relevanta expansionstermer kan tillfogas. Detta resulterar i att olika användare 
i vissa fall väljer olika termer vilket naturligtvis kan påverka återvinningsresultatet. Ifall ett 
tillfredsställande resultat inte uppnås efter expansion kan dock nya termer väljas från den 
genererade listan och tillfogas sökfrågan. 

5.6. Mått som används i studien 
 
I den här studien används följande mått på återvinningseffektivitet. 
 
§ AP: Genomsnittlig precision, average precision, fås genom beräkning av precision vid 

varje relevant dokument i den returnerade listan. Dessa värden summeras sedan och 
summan divideras med det totala antalet kända relevanta dokument för en given 
informationsförfrågan.  

 
§ P(10): Precision vid DCV=10, fås genom beräkning av precisionen vid 10 observerade 

dokument. 
 
§ R(200): Recall vid DCV=200, fås genom beräkning av recall vid 200 observerade 

dokument.  
 
Anledningen till att såväl AP som P(10) ingår i studien är för att de kompletterar varandra. AP 
har en inbyggd recall-aspekt och ger ett sammanfattande värde medan P(10) visar hur många 
relevanta dokument som finns bland de första 10 träffarna i den returnerade listan. AP och 
MAP används ofta inom TREC.  
 
Dessutom kommer medelvärdet för varje mått, AP, P(10) och R(200), för en given 
sökfrågetyp över alla informationsförfrågningar att beräknas. 
 

5.7. Exemplifiering av sökfrågetyperna 
 
Nedan presenteras de 14 sökfrågetyperna för en given informationsförfrågan: 
 
Informationsförfråga 353: Identify systematic explorations and scientific investigations of 
Antarctica, current or planned. 
 
IS: Initial sökfråga med termer från informationsförfrågan i grundform. 
#sum(systematic exploration scientific investigate @antarctica) 
 
IS-od1: IS strukturerad med avståndsoperatorn od1. 
#sum(#1(systematic exploration) #1(scientific investigate) @antarctica) 
 
IS-syn: IS expanderad med synonymer. 
#sum(#syn(systematic exploration orderly exploration) #syn(scient ific investigate scientific 
probe scientific investigate) #syn(@antarctica antarctic continent)) 
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IS-syn-od1: IS expanderad med synonymer samt strukturerad med avståndsoperatorn od1. 
#sum(#syn(#1(systematic exploration) #1(orderly exploration)) #syn(#1(scientific investigate) 
#1(scientific probe) #1(scientific investigate)) #syn(@antarctica #1(antarctic continent ))) 
 
IS-od2: IS strukturerad med avståndsoperatorn od2. 
#sum(#2(systematic exploration) #2(scientific investigate) @antarctica) 
 
IS-syn-od2: IS expanderad med synonymer samt strukturerad med avståndsoperatorn od2. 
#sum(#syn(#2(systematic exploration) #2(orderly exploration)) #syn(#2(scientific investigate) 
#2(scientific probe) #2(scientific investigate)) #syn(@antarctica #2(antarctic continent ))) 
 
IS-od3: IS strukturerad med avståndsoperatorn od3. 
#sum(#3(systematic exploration) #3(scientific investigate) @antarctica) 
 
IS-syn-od3: IS expanderad med synonymer samt strukturerad med avståndsoperatorn od3. 
#sum(#syn(#3(systematic exploration) #3(orderly exploration)) #syn(#3(scientific investigate) 
#3(scientific probe) #3(scientific investigate)) #syn(@antarctica #3(antarctic continent ))) 
 
IS-uw1: IS strukturerad med avståndsoperatorn uw1. 
#sum(#uw1(systematic exploration) #uw1(scientific investigate) @antarctica) 
 
IS-syn-uw1: IS expanderad med synonymer samt strukturerad med avståndsoperatorn uw1. 
#sum(#syn(#uw1(systematic exploration) #uw1(orderly exploration)) #syn(#uw1(scientific 
investigate) #uw1(scientific probe) #uw1(scientific investigate)) #syn(@antarctica 
#uw1(antarctic continent))) 
 
IS-uw2: IS strukturerad med avståndsoperatorn uw2. 
#sum(#uw2(systematic exploration) #uw2(scientific investigate) @antarctica) 
 
IS-syn-uw2: IS expanderad med synonymer samt strukturerad med avståndsoperatorn uw2. 
#sum(#syn(#uw2(systematic exploration) #uw2(orderly exploration)) #syn(#uw2(scientific 
investigate) #uw2(scientific probe) #uw2(scientific investigate)) #syn(@antarctica 
#uw2(antarctic continent))) 
 
IS-uw3: IS strukturerad med avståndsoperatorn uw3. 
#sum(#uw3(systematic exploration) #uw3(scientific investigate) @antarctica) 
 
IS-syn-uw3: IS expanderad med synonymer samt strukturerad med avståndsoperatorn uw3. 
#sum(#syn(#uw3(systematic exploration) #uw3(orderly exploration)) #syn(#uw3(scientific 
investigate) #uw3(scientific probe) #uw3(scientific investigate)) #syn(@antarctica 
#uw3(antarctic continent))) 
 

5.8. Avgränsningar 
 
I svenskan är det vanligt med sammansättningar av ord medan det i engelskan är vanligare 
med fraser, exempel bilolycka-automobile accident. I föreliggande studie har därför 28 
informationsförfrågningar valts ut av totalt 41 för att de innehåller fraser, namn eller för att de 
av annan anledning innehåller termer som lämpligen hålls ihop med avståndsoperatorer samt 
på basis av deras expansionsförmåga. I studien ingick de 19 informationsförfrågningar som 



 20 

returnerade de önskade 200 dokumenten. Dessa informationsförfrågningar möjliggör ett 
studium av interaktionen mellan testvariablerna. Tre olika värden på fönsterstorleken 
används, nämligen 1, 2 och 3. 
 
Den initiala sökfrågan består enbart av signifikanta termer tagna från informations-
förfrågningarna. Vidare har expansion med synonymer gjorts där synonymer hämtats från 
WordNet. Sökfrågorna har strukturerats med hjälp av ordnad och oordnad avståndsoperator.  
 
Då syftet med studien inte är att optimera sökresultatet utan att jämföra effekten av olika typer 
av sökfrågor med avseende på återvinningseffektiviteten har jag antagit ett konsekvent 
förfarande vid val av termer. Informationsförfrågningarnas egna termer används i den initiala 
sökfrågan eftersom jag som informationsspecialist inte vill påverka sökresultatet utan istället 
bidra till ett konsekvent genomförande. Synonymer tillhörande passande synonymgrupp i 
WordNet har använts som expansionstermer. Maximalt antal expansionstermer per given 
initial sökterm har begränsats till fem. 
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6. Resultatredovisning 
 
Studiens resultat redovisas och åskådliggörs i såväl tabeller som diagram. De tre måtten på 
återvinningseffektivitet som används är AP, P(10), R(200). Vidare har medelvärden för varje 
mått över informationsförfrågningarna beräknats. Följaktligen presenteras MAP, 
genomsnittlig precision vid DCV=10 över samtliga informationsförfrågningar och 
genomsnittlig recall vid DCV=200 över samtliga informationsförfrågningar. 

6.1. AP 
 
AP för varje sökfråga vid DCV=200 ges av systemet vid varje sökning. Det genomsnittliga 
värdet, MAP, beräknas genom att alla värden summeras och divideras med det totala antalet 
informationsförfrågningar, dvs. 19. I tabell 1 framgår att den sökfrågetyp som presterade bäst 
med avseende på MAP var den initiala sökfrågan, IS med MAP-värdet 17,10 %. 
Sökfrågetyperna IS-syn med 12,80 %, IS-syn-uw3 med 11,40 % och IS-syn-od3 med 10,45 % 
var de, förutom den initiala sökfrågan som genererade högst MAP-värde. Den sökfrågetyp 
som presterade sämst med avseende på MAP var IS-uw1 med 3,90 %. 
 
Skillnader i återvinningseffektivitet på informationsförfråge-nivå kan urskiljas. Den initiala 
sökfrågan presterar högst AP-värde för 11 informationsförfrågningar men ensam högst värde 
för 10 stycken. Den expanderade IS-syn presterar ensam högst värde för 3 informations-
förfrågningar. IS-syn-uw3 ger högst värde för 5 informationsförfrågningar men presterar 
ensam bäst för 2. IS-syn-od3 ger högst värde för 3 informationsförfrågningar, dock presterar i 
dessa fall andra sökfrågetyper lika bra. För flertalet sökfrågetyper genereras alltså samma AP-
värde för en given informationsförfrågan. AP och MAP presenteras i tabell 1. I figur 1 
åskådliggörs MAP.  
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Informationsförfrågan IS IS-od1 IS-syn 
IS-syn-

od1 IS-od2 
IS-syn-

od2 IS-od3 
IS-syn-

od3 IS-uw1 
IS-syn-

uw1 IS-uw2 
IS-syn-

uw2 IS-uw3 
IS-syn-

uw3 

353 21,00% 14,00% 26,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 

355 9,00% 5,00% 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 6,00% 6,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

358 20,00% 1,00% 8,00% 2,00% 1,00% 2,00% 1,00% 2,00% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 6,00% 6,00% 

360 39,00% 6,00% 40,00% 8,00% 6,00% 8,00% 7,00% 9,00% 2,00% 2,00% 6,00% 9,00% 12,00% 16,00% 

372 17,00% 0,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

384 29,00% 0,00% 44,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

385 14,00% 1,00% 4,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

387 3,00% 2,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

399 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

400 20,00% 15,00% 8,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 19,00% 19,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

403 66,00% 22,00% 43,00% 21,00% 34,00% 33,00% 34,00% 33,00% 17,00% 17,00% 22,00% 21,00% 33,00% 33,00% 

408 13,00% 9,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00% 10,00% 8,00% 9,00% 

415 24,00% 14,00% 15,00% 18,00% 15,00% 18,00% 15,00% 18,00% 5,00% 18,00% 15,00% 18,00% 15,00% 18,00% 

416 32,00% 33,00% 33,00% 34,00% 33,00% 34,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 33,00% 34,00% 33,00% 34,00% 

421 3,00% 4,00% 1,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 6,00% 7,00% 

427 4,00% 4,00% 11,00% 21,00% 4,00% 21,00% 4,00% 21,00% 2,00% 21,00% 4,00% 21,00% 4,00% 21,00% 

428 16,00% 18,00% 2,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 0,00% 0,00% 18,00% 18,00% 17,00% 17,00% 

440 2,00% 9,00% 0,00% 23,00% 9,00% 23,00% 9,00% 24,00% 3,00% 4,00% 11,00% 25,00% 11,00% 26,00% 

445 8,00% 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

MAP 17,10% 7,85% 12,80% 9,70% 8,50% 10,35% 8,55% 10,45% 3,90% 5,50% 8,40% 10,25% 9,30% 11,40% 

 
Tabell 1: Mean average precision, MAP, och average precision, AP. 
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Figur 1: Mean average precision, MAP. 
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6.2. P(10) 
 
Precisionsvärdet för varje sökfråga vid DCV=10 beräknades genom att ta andelen återvunna 
relevanta dokument bland de tio högst rankade. I tabellen nedan utläses att den sökfrågetyp 
som presterade bäst med avseende på genomsnittlig precision var den initiala sökfrågan, IS 
med precision-värdet 31,00 %. Sökfrågetyperna IS-syn-uw3 med 24,00 %, IS-syn-od2 med 
23,00 % och IS-syn-od3 med 22,55 % var de, förutom den initiala sökfrågan som genererade 
högst genomsnittlig precision. Den sökfrågetyp som presterade sämst vad gäller genomsnittlig 
precision var IS-uw1 med 8,50 %. 
 
Skillnader i återvinningseffektivitet på informationsförfråge-nivå kan synbarligen urskiljas 
även vad gäller P(10). Den initiala sökfrågan presterar ensam högst precision-värde för 7 
informationsförfrågningar men tillsammans med andra sökfrågetyper totalt för 10. Den 
expanderade IS-syn-uw3 presterar högst för 7 informationsförfrågningar dock tillsammans 
med andra sökfrågetyper. IS-syn-od2 presterar högst för 8 informationsförfrågningar bland 
annat tillsammans med IS-syn-od3. För flertalet sökfrågetyper genereras alltså samma 
precision-värde för en given informationsförfrågan. Genomsnittlig precision vid DCV=10 
över alla informationsförfrågningar och P(10) presenteras i tabell 2. I figur 2 åskådliggörs 
genomsnittlig precision vid DCV=10 över alla informationsförfrågningar. 
 
 

 
Informations 

förfrågan IS IS-od1 IS-syn 
IS-syn-

od1 IS-od2 
IS-syn-

od2 IS-od3 
IS-syn-

od3 IS-uw1 
IS-syn-

uw1 IS-uw2 
IS-syn-

uw2 IS-uw3 
IS-syn-

uw3 

353 40,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

355 10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 20,00% 

358 40,00% 0,00% 20,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 

360 80,00% 30,00% 20,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 40,00% 

372 30,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

384 20,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

385 80,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 20,00% 

387 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 

399 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 

400 50,00% 30,00% 20,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 40,00% 40,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 

403 60,00% 30,00% 40,00% 30,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 40,00% 40,00% 

408 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

415 60,00% 60,00% 70,00% 80,00% 60,00% 80,00% 70,00% 80,00% 30,00% 70,00% 60,00% 80,00% 60,00% 80,00% 

416 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 

421 10,00% 30,00% 10,00% 30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 

427 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 

428 40,00% 40,00% 10,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 40,00% 30,00% 

440 20,00% 30,00% 0,00% 70,00% 30,00% 70,00% 30,00% 70,00% 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 40,00% 60,00% 

445 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Genomsnittlig 

precision 31,00% 17,50% 19,50% 22,00% 17,50% 23,00% 18,00% 22,55% 8,50% 11,00% 18,00% 22,50% 18,50% 24,00% 

 
Tabell 2: Genomsnittlig precision vid DCV=10 över alla informationsförfrågningar och P(10). 



 24 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

IS IS-od1 IS-syn IS-syn-
od1

IS-od2 IS-syn-
od2

IS-od3 IS-syn-
od3

IS-uw1 IS-syn-
uw1

IS-uw2 IS-syn-
uw2

IS-uw3 IS-syn-
uw3

Sökfrågetyp

G
en

om
sn

it
tl

ig
 p

re
ci

si
on

 
Figur 2: Genomsnittlig precision vid DCV=10 över alla informationsförfrågningar. 
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6.3. R(200) 
 
Recall-värdet för varje sökfråga vid DCV=200 ges av systemet vid varje sökning. I tabell 3 
visas att den sökfrågetyp som presterade bäst med avseende på genomsnittlig recall var den 
initiala sökfrågan, IS med recall-värdet 47,90 %. Sökfrågetyperna IS-syn med 39,00 %, IS-
syn-uw3 med 38,10 % och IS-syn-uw2 med 36,50 % var de, förutom den initiala sökfrågan 
som genererade högst genomsnittlig recall. Den sökfrågetyp som presterade sämst med 
avseende på återvinningseffektivitet var IS-uw1 med 17,70 %. 
 
Skillnader i återvinningseffektivitet på informationsförfråge-nivå kan urskiljas även vad gäller 
genomsnittlig recall. Den initiala sökfrågan presterar ensam bäst recall-värde för 9 
informationsförfrågningar men tillsammans med andra sökfrågetyper presterar den bäst i 
ytterligare 3 informationsförfrågningar. Den expanderade IS-syn ensam presterar bäst för 2 
informationsförfrågningar medan den tillsammans med andra sökfrågetyper presterar bäst för 
3 informationsförfrågningar. IS-syn-uw3 ger högst recall-värde för 7 informations-
förfrågningar tillsammans med andra sökfrågetyper. IS-syn-uw2 och IS-syn-od3 ger högst 
värde för 5 informationsförfrågningar också de tillsammans med andra sökfrågetyper. För 
flertalet sökfrågetyper genererar alltså samma recall-värde för en given informations-
förfrågan. Genomsnittlig recall vid DCV=200 över alla informationsförfrågningar och R(200) 
presenteras i tabell 3. I figur 3 åskådliggörs genomsnittlig recall vid DCV=200 över alla 
informationsförfrågningar. 
 
 
Informationsf

örfrågan IS IS-od1 IS-syn 
IS-syn-

od1 IS-od2 
IS-syn-

od2 IS-od3 
IS-syn-

od3 IS-uw1 
IS-syn-

uw1 IS-uw2 
IS-syn-

uw2 IS-uw3 
IS-syn-

uw3 

353 48,00% 70,00% 70,00% 74,00% 70,00% 74,00% 70,00% 74,00% 70,00% 70,00% 70,00% 74,00% 70,00% 74,00% 

355 25,00% 19,00% 12,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 6,00% 6,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 

358 63,00% 12,00% 43,00% 8,00% 12,00% 8,00% 12,00% 8,00% 0,00% 0,00% 31,00% 31,00% 39,00% 31,00% 

360 69,00% 14,00% 19,00% 17,00% 16,00% 19,00% 17,00% 21,00% 2,00% 2,00% 16,00% 21,00% 33,00% 45,00% 

372 56,00% 12,00% 56,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 

384 88,00% 12,00% 100,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 

385 21,00% 12,00% 13,00% 4,00% 12,00% 6,00% 12,00% 4,00% 10,00% 1,00% 12,00% 7,00% 12,00% 7,00% 

387 28,00% 28,00% 4,00% 28,00% 26,00% 28,00% 26,00% 26,00% 0,00% 0,00% 28,00% 28,00% 26,00% 28,00% 

399 18,00% 2,00% 5,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

400 66,00% 59,00% 38,00% 59,00% 59,00% 59,00% 59,00% 59,00% 62,00% 62,00% 59,00% 59,00% 59,00% 59,00% 

403 100,00% 89,00% 100,00% 89,00% 89,00% 89,00% 89,00% 89,00% 78,00% 78,00% 89,00% 89,00% 100,00% 100,00% 

408 56,00% 44,00% 48,00% 44,00% 44,00% 44,00% 44,00% 44,00% 44,00% 44,00% 48,00% 48,00% 44,00% 44,00% 

415 43,00% 37,00% 36,00% 33,00% 37,00% 33,00% 37,00% 33,00% 19,00% 31,00% 37,00% 33,00% 36,00% 33,00% 

416 81,00% 86,00% 90,00% 90,00% 86,00% 90,00% 86,00% 90,00% 0,00% 0,00% 86,00% 90,00% 86,00% 90,00% 

421 20,00% 21,00% 7,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 22,00% 2,00% 2,00% 21,00% 21,00% 21,00% 22,00% 

427 60,00% 60,00% 80,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 40,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 

428 52,00% 65,00% 17,00% 70,00% 65,00% 70,00% 61,00% 70,00% 4,00% 4,00% 65,00% 70,00% 61,00% 70,00% 

440 14,00% 17,00% 0,00% 43,00% 17,00% 43,00% 17,00% 46,00% 9,00% 11,00% 23,00% 46,00% 23,00% 46,00% 

445 50,00% 8,00% 42,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
Genomsnittlig 

recall 47,90% 33,35% 39,00% 34,65% 33,35% 34,85% 33,20% 34,95% 17,70% 18,95% 34,90% 36,50% 36,15% 38,10% 

 
Tabell 3: Genomsnittlig recall vid DCV=200 över alla informationsförfrågningar och  R(200). 
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Figur 3: Genomsnittlig recall vid DCV=200 över alla informationsförfrågningar. 
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7. Diskussion  
 
I föregående kapitel, Resultatredovisning, åskådliggjordes de 14 sökfrågetypernas prestation 
med avseende på återvinningseffektiviteten. Nedan följer analys och diskussion av studiens 
resultat med utgångspunkt i såväl syfte som forskningsfrågor och tidigare forskning. Syftet 
var att utvärdera vilken effekt användning av avståndsoperatorer samt expansion med 
synonymer har med avseende på återvinningseffektiviteten i ett probabilistiskt 
återvinningssystem.  
 
Alemayehu (2003, s. 380) med flera menar att en studie av återvinningseffektivitet baserad på 
endast en sökfråga för given informationsförfrågan kan vara otillförlitlig eftersom 
informationsförfrågningar kan representeras på olika sätt. Med hänsyn till detta användes i 
studien 14 sökfrågetyper som vardera representeras av en sökfråga per given 
informationsförfrågan. Dock visar tidigare studier att antalet sökfrågor ofta är betydligt fler, 
exempelvis använde Kekäläinen och Järvelin (1998, s. 131) 78 sökfrågor per given 
informationsförfrågan och i Alemayehus studie (2003, s. 380) representerades 
informationsförfrågningarna på 43 olika sätt. Antalet sökfrågor i de tidigare studierna 
indikerar betydelsen av att representera informationsförfrågningarna på flera olika sätt för att 
uppnå ett trovärdigt resultat. I min studie ingick färre informationsförfrågningar jämfört med 
tidigare studier. Med hänsyn till ovanstående ger studien endast en indikation på hur 
användandet av avståndsoperatorer och synonymer påverkar återvinningseffektiviteten. 
 
Resultaten i min studie visar att det existerar skillnader i återvinningseffektivitet mellan de 
olika sökfrågetyperna. Den expanderade sökfrågetypen utan avståndsoperatorer, IS-syn, 
presterar med avseende på MAP och genomsnittlig recall bäst av de 13 expanderade och 
strukturerade sökfrågetyperna. Generellt sätt presterar den initiala sökfrågetypen, IS, bättre än 
övriga sökfrågetyper givet samtliga utvärderingsmått, vilket visar att såväl strukturering som 
expansion i studien förefaller påverka återvinningseffektiviteten negativt. Detta motsvaras 
inte av tidigare studiers resultat där dessa faktorer tvärtom bidragit till förbättrad återvinning.  
 
Kekäläinen och Järvelins båda studier (1998, s. 130; 1999, s. 329) inkluderade 5 olika 
expansionsnivåer: ingen expansion, expansion med synonymer, expansion med smalare 
termer, expansion med relaterade termer och ackumulerad expansion med samtliga termer 
från tidigare expansionsnivåer. De fann att den högsta graden av expansion fungerade bäst för 
15 sökfrågor som presterade bättre med avseende på precision medan expansion med 
synonymer endast var bäst för fem sökfrågor. Kekäläinen och Järvelin (1998, s. 136) kom 
fram till att då ingen expansion förelåg presterade svaga strukturer bra. Vilket kan jämföras 
med IS som presterar bättre än sökfrågor strukturerade med ordnade och oordnade 
avståndsoperatorer.  
 
Till skillnad från Kekäläinen och Järvelin använde jag endast strikta synonymer vid expansion 
av sökfrågor. Då deras resultat visar på förbättrad återvinningseffektivitet särskilt när samtliga 
tillgängliga expansionstermer fogades till sökfrågan ger det en indikation på att expansion 
med strikta synonymer förefaller otillräcklig. Möjligen hade expansion med såväl relaterade 
som smalare termer bidragit till förbättrad återvinningseffektivitet. Då WordNet används som 
källa för expansionstermer kan expansion med relaterade termer mycket väl tillämpas då 
WordNet utöver de strikta synonymgrupperna presenterar andra semantiska relationer såsom 
hyponymer och meronymer.  
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Även Alemayehu (2003) visar att expansion av sökfrågor förbättrar återvinnings-
effektiviteten och dessutom rankar relevanta dokument högre i den returnerade listan. Då en 
lista med återvunna dokument presenteras för en användare är det troligt att han i första hand 
bara studerar de högst rankade. Det är därför av vikt att relevanta dokument återvinns högt 
upp i den returnerade listan (s. 388). Förbättrad rankningsordning skulle i min studie bidra till 
ökad P(10).  
 
Studiens resultat indikerar att den oordnade avståndsoperatorn med fönsterstorlek 1, uw1, 
såväl i expanderade som icke-expanderade sökfrågor presterar sämre än övriga sökfrågetyper 
med avseende på MAP, IS-uw1 med 3,90 % kan jämföras med den sökfrågetyp som presterar 
bäst, IS med 17,10 %. Även för genomsnittlig recall presterar IS-uw1 och IS-syn-uw1 med 
17,70 % respektive 18,95 % sämre än övriga sökfrågetyper som samtliga ger recall-värden 
över 30,00 %. Då informationsförfrågan 360 närmare undersöks visar det sig att sökfrågan 
med od1 återvinner relevanta dokument som innehåller frasen drug legalization. Sökfrågan 
med uw1 återvinner endast ett relevant dokument innehållande frasen drug legalization 
medan de icke-relevanta dokumenten innehåller söktermen benefit. 
 
För genomsnittlig precision presterar som redan nämnts IS, 31,00 %, högre precision-värde än 
övriga sökfrågetyper. IS-syn-uw3, 24,00 %, är den sökfrågetyp som näst efter IS presterar 
bäst med avseende på genomsnittlig precision. Eftersom beräkningen av precision baseras på 
de 10 först återvunna dokumenten antyder resultatet, då vi bortser från den initiala sökfrågan, 
att synonymer tillsammans med oordnad avståndsoperator med fönsterstorlek 3 bidrar till att 
fler relevanta dokument placeras tidigt i den rankade listan. De två sökfrågetyper som är 
ofördelaktigast för genomsnittlig precision är likaledes som för MAP och genomsnittlig recall 
IS-uw1, 8,50 %, och IS-syn-uw1, 11,00 %. Dessa båda presterar betydligt lägre värden än 
resterande sökfrågetyper. 
 
Samtliga expanderade sökfrågor med ordnade och oordnade avståndsoperatorer genererar 
liknande resultat vad gäller MAP, bortsett från IS-syn-uw1. Resultaten ligger mellan 9,70 % 
och 11,40 %. Tabell 1 åskådliggör att fönsterstorleken påverkar återvinningseffektiviteten 
såtillvida att störst fönsterstorlek, nämligen 3, ger högst MAP-värde medan fönsterstorlek 1 
ger lägst. Ett studium av de icke-expanderade sökfrågorna belyser ytterligare 
fönsterstorlekens betydelse. Lägst presterar sökfrågor med fönsterstorlek 1 och högst de med 
fönsterstorlek 3. Även för genomsnittlig recall gäller att fönsterstorlek 3 bidrar till högre 
recall än fönsterstorlek 1 och 2 både vad gäller expanderade och icke-expanderade sökfrågor. 
Tabell 2 visar att också för genomsnittlig precision inverkar fönsterstorleken på 
återvinningsresultatet, då fönsterstorlek 3 återvinner fler relevanta dokument högt upp i den 
returnerade listan än fönsterstorlek 1. Däremot presterar IS-syn-od2 marginellt bättre jämfört 
med IS-syn-od3. Fönsterstorlek 1 innebär att termerna inom avståndsoperatorn måste finnas 
angränsande och att de dokument återvinns där termerna finns intill varandra. Hög 
fönsterstorlek ger i studien bättre återvinningseffektivitet än låg fönsterstorlek, genomsnittlig 
sett, vilket kan bero på att då villkoret för fönsterstorlek 1 uppfylls så uppfylls även villkoret 
för fönsterstorlek 2 och 3, där högst en respektive två termer får förekomma mellan 
söktermerna. Emellertid kan högre fönsterstorlek även bidra till att icke-relevanta dokument 
återvinns, då termerna i ett dokument kan finnas i närheten av varandra utan att kontextuellt 
motsvara den ursprungliga frasen. 
 
I studien framkommer att förbättrad återvinningseffektivitet inte uppnås genom strukturering 
av sökfrågor med ordnade eller oordnade avståndsoperatorer. En förklaring till detta är att 
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avståndsoperatorer tvingar samman termer och därför är ett strikt villkor, som nödvändigtvis 
inte uppfylls i relevanta dokument.  
 
Kekäläinen och Järvelin (1999, s. 337) presenterar liknande resultat rörande strukturering med 
avståndsoperatorer. Deras resultat visar att utan expansion är den initiala #sum-sökfrågan 
effektivast vilket de anser vara ett oväntat resultat. De menar att detta troligtvis beror på det 
faktum att en fras som enda uttryck för ett begrepp är ett alldeles för strikt villkor, eftersom 
enkla söktermer presterade bättre. 
 
Synonymer tillfogades den initiala sökfrågan i syfte att förbättra återvinningseffektiviteten 
genom att återvinna fler relevanta dokument högt upp i den returnerade listan. Det är därför 
anmärkningsvärt att expansion med synonymer i studien inte förbättrar recall och precision då 
det har visat på klara förbättringar av återvinningseffektiviteten i tidigare studier.  
 
Resultat redovisade i Kekäläinen och Järvelins båda studier visar att effekten av 
sökfrågeexpansion är beroende av sökfrågans struktur. Expansion är mindre bra för svaga 
strukturer medan återvinningseffektiviteten förbättras för starkt strukturerade sökfrågor. 
Alemayehu (2003, s. 388) presenterar liknande resultat där expansion förbättrar 
återvinningseffektiviteten.  
 
Orsakerna till att resultaten i min studie inte visar på förbättrad återvinningseffektivitet vid 
expansion kan dock vara avhängig flera saker. Liksom Efthimiadis (1996, s. 122) skriver är 
valet av metod och synonymkälla viktigt vid expansion eftersom det inverkar på 
återvinningsresultatet. I den här studien användes som tidigare nämnts en 
kollektionsoberoende kunskapsstruktur, en allmän ordbok. Ordboken är således inte 
konstruerad för ett specifikt ämnesområde eller speciell dokumentsamling.  
 
WordNet valdes då den tidigare förekommit i IR-forskningen samt för att den är omfattande 
och borde representera det engelska språket. De synonymgrupper som motsvarade de initiala 
söktermerna var inte anpassade efter den vokabulär som användes i dokumenten. Detta 
faktum kan vara en omständighet som påverkade det erhållna resultatet. De synonyma 
termerna genererade av WordNet förekom inte alltid i  relevanta dokument. 
 
Utöver detta genererade WordNet relativt få expansionstermer där de givna 
synonymgrupperna kontextuellt motsvarade informationsförfrågan. Kekäläinen och Järvelin 
(1999, s. 330) tillfogade samtliga semantiskt relaterade begrepp vid expansion, vilket torde 
resultera i fler expansionstermer än i mitt fall. Vidare skriver de att det verkar som att termer 
som associeras med den initiala söktermen, oavsett typ av relation borde beaktas vid 
sökfrågeexpansion (ibid., s. 342).  
 
Kekäläinen och Järvelin (1999, s. 332) konstruerade en test-tesaur eftersom testdatabasen 
inkluderade tidningsartiklar och de behövde en begreppsbaserad modell inom området för att 
kunna undersöka effekten av sökfrågeexpansion baserad på semantiska relationer. Då deras 
studie som tidigare nämnts resulterade i förbättring av återvinningseffektiviteten tack vare 
expansion föreföll detta vara ett lämpligt tillvägagångssätt.  
 
Fördelar och nackdelar rörande användandet av ämnesspecifika ordböcker kan utläsas i 
Pirkolas studie (1998, s. 61). I artikeln skriver han att specifika termer, vilka ofta är avgörande 
söktermer, inte sällan bara förekom i den ämnesspecifika ordboken. I min studie kan specifika 
termer som väl representerar dokumenten och informationsförfrågan missas då den allmänna 
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ordboken, WordNet, inte med säkerhet innehåller ämnesspecifika termer. Dock gav den 
ämnesspecifika ordboken i Pirkolas studie ibland felaktiga översättningar eller översättningar 
som inte används i det dagliga livet. I Pirkolas studie visade sig kombinationen av en allmän 
och en ämnesspecifik ordbok vara fördelaktig för CLIR.  
 
Det krävs hög kunskapsnivå och förståelse för IR-systemet hos användaren för att han ska 
kunna välja lämpliga expansionstermer. Risken är att för få termer tillfogas sökfrågan eller att 
termerna är frekventa i icke-relevanta dokument. 
 
Alemayehu (2003, s. 380) skriver att ju kortare en sökfråga är desto troligare är det att 
sökfrågan matchar få dokument. Då antalet expansionstermer i vissa fall i min studie är få kan 
ovanstående förklara varför återvinningseffektiviteten är låg. Dock kvarstår det faktum att den 
initiala sökfrågan, innehållande ännu färre termer, presterar bättre än den expanderade.    
 
Totalt ingick 28 informationsförfrågningar i studien varav nio ströks då några eller samtliga 
av deras sökfrågor inte återvann de önskade 200 dokumenten vilket resulterade i att 
medelvärden för AP och R(200) inte kunde beräknas. Trots att den initiala sökfrågan presterar 
bättre än övriga sökfrågetyper sett över alla informations förfrågningar förekommer intressanta 
variationer på informationförfråge-nivå. För tio informationsförfrågningar presterar IS ensam 
bättre AP-värde än de andra 13, vilket medför att IS inte gör det för nio av 
informationsförfrågningarna. IS-syn förbättrar AP för tre av informationsförfrågningarna. För 
fyra informationsförfrågningar presterar flera sökfrågetyper lika bra värden. IS-syn-uw3 
presterar ensam bäst för två informationsförfrågningar. Samtliga sökfrågetyper förutom IS 
genererar ibland AP-värdet 0, vilket givetvis inverkar negativt på deras MAP-värde.  
 
IS presterar bäst för nio informationsförfrågningar beträffande R(200) medan IS-syn gör det 
för två. För de resterande sju informationsförfrågningar presterar flera sökfrågetyper lika bra 
R(200). 
 
IS genererar ensam högst P(10) för sju informationsförfrågningar och tillsammans med andra 
sökfrågetyper bäst för tre vilket endast motsvarar hälften av de 19 informations-
förfrågningarna. Trots detta presterar IS högst genomsnittlig precision vid DCV=10 över alla 
informationsförfrågningar. IS-syn är ensam bäst för två informationsförfrågningar medan 
flera sökfrågetyper presterar lika för tio informationsförfrågningar. För exempelvis 
informationsförfrågan 440 ger sökfrågetyperna IS-syn-od1, IS-syn-od2 och IS-syn-od3 P(10) 
= 70,00 %.  
 
Skillnaderna på informationsförfråge-nivå är märkbara och betydande för de genomsnittliga 
värdena, som kan visa en något skev bild av de enskilda sökfrågetypernas effekt för olika 
informationsförfrågningar. Kekäläinen och Järvelin (1998, s. 135) visar i sin studie att ingen 
av strukturerna eller expansionsnivåerna är optimal för samtliga informationsförfrågningar. 
Likaledes var ingen sökfrågetyp i min studie optimal för samtliga informationsförfrågningar. 
Även Hedlund et al (2001, s. 220) fann stor variation då individuella sökfrågor undersöktes. 
Resultaten visar ibland på goda resultat för vissa informationsförfrågningar och mindre bra 
för andra. Informationsförfrågan 372 genererade för samtliga sökfrågetyper, IS och IS-syn 
undantagna, ett AP-värde lika med 0 vilket påverkar MAP negativt för dessa sökfrågetyper. 
 
Normalisering av söktermer skedde på ett konsekvent sätt genom att verktyget ENGTWOL 
tillämpades. Emellertid valdes expansionstermer utefter deras kontextuella 
överrensstämmande med den initiala söktermen som hämtats från informationsförfrågan. 
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ENGTWOL reducerar substantiv med singularformen ”ing” till verbets grundform vilket kan 
resultera i att synonymer till den initiala söktermen, den normaliserade termen, inte motsvarar 
informationsförfrågan. I vissa av dessa fall har därför expansion skett med synonymer till den 
signifikanta initiala termen, substantivet, från informationsförfrågan. Detta medför att ett 
automatiskt tillvägagångssätt försvåras vad gäller expansion. En liknande strategi resulterar i 
att valet av termer sker på ett subjektivt sätt.  
 
Eftersom jag valt lämpliga expansionstermer utifrån den lista som WordNet genererar uppstår 
problemet att det för vissa initiala söktermer inte finns några kontextuellt motsvarande 
expansionstermer. Detta medförde att antalet expansionstermer i vissa fall var färre än fem. I 
vissa fall var antalet expansionstermer således färre än fem. För den initiala söktermen blood 
tillhörande frasen blood alcohol level tillfogades inte de synonyma uttrycken lineage, line, 
line of descent, descent, bloodline sökfrågan eftersom de kontextuellt sätt inte motsvarade 
informationsförfrågan. 
 
Interaktiv expansion kan baseras på kollektionsoberoende kunskapsstrukturer, 
kollektionsberoende kunskapsstrukturer eller tidigare sökresultat. Tillämpandet av interaktiv 
expansion har såväl fördelar som nackdelar. En fördel är att användaren själv kan välja 
termer, utifrån en rankad lista, vars betydelse motsvarar de initiala söktermerna.  
 
Sammanfattningsvis presterar sökfrågor med oordnade avståndsoperatorer utan synonymer 
aningen bättre än sökfrågor med ordnade avståndsoperatorer med avseende på genomsnittlig 
recall. För MAP presterar sökfrågor med oordnade avståndsoperatorer likvärdigt med ordnade 
avståndsoperatorer med samma fönsterstorlek, exempelvis IS-od2 8,50 % och IS-uw2 8,40 %.  
Gällande genomsnittlig precision presterar sökfrågetyper med oordnade avståndsoperatorer 
med synonymer likvärdigt med sökfrågetyper med ordnade avståndsoperatorer med samma 
fönsterstorlek, IS-od3 18,00 % och IS-uw3 18,50 %. Sökfrågor med oordnade avstånds-
operatorer med synonymer presterar bättre än sökfrågor med ordnade avståndsoperatorer med 
avseende på genomsnittlig recall där IS-syn-od3 ger 34,95 % medan IS-syn-uw3 ger 38,10 %. 
För MAP och genomsnittlig precision presterar sökfrågor med oordnade avståndsoperatorer 
likvärdigt med ordnade avståndsoperatorer. Då avståndsoperatorer inte används presterar 
sökfrågetypen utan synonymer bättre än den med synonymer. Däremot presterade 
sökfrågetyper med synonymer bättre än de utan då ordnade eller oordnade avståndsoperatorer 
används. Med avseende på MAP och genomsnittlig recall förbättras återvinningseffektiviteten 
marginellt för ordnade avståndsoperatorer med stigande fönsterstorlek oberoende om 
synonymer används eller inte. Genomsnittlig precision förbättras marginellt eller inte alls då 
ordnade avståndsoperatorers fönsterstorlek varieras när synonymer inte används. För 
sökfrågetyper med synonymer förbättras återvinningseffektiviteten då fönsterstorleken ändras 
från 1 till 2 medan fönsterstorlek 3 ger lägre genomsnittlig precision än sökfrågor med 
avståndsoperatorer med fönsterstorlek 2. Beträffande MAP, genomsnittlig precision och 
genomsnittlig recall innebär ökad fönsterstorlek genomgående förbättrad återvinnings-
effektivitet för sökfrågor med oordnade avståndsoperatorer oavsett om synonymer används 
eller inte. De minst effektiva sökfrågetyperna i studien var sökfrågor såväl med som utan 
synonymer med oordnad avståndsoperator med fönsterstorlek 1. Skillnaderna var markanta 
exempelvis gällande genomsnittlig recall där IS-uw1 gav recall-värdet 17,70 % medan IS som 
presterade högst genomsnittlig recall gav R = 47,90 %. 
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8. Konklusion 
 
I studien tillämpades ett manuellt förfarande i valet av initiala söktermer, fraser och 
expansionstermer för att undersöka effekten av avståndsoperatorer samt expansion med 
synonymer med avseende på återvinningseffektiviteten. Ett liknande tillvägagångssätt ger 
användaren möjlighet att själv välja lämpliga söktermer som kontextuellt motsvarar 
informationsbehovet. Personligen tror jag att många användare föredrar att vara delaktiga i 
sökprocessen. Det är därför viktigt att utveckla IR-system som underlättar för användaren att 
välja kontextuellt lämpliga söktermer som bidrar till att relevanta dokument återvinns.  
 
Resultaten visar att den initiala sökfrågan presterade bättre än såväl expanderade som 
strukturerade sökfrågor med avseende på samtliga mått som används i studien. Resultatet 
förvånade då tidigare studier visat på förbättrad återvinningseffektivitet för både expansion 
och strukturering av sökfrågor. Visserligen rapporteras att en fras som enda uttryck för ett 
begrepp förefaller vara ett alltför strikt villkor.  
 
För en fortsatt studie av avståndsoperatorers påverkan på återvinningseffektiviteten vore det 
av vikt med en mer omfattande undersökning där olika typer av fraser ingår. Kanske är det så 
att vissa fraser, som till exempelvis namn, är mer lämpade att hålla samman med 
avståndsoperatorer än andra? Vidare skulle det vara intressant att jämföra och utvärdera stora, 
större än 3, fönsterstorlekars påverkan på återvinningseffektiviteten.  
 
Vid formulerandet av en sökfråga är val av termer avgörande för dess prestanda. Flertalet 
aspekter bör beaktas, dels krävs att söktermerna väl representerar informationsbehovet och 
dels bör dessa motsvara de termer som förekommer i relevanta dokument. Utöver detta 
fordras god kunskap om det IR-system vari sökningen utförs. I studien innehöll de initiala 
sökfrågorna signifikanta termer hämtade från informationsförfrågan. Informations-
förfrågningarnas egna termer behöver inte alltid vara de som bäst representerar 
informationsbehovet. 
 
Val av termer har även stor betydelse då expansionstermer ska fogas till den initiala 
sökfrågan. Viktigt att beakta är då vilken termkälla som används för detta samt vilken typ av 
termer som ska tillfogas. I min studie användes endast synonymer, inga andra termrelationer 
förekom. Kanhända att expansion med relaterade termer hade bidragit till ökad återvinnings-
effektivitet. En studie som undersöker huruvida expans ion med relaterade termer med 
WordNet som termkälla bidrar till förbättrad återvinningseffektivitet eller inte skulle vara av 
intresse. 
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9. Sammanfattning 
 
Information retrieval handlar om representation, lagring, organisering och återvinning av 
information. Centralt inom IR-forskningen är konstruerandet av effektiva återvinningssystem 
vars syfte är att återvinna alla relevanta dokument samtidigt som inga icke-relevanta 
återvinns. Relevans är ett viktigt begrepp inom IR-forskningen. Vad som anses vara relevant 
beror på vem som relevansbedömmer. De dokument som systemet returnerar behöver inte 
anses vara relevanta av användaren. Målet är dock att förse användaren med relevant 
information, information han är intresserad av. 
 
Syftet med studien var att utvärdera vilken effekt användning av avståndsoperatorer samt 
expansion med synonymer har med avseende på återvinningseffektiviteten i ett probabilistiskt 
återvinningssystem. Utifrån syftet formulerades följande forskningsfrågor: 
 

1. Vilka skillnader i återvinningseffektivitet förekommer mellan sökfrågor utan 
avståndsoperatorer, sökfrågor med ordnade avståndsoperatorer och sökfrågor med 
oordnade avståndsoperatorer när synonymer inte används? 

2. Vilka skillnader i återvinningseffektivitet förekommer mellan sökfrågor utan 
avståndsoperatorer, sökfrågor med ordnade avståndsoperatorer och sökfrågor med 
oordnade avståndsoperatorer när synonymer används? 

3. Vilka skillnader i återvinningseffektivitet förekommer mellan sökfrågor utan 
synonymer och sökfrågor med synonymer när avståndsoperatorer inte används? 

4. Vilka skillnader i återvinningseffektivitet förekommer mellan sökfrågor utan 
synonymer och sökfrågor med synonymer när ordnade avståndsoperatorer används? 

5. Vilka skillnader i återvinningseffektivitet förekommer mellan sökfrågor utan 
synonymer och sökfrågor med synonymer när oordnade avståndsoperatorer används? 

6. Vilken inverkan på återvinningseffektiviteten har skillnader i ordnade 
avståndsoperatorers fönsterstorlek när synonymer inte används? 

7. Vilken inverkan på återvinningseffektiviteten har skillnader i ordnade 
avståndsoperatorers fönsterstorlek när synonymer används? 

8. Vilken inverkan på återvinningseffektiviteten har skillnader i oordnade 
avståndsoperatorers fönsterstorlek när synonymer inte används? 

9. Vilken inverkan på återvinningseffektiviteten har skillnader i oordnade 
avståndsoperatorers fönsterstorlek när synonymer används? 

 
Studien innefattade 28 informationsförfrågningar som valts då de innehöll fraser, namn eller 
för att de av annan anledning innehöll termer som lämpligen hålls ihop med avstånds-
operatorer samt på basis av deras expansionsförmåga. Sammanlagt konstruerades 14 
sökfrågetyper, IS, IS-od1, IS-syn, IS-syn-od1, IS-od2, IS-syn-od2, IS-od3, IS-syn-od3, IS-
uw1, IS-syn-uw1, IS-uw2, IS-syn-uw2, IS-uw3, IS-syn-uw3 för varje given informations-
förfrågan. 9 av de 28 informationsförfrågningarna ströks ur studien eftersom sökfrågorna inte 
returnerade de önskade 200 dokumenten. Antalet informationsförfrågningar liksom studiens 
omfång var tämligen begränsade men åskådliggjorde intressanta resultat som ger en 
indikation på hur användandet av avståndsoperatorer och expansion med termer från en 
kollektionsoberoende kunskapsstruktur påverkar återvinningseffektiviteten. 
 
Den termkälla för expansion av söktermer som användes i studien var den 
kollektionsoberoende kunskapsstrukturen WordNet. WordNet är ett datorbaserat lexikalt 
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referenssystem där engelska substantiv, verb, adjektiv och adverb organiserats i 
synonymgrupper som tillåter konceptuell sökning istället för alfabetisk. 
 
För att kunna undersöka effekten av avståndsoperatorer samt synonymer konstruerades som 
tidigare nämnts 14 olika sökfrågetyper. Den initiala sökfrågan bestod av signifikanta termer 
som hämtats från informationsförfrågan, normaliserade genom ENGTWOL. Sökfrågan 
expanderades sedan med synonymer tillgängliga via WordNet. Vidare tillfogades ordnad 
respektive oordnad avståndsoperator, för att hålla samman fraser, till såväl den initiala 
sökfrågan som den expanderade. Utöver detta konstruerades sökfrågor där avståndsoperatorns 
fönsterstorlek varierades. Expansion och strukturering sker i syfte att förbättra den initiala 
sökfrågan genom att tillfoga termer samt genom att precisera söktermernas placering och 
relationerna dem emellan. 
 
Samtliga sökningar i studien utfördes i laboratoriemiljö. Den använda textkollektionen är den 
engelska fulltextdatabasen TREC-UTA som är en underavdelning till TREC. TREC används 
ofta inom IR-forskningen för att den är relativt omfattande och för att den representerar 
verkliga förhållanden. En testkollektion består av dokument, ett antal informations-
förfrågningar samt ett antal relevanta dokument för varje informationsförfrågan. TREC-UTA 
finns tillgänglig via det probabilistiska IR-systemet InQuery som i sin tur är inbyggt i The 
Interactive Query Performance Analyser, QPA. QPA är ett webbaserat verktyg för 
analysering, visualisering och jämföring av effektiviteten hos individuella sökfrågor. 
 
Den morfologiska analysatorn ENGTWOL har tillämpats i studien för att normalisera 
söktermer eftersom de indexerade orden i TREC-UTAs databasindex normaliserats med 
verktyget. 
 
För att kunna förbättra och utveckla IR-system är det av vikt att utvärdera systems prestation 
gällande återvinningseffektivitet. De mått som traditionellt används inom IR är recall och 
precision som likaledes i denna studie fungerat som utvärderingsmått. I föreliggande studie 
har average precision, AP, beräknats vilket innebär att precisionen beräknas vid varje relevant 
dokument i den returnerade listan, dessa precisionsvärden summeras och summan divideras 
med det totala antalet kända relevanta dokument. Summan av AP-värdena divideras sedan 
med antalet informationsförfrågningar, vilket ger mean average precision, MAP. Vidare 
beräknades R(200) och P(10) samt dessa måtts medelvärden: genomsnittlig recall vid 
DCV=200 över alla informationsförfrågningar och genomsnittlig precision vid DCV=10 över 
alla informationsförfrågningar. 
 
Jag fann att den initiala sökfrågetypen, IS, var den sökfrågetyp som genomgående presterade 
bäst med avseende på de tre mått som använts i studien. Resultatet skiljer sig från tidigare 
forskningsstudier inom området där såväl expansion som strukturering bidragit till ökad 
återvinningseffektivitet. Av de expanderade sökfrågetyperna presterade den icke-
strukturerade genomgående bäst värden. För MAP visade det sig att den ordnade och den 
oordnade avståndsoperatorn med fönsterstorlek 3 presterade bortsett från IS-syn bättre än de 
övriga expanderade och strukturerade sökfrågorna. IS-syn-uw3 presterade även bättre med 
avseende på genomsnittlig precision. För genomsnittlig recall presterade IS-syn bäst av de 
expanderade och strukturerade följd av IS-syn-uw3. 
 
Skillnader på informationsförfråge-nivå förekom och ingen sökfrågetyp var optimal för 
samtliga informationsförfrågningar. IS som över alla informationsförfrågningar var mest 
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effektiv presterade bäst AP-värde för tio informationsförfrågningar, bäst R(200) för nio 
informationsförfrågningar och bäst P(10) för sju informationsförfrågningar.  
 
I studien diskuterades olika orsaker till varför expansion och strukturering av sökfrågor inte 
inverkade positivt på återvinningseffektiviteten. Bland annat var valet av källa för 
inhämtandet av expansionstermer avgörande. Utöver detta skedde expansion enbart med 
synonymer vilket kan ha varit otillräckligt med hänvisning till tidigare forskning där 
expansion också skett med såväl smalare som relaterade termer. Fraser som enda uttryck för 
ett begrepp kan vara ett för strikt villkor som kan resultera i att relevanta dokument inte 
återvinns.  
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Bilaga – Informationsförfrågningar med sökfrågor för respektive 
sökfrågetyp. 
 
<num> 353 
<desc> Identify systematic explorations and scientific investigations of Antarctica, current or 
planned. 
 
IS: #sum(systematic exploration scientific investigate @antarctica) 
IS-od1: #sum(#1(systematic exploration) #1(scientific investigate) @antarctica) 
IS-syn: #sum(#syn(systematic exploration orderly exploration) #syn(scientific investigate 
scientific probe scientific investigate) #syn(@antarctica antarctic continent)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(#1(systematic exploration) #1(orderly exploration)) 
#syn(#1(scientific investigate) #1(scientific probe) #1(scientific investigate)) 
#syn(@antarctica #1(antarctic continent))) 
IS-od2: #sum(#2(systematic exploration) #2(scientific investigate) @antarctica) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(#2(systematic exploration) #2(orderly exploration)) 
#syn(#2(scientific investigate) #2(scientific probe) #2(scientific investigate)) 
#syn(@antarctica #2(antarctic continent))) 
IS-od3: #sum(#3(systematic exploration) #3(scientific investigate) @antarctica) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(#3(systematic exploration) #3(orderly exploration)) 
#syn(#3(scientific investigate) #3(scientific probe) #3(scientific investigate)) 
#syn(@antarctica #3(antarctic continent))) 
IS-uw1: #sum(#uw1(systematic exploration) #uw1(scientific investigate) @antarctica) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(#uw1(systematic exploration) #uw1(orderly exploration)) 
#syn(#uw1(scientific investigate) #uw1(scientific probe) #uw1(scientific investigate)) 
#syn(@antarctica #uw1(antarctic continent))) 
IS-uw2: #sum(#uw2(systematic exploration) #uw2(scientific investigate) @antarctica) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(#uw2(systematic exploration) #uw2(orderly exploration)) 
#syn(#uw2(scientific investigate) #uw2(scientific probe) #uw2(scientific investigate)) 
#syn(@antarctica #uw2(antarctic continent))) 
IS-uw3: #sum(#uw3(systematic exploration) #uw3(scientific investigate) @antarctica) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(#uw3(systematic exploration) #uw3(orderly exploration)) 
#syn(#uw3(scientific investigate) #uw3(scientific probe) #uw3(scientific investigate)) 
#syn(@antarctica #uw3(antarctic continent))) 
 
<num> 355 
<desc> Identify documents discussing the development and application of spaceborne ocean 
remote sensing. 
 
IS: #sum(spaceborne ocean remote sense) 
IS-od1: #sum(spaceborne ocean #1(remote sense)) 
IS-syn: #sum(spaceborne #syn(ocean sea) #syn(remote sense remote control sense distant 
sense)) 
IS-syn-od1: #sum(spaceborne #syn(ocean sea) #syn(#1(remote sense) #1(remote control 
sense) #1(distant sense))) 
IS-od2: #sum(spaceborne ocean #2(remote sense)) 
IS-syn-od2: #sum(spaceborne #syn(ocean sea) #syn(#2(remote sense) #2(remote control 
sense) #2(distant sense))) 
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IS-od3: #sum(spaceborne ocean #3(remote sense)) 
IS-syn-od3: #sum(spaceborne #syn(ocean sea) #syn(#3(remote sense) #3(remote control 
sense) #3(distant sense))) 
IS-uw1: #sum(spaceborne ocean #uw1(remote sense)) 
IS-syn-uw1: #sum(spaceborne #syn(ocean sea) #syn(#uw1(remote sense) #uw1(remote 
control sense) #uw1(distant sense))) 
IS-uw2: #sum(spaceborne ocean #uw2(remote sense)) 
IS-syn-uw2: #sum(spaceborne #syn(ocean sea) #syn(#uw2(remote sense) #uw2(remote 
control sense) #uw2(distant sense))) 
IS-uw3: #sum(spaceborne ocean #uw3(remote sense)) 
IS-syn-uw3: #sum(spaceborne #syn(ocean sea) #syn(#uw3(remote sense) #uw3(remote 
control sense) #uw3(distant sense))) 
 
<num> 358 
<desc> What role does blood-alcohol level play in automobile accident fatalities?  
 
IS: #sum(blood alcohol level automobile accident fatality) 
IS-od1: #sum(#1(blood alcohol level) #1(automobile accident) fatality) 
IS-syn: #sum(#syn(blood alcohol level blood alcohol degree blood alcohol grade blood 
alcohol tier) #syn(automobile accident car accident auto accident machine accident motorcar 
accident) #syn(fatality human death)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(#1(blood alcohol level) #1(blood alcohol degree) #1(blood alcohol 
grade) #1(blood alcohol tier)) #syn(#1(automobile accident) #1(car accident) #1(auto 
accident) #1(machine accident) #1(motorcar accident)) #syn(fatality #1(human death))) 
IS-od2: #sum(#2(blood alcohol level) #2(automobile accident) fatality) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(#2(blood alcohol level) #2(blood alcohol degree) #2(blood alcohol 
grade) #2(blood alcohol tier)) #syn(#2(automobile accident) #2(car accident) #2(auto 
accident) #2(machine accident) #2(motorcar accident)) #syn(fatality #2(human death))) 
IS-od3: #sum(#3(blood alcohol level) #3(automobile accident) fatality) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(#3(blood alcohol level) #3(blood alcohol degree) #3(blood alcohol 
grade) #3(blood alcohol tier)) #syn(#3(automobile accident) #3(car accident) #3(auto 
accident) #3(machine accident) #3(motorcar accident)) #syn(fatality #3(human death))) 
IS-uw1: #sum(#uw1(blood alcohol level) #uw1(automobile accident) fatality) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(#uw1(blood alcohol level) #uw1(blood alcohol degree) #uw1(blood 
alcohol grade) #uw1(blood alcohol tier)) #syn(#uw1(automobile accident) #uw1(car accident) 
#uw1(auto accident) #uw1(machine accident) #uw1(motorcar accident)) #syn(fatality 
#uw1(human death))) 
IS-uw2: #sum(#uw2(blood alcohol level) #uw2(automobile accident) fatality) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(#uw2(blood alcohol level) #uw2(blood alcohol degree) #uw2(blood 
alcohol grade) #uw2(blood alcohol tier)) #syn(#uw2(automobile accident) #uw2(car accident) 
#uw2(auto accident) #uw2(machine accident) #uw2(motorcar accident)) #syn(fatality 
#uw2(human death))) 
IS-uw3: #sum(#uw3(blood alcohol level) #uw3(automobile accident) fatality) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(#uw3(blood alcohol level) #uw3(blood alcohol degree) #uw3(blood 
alcohol grade) #uw3(blood alcohol tier)) #syn(#uw3(automobile accident) #uw3(car accident) 
#uw3(auto accident) #uw3(machine accident) #uw3(motorcar accident)) #syn(fatality 
#uw3(human death))) 
 
<num> 360 
<desc> What are the benefits, if any, of drug legalization? 
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IS: #sum(benefit drug legalization) 
IS-od1: #sum(benefit #1(drug legalization)) 
IS-syn: #sum(#syn(benefit profit gain) #syn(drug legalization drug legalisation drug 
legitimation)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(benefit profit gain) #syn(#1(drug legalization) #1(drug legalisation) 
#1(drug legitimation))) 
IS-od2: #sum(benefit #2(drug legalization)) 
Is-syn-od2: #sum(#syn(benefit profit gain) #syn(#2(drug legalization) #2(drug legalisation) 
#2(drug legitimation))) 
IS-od3: #sum(benefit #3(drug legalization)) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(benefit profit gain) #syn(#3(drug legalization) #3(drug legalisation) 
#3(drug legitimation))) 
IS-uw1: #sum(benefit #uw1(drug legalization)) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(benefit profit gain) #syn(#uw1(drug legalization) #uw1(drug 
legalisation) #uw1(drug legitimation))) 
IS-uw2: #sum(benefit #uw2(drug legalization)) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(benefit profit gain) #syn(#uw2(drug legalization) #uw2(drug 
legalisation) #uw2(drug legitimation))) 
IS-uw3: #sum(benefit #uw3(drug legalization)) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(benefit profit gain) #syn(#uw3(drug legalization) #uw3(drug 
legalisation) #uw3(drug legitimation))) 
 
<num> 372 
<desc> Identify documents that discuss the growth of Native American casino gambling. 
 
IS: #sum(growth native @american casino gamble) 
IS-od1: #sum(growth #1(native @american) #1(casino gamble)) 
IS-syn: #sum(#syn(growth increase increment) #syn(native @american @indigen @american 
@indigene @american) #syn(casino gamble @cassino gamble)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(growth increase increment) #syn(#1(native @american) #1(@indigen 
@american) #1(@indigene @american)) #syn(#1(casino gamble) #1(@cassino gamble))) 
IS-od2: #sum(growth #2(native @american) #2(casino gamble)) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(growth increase increment) #syn(#2(native @american) #2(@indigen 
@american) #2(@indigene @american)) #syn(#2(casino gamble) #2(@cassino gamble))) 
IS-od3: #sum(growth #3(native @american) #3(casino gamble)) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(growth increase increment) #syn(#3(native @american) #3(@indigen 
@american) #3(@indigene @american)) #syn(#3(casino gamble) #3(@cassino gamble))) 
IS-uw1: #sum(growth #uw1(native @american) #uw1(casino gamble)) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(growth increase increment) #syn(#uw1(native @american) 
#uw1(@indigen @american) #uw1(@indigene @american)) #syn(#uw1(casino gamble) 
#uw1(@cassino gamble))) 
IS-uw2: #sum(growth #uw2(native @american) #uw2(casino gamble)) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(growth increase increment) #syn(#uw2(native @american) 
#uw2(@indigen @american) #uw2(@indigene @american)) #syn(#uw2(casino gamble) 
#uw2(@cassino gamble))) 
IS-uw3: #sum(growth #uw3(native @american) #uw3(casino gamble)) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(growth increase increment) #syn(#uw3(native @american) 
#uw3(@indigen @american) #uw3(@indigene @american)) #syn(#uw3(casino gamble) 
#uw3(@cassino gamble))) 
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IS-s-u3: #sum(#syn(growth increase increment) #syn(#uw3(native @american) 
#uw3(@indigen @american) #uw3(@indigene @american)) #syn(#uw3(casino gamble) 
#uw3(@cassino gamble))) 
 
<num> 384 
<desc> Identify documents that discuss the building of a space station with the intent of 
colonizing the moon.  
 
IS: #sum(build space station colonize moon) 
IS-od1: #sum(build #1(space station) #1(colonize moon)) 
IS-syn: #sum(#syn(build construct make establish) #syn(space station infinite station) 
#syn(colonize moon colonise moon)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(build construct make establish) #syn(#1(space station) #1(infinite 
station)) #syn(#1(colonize moon) #1(colonise moon))) 
IS-od2: #sum(build #2(space station) #2(colonize moon)) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(build construct make establish) #syn(#2(space station) #2(infinite 
station)) #syn(#2(colonize moon) #2(colonise moon))) 
IS-od3: #sum(build #3(space station) #3(colonize moon)) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(build construct make establish) #syn(#3(space station) #3(infinite 
station)) #syn(#3(colonize moon) #3(colonise moon))) 
IS-uw1: #sum(build #uw1(space station) #uw1(colonize moon)) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(build construct make establish) #syn(#uw1(space station) 
#uw1(infinite station)) #syn(#uw1(colonize moon) #uw1(colonise moon))) 
IS-uw2: #sum(build #uw2(space station) #uw2(colonize moon)) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(build construct make establish) #syn(#uw2(space station) 
#uw2(infinite station)) #syn(#uw2(colonize moon) #uw2(colonise moon))) 
IS-uw3: #sum(build #uw3(space station) #uw3(colonize moon)) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(build construct make establish) #syn(#uw3(space station) 
#uw3(infinite station)) #syn(#uw3(colonize moon) #uw3(colonise moon))) 
 
<num> 385 
<desc> Identify documents that discuss the current status of hybrid automobile engines, (i.e., 
cars fueled by something other than gasoline only). 
 
IS: #sum(status hybrid automobile engine) 
IS-od1: #sum(status hybrid #1(automobile engine)) 
IS-syn: #sum(#syn(status position) #syn(hybrid cross interbreed @intercrossed crossbreed) 
#syn(automobile engine car engine auto engine machine engine motorcar engine)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(status position) #syn(hybrid cross interbreed @intercrossed 
crossbreed) #syn(#1(automobile engine) #1(car engine) #1(auto engine) #1(machine engine) 
#1(motorcar engine))) 
IS-od2: #sum(status hybrid #2(automobile engine)) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(status position) #syn(hybrid cross interbreed @intercrossed 
crossbreed) #syn(#2(automobile engine) #2(car engine) #2(auto engine) #2(machine engine) 
#2(motorcar engine))) 
IS-od3: #sum(status hybrid #3(automobile engine)) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(status position) #syn(hybrid cross interbreed @intercrossed 
crossbreed) #syn(#3(automobile engine) #3(car engine) #3(auto engine) #3(machine engine) 
#3(motorcar engine))) 
IS-uw1: #sum(status hybrid #uw1(automobile engine)) 
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IS-syn-uw1: #sum(#syn(status position) #syn(hybrid cross interbreed @intercrossed 
crossbreed) #syn(#uw1(automobile engine) #uw1(car engine) #uw1(auto engine) 
#uw1(machine engine) #uw1(motorcar engine))) 
IS-uw2: #sum(status hybrid #uw2(automobile engine)) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(status position) #syn(hybrid cross interbreed @intercrossed 
crossbreed) #syn(#uw2(automobile engine) #uw2(car engine) #uw2(auto engine) 
#uw2(machine engine) #uw2(motorcar engine))) 
IS-uw3: #sum(status hybrid #uw3(automobile engine)) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(status position) #syn(hybrid cross interbreed @intercrossed 
crossbreed) #syn(#uw3(automobile engine) #uw3(car engine) #uw3(auto engine) 
#uw3(machine engine) #uw3(motorcar engine))) 
 
<num> 387 
<desc> Identify documents that discuss effective and safe ways to permanently handle long-
lived radioactive wastes. 
 
IS: #sum(permanent handle radioactive waste) 
IS-od1: #sum(permanent handle #1(radioactive waste)) 
IS-syn: #sum(#syn(permanent last) #syn(handle manage deal care treat do by) 
#syn(radioactive waste radioactive waste material radioactive waste matter radioactive waste 
product)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(permanent last) #syn(handle manage deal care treat #1(do by)) 
#syn(#1(radioactive waste) #1(radioactive waste material) #1(radioactive waste matter) 
#1(radioactive waste product))) 
IS-od2: #sum(permanent handle #2(radioactive waste)) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(permanent last) #syn(handle manage deal care treat #2(do by)) 
#syn(#2(radioactive waste) #2(radioactive waste material) #2(radioactive waste matter) 
#2(radioactive waste product))) 
IS-od3: #sum(permanent handle #3(radioactive waste)) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(permanent last) #syn(handle manage deal care treat #3(do by)) 
#syn(#3(radioactive waste) #3(radioactive waste material) #3(radioactive waste matter) 
#3(radioactive waste product))) 
IS-uw1: #sum(permanent handle #uw1(radioactive waste)) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(permanent last) #syn(handle manage deal care treat #uw1(do by)) 
#syn(#uw1(radioactive waste) #uw1(radioactive waste material) #uw1(radioactive waste 
matter) #uw1(radioactive waste product))) 
IS-uw2: #sum(permanent handle #uw2(radioactive waste)) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(permanent last) #syn(handle manage deal care treat #uw2(do by)) 
#syn(#uw2(radioactive waste) #uw2(radioactive waste material) #uw2(radioactive waste 
matter) #uw2(radioactive waste product))) 
IS-uw3: #sum(permanent handle #uw3(radioactive waste)) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(permanent last) #syn(handle manage deal care treat #uw3(do by)) 
#syn(#uw3(radioactive waste) #uw3(radioactive waste material) #uw3(radioactive waste 
matter) #uw3(radioactive waste product))) 
 
<num> 399 
<desc> Identify documents that discuss the activities or equipment of oceanographic vessels. 
 
IS: #sum(activity equipment oceanographic vessel) 
IS-od1: #sum(activity equipment (#1(oceanographic vessel))) 
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IS-syn: #sum(#syn(activity action activness) equipment #syn(oceanographic vessel 
oceanographic watercraft)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(activity action activness) equipment #syn(#1(oceanographic vessel) 
#1(oceanographic watercraft))) 
IS-od2: #sum(activity equipment (#2(oceanographic vessel))) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(activity action activness) equipment #syn(#2(oceanographic vessel) 
#2(oceanographic watercraft))) 
IS-od3: #sum(activity equipment (#3(oceanographic vessel))) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(activity action activness) equipment #syn(#3(oceanographic vessel) 
#3(oceanographic watercraft))) 
IS-uw1: #sum(activity equipment (#uw1(oceanographic vessel))) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(activity action activness) equipment #syn(#uw1(oceanographic 
vessel) #uw1(oceanographic watercraft))) 
IS-uw2: #sum(activity equipment (#uw2(oceanographic vessel))) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(activity action activness) equipment #syn(#uw2(oceanographic 
vessel) #uw2(oceanographic watercraft))) 
IS-uw3: #sum(activity equipment (#uw3(oceanographic vessel))) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(activity action activness) equipment #syn(#uw3(oceanographic 
vessel) #uw3(oceanographic watercraft))) 
 
<num> 400 
<desc> What measures are being taken by local South American authorities to preserve the 
Amazon tropical rain forest? 
 
IS: #sum(local authority amazon tropical rain forest) 
IS-od1: #sum(#1(local authority) amazon tropical #1(rain forest)) 
IS-syn: #sum(local authority #syn(amazon amazon river) #syn(tropical tropic) #syn(rain 
forest rain wood)) 
IS-syn-od1: #sum(#1(local authority) #syn(amazon #1(amazon river)) #syn(tropical tropic) 
#syn(#1(rain forest) #1(rain wood))) 
IS-od2: #sum(#2(local authority) amazon tropical #2(rain forest)) 
IS-syn-od2: #sum(#2(local authority) #syn(amazon #2(amazon river)) #syn(tropical tropic) 
#syn(#2(rain forest) #2(rain wood))) 
IS-od3: #sum(#3(local authority) amazon tropical #3(rain forest)) 
IS-syn-od3: #sum(#3(local authority) #syn(amazon #3(amazon river)) #syn(tropical tropic) 
#syn(#3(rain forest) #3(rain wood))) 
IS-uw1: #sum(#uw1(local authority) amazon tropical #uw1(rain forest)) 
IS-syn-uw1: #sum(#uw1(local authority) #syn(amazon #uw1(amazon river)) #syn(tropical 
tropic) #syn(#uw1(rain forest) #uw1(rain wood))) 
IS-uw2: #sum(#uw2(local authority) amazon tropical #uw2(rain forest)) 
IS-syn-uw2: #sum(#uw2(local authority) #syn(amazon #uw2(amazon river)) #syn(tropical 
tropic) #syn(#uw2(rain forest) #uw2(rain wood))) 
IS-uw3: #sum(#uw3(local authority) amazon tropical #uw3(rain forest)) 
IS-syn-uw3: #sum(#uw3(local authority) #syn(amazon #uw3(amazon river)) #syn(tropical 
tropic) #syn(#uw3(rain forest) #uw3(rain wood))) 
 
<num> 403 
<desc> Find information on the effects of the dietary intakes of potassium, magnesium and 
fruits and vegetables as determinants of bone mineral density in elderly men and women thus 
preventing osteoporosis (bone decay). 
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IS: #sum(dietary intake bone mineral density ederly osteoporosis) 
IS-od1: #sum(#1(dietary intake) #1(bone mineral density) elderly osteoporosis) 
IS-syn: #sum(#syn(dietary intake dietetic intake dietetical intake dietary consumption dietetic 
consumption dietetical consumption dietary ingestion dietetic ingestion dietetical ingestion 
dietary uptake dietetic uptake dietetical uptake) #syn(bone mineral density os mineral density 
bone mineral denseness os mineral denseness) #syn(elderly aged) osteoporosis) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(#1(dietary intake) #1(dietetic intake) #1(dietetical intake) #1(dietary 
consumption) #1(dietetic consumption) #1(dietetical consumption) #1(dietary ingestion) 
#1(dietetic ingestion) #1(dietetical ingestion) #1(dietary uptake) #1(dietetic uptake) 
#1(dietetical uptake)) #syn(#1(bone mineral density) #1(os mineral density) #1(bone mineral 
denseness) #1(os mineral denseness)) #syn(elderly aged) osteoporosis) 
IS-od2: #sum(#2(dietary intake) #2(bone mineral density) elderly osteoporosis) 
Is-syn-od2: #sum(#syn(#2(dietary intake) #2(dietetic intake) #2(dietetical intake) #2(dietary 
consumption) #2(dietetic consumption) #2(dietetical consumption) #2(dietary ingestion) 
#2(dietetic ingestion) #2(dietetical ingestion) #2(dietary uptake) #2(dietetic uptake) 
#2(dietetical uptake)) #syn(#2(bone mineral density) #2(os mineral density) #2(bone mineral 
denseness) #2(os mineral denseness)) #syn(elderly aged) osteoporosis) 
IS-od3: #sum(#3(dietary intake) #3(bone mineral density) elderly osteoporosis) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(#3(dietary intake) #3(dietetic intake) #3(dietetical intake) #3(dietary 
consumption) #3(dietetic consumption) #3(dietetical consumption) #3(dietary ingestion) 
#3(dietetic ingestion) #3(dietetical ingestion) #3(dietary uptake) #3(dietetic uptake) 
#3(dietetical uptake)) #syn(#3(bone mineral density) #3(os mineral density) #3(bone mineral 
denseness) #3(os mineral denseness)) #syn(elderly aged) osteoporosis) 
IS-uw1: #sum(#uw1(dietary intake) #uw1(bone mineral density) elderly osteoporosis) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(#uw1(dietary intake) #uw1(dietetic intake) #uw1(dietetical intake) 
#uw1(dietary consumption) #uw1(dietetic consumption) #uw1(dietetical consumption) 
#uw1(dietary ingestion) #uw1(dietetic ingestion) #uw1(dietetical ingestion) #uw1(dietary 
uptake) #uw1(dietetic uptake) #uw1(dietetical uptake)) #syn(#uw1(bone mineral density) 
#uw1(os mineral density) #uw1(bone mineral denseness) #uw1(os mineral denseness)) 
#syn(elderly aged) osteoporosis) 
IS-uw2: #sum(#uw2(dietary intake) #uw2(bone mineral density) elderly osteoporosis) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(#uw2(dietary intake) #uw2(dietetic intake) #uw2(dietetical intake) 
#uw2(dietary consumption) #uw2(dietetic consumption) #uw2(dietetical consumption) 
#uw2(dietary ingestion) #uw2(dietetic ingestion) #uw2(dietetical ingestion) #uw2(dietary 
uptake) #uw2(dietetic uptake) #uw2(dietetical uptake)) #syn(#uw2(bone mineral density) 
#uw2(os mineral density) #uw2(bone mineral denseness) #uw2(os mineral denseness)) 
#syn(elderly aged) osteoporosis) 
IS-uw3: #sum(#uw3(dietary intake) #uw3(bone mineral density) elderly osteoporosis) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(#uw3(dietary intake) #uw3(dietetic intake) #uw3(dietetical intake) 
#uw3(dietary consumption) #uw3(dietetic consumption) #uw3(dietetical consumption) 
#uw3(dietary ingestion) #uw3(dietetic ingestion) #uw3(dietetical ingestion) #uw3(dietary 
uptake) #uw3(dietetic uptake) #uw3(dietetical uptake)) #syn(#uw3(bone mineral density) 
#uw3(os mineral density) #uw3(bone mineral denseness) #uw3(os mineral denseness)) 
#syn(elderly aged) osteoporosis) 
 
<num> 408 
<desc> What tropical storms (hurricanes and typhoons) have caused significant property 
damage and loss of life? 
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IS: #sum(tropical storm hurricane typhoon property damage loss of life) 
IS-od1: #sum(#1(tropical storm) hurricane typhoon #1(property damage) #1(loss of life)) 
IS-syn: #sum(#syn(tropical storm tropic storm) hurricane typhoon #syn(property damage 
property harm property impairment belong damage belong harm belong impairment hold 
damage hold harm hold impairment material possession damage material possession harm 
material possession impairment) loss of life) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(#1(tropical storm) #1(tropic storm)) hurricane typhoon 
#syn(#1(property damage) #1(property harm) #1(property impairment) #1(belong damage) 
#1(belong harm) #1(belong impairment) #1(hold damage) #1(hold harm) #1(hold impairment) 
#1(material possession damage) #1(material possession harm) #1(material possession 
impairment)) #1(loss of life)) 
IS-od2: #sum(#2(tropical storm) hurricane typhoon #2(property damage) #2(loss of life)) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(#2(tropical storm) #2(tropic storm)) hurricane typhoon 
#syn(#2(property damage) #2(property harm) #2(property impairment) #2(belong damage) 
#2(belong harm) #2(belong impairment) #2(hold damage) #2(hold harm) #2(hold impairment) 
#2(material possession damage) #2(material possession harm) #2(material possession 
impairment)) #2(loss of life)) 
IS-od3: #sum(#3(tropical storm) hurricane typhoon #3(property damage) #3(loss of life)) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(#3(tropical storm) #3(tropic storm)) hurricane typhoon 
#syn(#3(property damage) #3(property harm) #3(property impairment) #3(belong damage) 
#3(belong harm) #3(belong impairment) #3(hold damage) #3(hold harm) #3(hold impairment) 
#3(material possession damage) #3(material possession harm) #3(material possession 
impairment)) #3(loss of life)) 
IS-uw1: #sum(#uw1(tropical storm) hurricane typhoon #uw1(property damage) #uw1(loss of 
life)) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(#uw1(tropical storm) #uw1(tropic storm)) hurricane typhoon 
#syn(#uw1(property damage) #uw1(property harm) #uw1(property impairment) #uw1(belong 
damage) #uw1(belong harm) #uw1(belong impairment) #uw1(hold damage) #uw1(hold 
harm) #uw1(hold impairment) #uw1(material possession damage) #uw1(material possession 
harm) #uw1(material possession impairment)) #uw1(loss of life)) 
IS-uw2: #sum(#uw2(tropical storm) hurricane typhoon #uw2(property damage) #uw2(loss of 
life)) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(#uw2(tropical storm) #uw2(tropic storm)) hurricane typhoon 
#syn(#uw2(property damage) #uw2(property harm) #uw2(property impairment) #uw2(belong 
damage) #uw2(belong harm) #uw2(belong impairment) #uw2(hold damage) #uw2(hold 
harm) #uw2(hold impairment) #uw2(material possession damage) #uw2(material possession 
harm) #uw2(material possession impairment)) #uw2(loss of life)) 
IS-uw3: #sum(#uw3(tropical storm) hurricane typhoon #uw3(property damage) #uw3(loss of 
life)) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(#uw3(tropical storm) #uw3(tropic storm)) hurricane typhoon 
#syn(#uw3(property damage) #uw3(property harm) #uw3(property impairment) #uw3(belong 
damage) #uw3(belong harm) #uw3(belong impairment) #uw3(hold damage) #uw3(hold 
harm) #uw3(hold impairment) #uw3(material possession damage) #uw3(material possession 
harm) #uw3(material possession impairment)) #uw3(loss of life)) 
 
<num> 415 
<desc> What is known about drug trafficking in the "Golden Triangle", the area where 
Burma, Thailand and Laos meet? 
 
IS: #sum(drug traffic golden triangle @burma @thailand @laos) 
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IS-od1: #sum(#1(drug traffic) #1(golden triangle) @burma @thailand @laos) 
IS-syn: #sum(#syn(drug traffic drug dealing) golden triangle #syn(@burma @myanmar 
union of @burma) #syn(@thailand @siam kingdom of @thailand) #syn(@laos @lao people 
democratic republic)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(#1(drug traffic) #1(drug dealing)) golden triangle #syn(@burma 
@myanmar #1(union of @burma)) #syn(@thailand @siam #1(kingdom of @thailand)) 
#syn(@laos #1(@lao people democratic republic))) 
IS-od2: #sum(#2(drug traffic) #2(golden triangle) @burma @thailand @laos) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(#2(drug traffic) #2(drug dealing)) golden triangle #syn(@burma 
@myanmar #2(union of @burma)) #syn(@thailand @siam #2(kingdom of @thailand)) 
#syn(@laos #2(@lao people democratic republic))) 
IS-od3: #sum(#3(drug traffic) #3(golden triangle) @burma @thailand @laos) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(#3(drug traffic) #3(drug dealing)) golden triangle #syn(@burma 
@myanmar #3(union of @burma)) #syn(@thailand @siam #3(kingdom of @thailand)) 
#syn(@laos #3(@lao people democratic republic))) 
IS-uw1: #sum(#uw1(drug traffic) #uw1(golden triangle) @burma @thailand @laos) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(#uw1(drug traffic) #uw1(drug dealing)) golden triangle 
#syn(@burma @myanmar #uw1(union of @burma)) #syn(@thailand @siam #uw1(kingdom 
of @thailand)) #syn(@laos #uw1(@lao people democratic republic))) 
IS-uw2: #sum(#uw2(drug traffic) #uw2(golden triangle) @burma @thailand @laos) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(#uw2(drug traffic) #uw2(drug dealing)) golden triangle 
#syn(@burma @myanmar #uw2(union of @burma)) #syn(@thailand @siam #uw2(kingdom 
of @thailand)) #syn(@laos #uw2(@lao people democratic republic))) 
IS-uw3: #sum(#uw3(drug traffic) #uw3(golden triangle) @burma @thailand @laos) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(#uw3(drug traffic) #uw3(drug dealing)) golden triangle 
#syn(@burma @myanmar #uw3(union of @burma)) #syn(@thailand @siam #uw3(kingdom 
of @thailand)) #syn(@laos #uw3(@lao people democratic republic))) 
 
<num> 416 
<desc> What is the status of The Three Gorges Project? 
 
IS: #sum(status three gorge project) 
IS-od1: #sum(status #1(three gorge) project) 
IS-syn: #sum(#syn(status position) three gorge #syn(project undertake task labor)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(status position) #1(three gorge) #syn(project undertake task labor)) 
IS-od2: #sum(status #2(three gorge) project) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(status position) #2(three gorge) #syn(project undertake task labor)) 
IS-od3: #sum(status #3(three gorge) project) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(status position) #3(three gorge) #syn(project undertake task labor)) 
IS-uw1: #sum(status #uw1(three gorge) project) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(status position) #uw1(three gorge) #syn(project undertake task 
labor)) 
IS-uw2: #sum(status #uw2(three gorge) project) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(status position) #uw2(three gorge) #syn(project undertake task 
labor)) 
IS-uw3: #sum(status #uw3(three gorge) project) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(status position) #uw3(three gorge) #syn(project undertake task 
labor)) 
 
<num> 421 
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<desc> How is the disposal of industrial waste being accomplished by industrial management 
throughout the world? 
 
IS: #sum(disposal industrial waste industrial management) 
IS-od1: #sum(disposal #1(industrial waste) #1(industrial management)) 
IS-syn: #sum(#syn(disposal disposition) #syn(industrial waste industrial waste material 
industrial waste matter industrial waste product) industrial management) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(disposal disposition) #syn(#1(industrial waste) #1(industrial waste 
material) #1(industrial waste matter) #1(industrial waste product)) #1(industrial 
management)) 
IS-od2: #sum(disposal #2(industrial waste) #2(industrial management)) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(disposal disposition) #syn(#2(industrial waste) #2(industrial waste 
material) #2(industrial waste matter) #2(industrial waste product)) #2(industrial 
management)) 
IS-od3: #sum(disposal #3(industrial waste) #3(industrial management)) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(disposal disposition) #syn(#3(industrial waste) #3(industrial waste 
material) #3(industrial waste matter) #3(industrial waste product)) #3(industrial 
management)) 
IS-uw1: #sum(disposal #uw1(industrial waste) #uw1(industrial management)) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(disposal disposition) #syn(#uw1(industrial waste) #uw1(industrial 
waste material) #uw1(industrial waste matter) #uw1(industrial waste product)) 
#uw1(industrial management)) 
IS-uw2: #sum(disposal #uw2(industrial waste) #uw2(industrial management)) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(disposal disposition) #syn(#uw2(industrial waste) #uw2(industrial 
waste material) #uw2(industrial waste matter) #uw2(industrial waste product)) 
#uw2(industrial management)) 
IS-uw3: #sum(disposal #uw3(industrial waste) #uw3(industrial management)) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(disposal disposition) #syn(#uw3(industrial waste) #uw3(industrial 
waste material) #uw3(industrial waste matter) #uw3(industrial waste product)) 
#uw3(industrial management)) 
 
<num> 427 
<desc> Find documents that discuss the damage ultraviolet (UV) light from the sun can do to 
eyes. 
 
IS: #sum(damage ultraviolet light sun eye) 
IS-od1: #sum(damage #1(ultraviolet light) sun eye) 
IS-syn: #sum(#syn(damage harm hurt scathe) #syn(ultraviolet light ultraviolet ultraviolet 
radiation ultraviolet illumination @uv) sun #syn(eye @oculus optic)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(damage harm hurt scathe) #syn(#1(ultraviolet light) ultraviolet 
#1(ultraviolet radiation) #1(ultraviolet illumination) @uv) sun #syn(eye @oculus optic)) 
IS-od2: #sum(damage #2(ultraviolet light) sun eye) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(damage harm hurt scathe) #syn(#2(ultraviolet light) ultraviolet 
#2(ultraviolet radiation) #2(ultraviolet illumination) @uv) sun #syn(eye @oculus optic)) 
IS-od3: #sum(damage #3(ultraviolet light) sun eye) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(damage harm hurt scathe) #syn(#3(ultraviolet light) ultraviolet 
#3(ultraviolet radiation) #3(ultraviolet illumination) @uv) sun #syn(eye @oculus optic)) 
IS-uw1: #sum(damage #uw1(ultraviolet light) sun eye) 
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IS-syn-uw1: #sum(#syn(damage harm hurt scathe) #syn(#uw1(ultraviolet light) ultraviolet 
#uw1(ultraviolet radiation) #uw1(ultraviolet illumination) @uv) sun #syn(eye @oculus 
optic)) 
IS-uw2: #sum(damage #uw2(ultraviolet light) sun eye) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(damage harm hurt scathe) #syn(#uw2(ultraviolet light) ultraviolet 
#uw2(ultraviolet radiation) #uw2(ultraviolet illumination) @uv) sun #syn(eye @oculus 
optic)) 
IS-uw3: #sum(damage #uw3(ultraviolet light) sun eye) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(damage harm hurt scathe) #syn(#uw3(ultraviolet light) ultraviolet 
#uw3(ultraviolet radiation) #uw3(ultraviolet illumination) @uv) sun #syn(eye @oculus 
optic)) 
 
<num> 428 
<desc> Do any countries other than the U.S. and China have a declining birth rate?  
 
IS: #sum(country decline birth rate) 
IS-od1: #sum(country decline #1(birth rate)) 
IS-syn: #sum(#syn(country state land nation) #syn(decline diminution declination descent 
declivity fall) #syn(birth rate nativity rate @nascency rate @nascence rate)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(country state land nation) #syn(decline diminution declination 
descent #1(declivity fall)) #syn(#1(birth rate) #1(nativity rate) #1(@nascency rate) 
#1(@nascence rate))) 
IS-od2: #sum(country decline #2(birth rate)) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(country state land nation) #syn(decline diminution declination 
descent #2(declivity fall)) #syn(#2(birth rate) #2(nativity rate) #2(@nascency rate) 
#2(@nascence rate))) 
IS-od3: #sum(country decline #3(birth rate)) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(country state land nation) #syn(decline diminution declination 
descent #3(declivity fall)) #syn(#3(birth rate) #3(nativity rate) #3(@nascency rate) 
#3(@nascence rate))) 
IS-uw1: #sum(country decline #uw1(birth rate)) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(country state land nation) #syn(decline diminution declination 
descent #uw1(declivity fall)) #syn(#uw1(birth rate) #uw1(nativity rate) #uw1(@nascency 
rate) #uw1(@nascence rate))) 
IS-uw2: #sum(country decline #uw2(birth rate)) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(country state land nation) #syn(decline diminution declination 
descent #uw2(declivity fall)) #syn(#uw2(birth rate) #uw2(nativity rate) #uw2(@nascency 
rate) #uw2(@nascence rate))) 
IS-uw3: #sum(country decline #uw3(birth rate)) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(country state land nation) #syn(decline diminution declination 
descent #uw3(declivity fall)) #syn(#uw3(birth rate) #uw3(nativity rate) #uw3(@nascency 
rate) #uw3(@nascence rate))) 
 
<num> 440 
<desc> What steps are being taken by governments or corporations to eliminate abuse of child 
labor? 
 
IS: #sum(eliminate abuse child labor) 
IS-od1: #sum(eliminate abuse #1(child labor)) 
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IS-syn: #sum(#syn(eliminate obviate rid of) #syn(abuse misuse) #syn(child labor child labour 
child toil kid labor kid labour kid toil youngster labor youngster labour youngster toil minor 
labor minor labour minor toil shaver labor shaver labour shaver toil nipper labor nipper labour 
nipper toil)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(eliminate obviate #1(rid of)) #syn(abuse misuse) #syn(#1(child 
labor) #1(child labour) #1(child toil) #1(kid labor) #1(kid labour) #1(kid toil) #1(youngster 
labor) #1(youngster labour) #1(youngster toil) #1(minor labor) #1(minor labour) #1(minor 
toil) #1(shaver labor) #1(shaver labour) #1(shaver toil) #1(nipper labor) #1(nipper labour) 
#1(nipper toil))) 
IS-od2: #sum(eliminate abuse #2(child labor)) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(eliminate obviate #2(rid of)) #syn(abuse misuse) #syn(#2(child 
labor) #2(child labour) #2(child toil) #2(kid labor) #2(kid labour) #2(kid toil) #2(youngster 
labor) #2(youngster labour) #2(youngster toil) #2(minor labor) #2(minor labour)  #2(minor 
toil) #2(shaver labor) #2(shaver labour) #2(shaver toil) #2(nipper labor) #2(nipper labour) 
#2(nipper toil))) 
IS-od3: #sum(eliminate abuse #3(child labor)) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(eliminate obviate #3(rid of)) #syn(abuse misuse) #syn(#3(child 
labor) #3(child labour) #3(child toil) #3(kid labor) #3(kid labour) #3(kid toil) #3(youngster 
labor) #3(youngster labour) #3(youngster toil) #3(minor labor) #3(minor labour) #3(minor 
toil) #3(shaver labor) #3(shaver labour) #3(shaver toil) #3(nipper labor) #3(nipper labour) 
#3(nipper toil))) 
IS-uw1: #sum(eliminate abuse #uw1(child labor)) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(eliminate obviate #uw1(rid of)) #syn(abuse misuse) 
#syn(#uw1(child labor) #uw1(child labour) #uw1(child toil) #uw1(kid labor) #uw1(kid 
labour) #uw1(kid toil) #uw1(youngster labor) #uw1(youngster labour) #uw1(youngster toil) 
#uw1(minor labor) #uw1(minor labour) #uw1(minor toil) #uw1(shaver labor) #uw1(shaver 
labour) #uw1(shaver toil) #uw1(nipper labor) #uw1(nipper labour) #uw1(nipper toil))) 
IS-uw2: #sum(eliminate abuse #uw2(child labor)) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(eliminate obviate #uw2(rid of)) #syn(abuse misuse) 
#syn(#uw2(child labor) #uw2(child labour) #uw2(child toil) #uw2(kid labor) #uw2(kid 
labour) #uw2(kid toil) #uw2(youngster labor) #uw2(youngster labour) #uw2(youngster toil) 
#uw2(minor labor) #uw2(minor labour) #uw2(minor toil) #uw2(shaver labor) #uw2(shaver 
labour) #uw2(shaver toil) #uw2(nipper labor) #uw2(nipper labour) #uw2(nipper toil))) 
IS-uw3: #sum(eliminate abuse #uw3(child labor)) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(eliminate obviate #uw3(rid of)) #syn(abuse misuse) 
#syn(#uw3(child labor) #uw3(child labour) #uw3(child toil) #uw3(kid labor) #uw3(kid 
labour) #uw3(kid toil) #uw3(youngster labor) #uw3(youngster labour) #uw3(youngster toil) 
#uw3(minor labor) #uw3(minor labour) #uw3(minor toil) #uw3(shaver labor) #uw3(shaver 
labour) #uw3(shaver toil) #uw3(nipper labor) #uw3(nipper labour) #uw3(nipper toil))) 
 
<num> 445 
<desc> What other countries besides the United States are considering or have approved 
women as clergy persons?  
 
IS: #sum(woman clergy person) 
IS-od1: #sum(woman #1(clergy person)) 
IS-syn: #sum(#syn(woman adult female) #syn(clergy person clergy individual clergy 
someone clergy somebody clergy mortal clergy soul)) 
IS-syn-od1: #sum(#syn(woman #1(adult female)) #syn(#1(clergy person) #1(clergy 
individual) #1(clergy someone) #1(clergy somebody) #1(clergy mortal) #1(clergy soul))) 
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IS-od2: #sum(woman #2(clergy person)) 
IS-syn-od2: #sum(#syn(woman #2(adult female)) #syn(#2(clergy person) #2(clergy 
individual) #2(clergy someone) #2(clergy somebody) #2(clergy mortal) #2(clergy soul))) 
IS-od3: #sum(woman #3(clergy person)) 
IS-syn-od3: #sum(#syn(woman #3(adult female)) #syn(#3(clergy person) #3(clergy 
individual) #3(clergy someone) #3(clergy somebody) #3(clergy mortal) #3(clergy soul))) 
IS-uw1: #sum(woman #uw1(clergy person)) 
IS-syn-uw1: #sum(#syn(woman #uw1(adult female)) #syn(#uw1(clergy person) #uw1(clergy 
individual) #uw1(clergy someone) #uw1(clergy somebody) #uw1(clergy mortal) #uw1(clergy 
soul))) 
IS-uw2: #sum(woman #uw2(clergy person)) 
IS-syn-uw2: #sum(#syn(woman #uw2(adult female)) #syn(#uw2(clergy person) #uw2(clergy 
individual) #uw2(clergy someone) #uw2(clergy somebody) #uw2(clergy mortal) #uw2(clergy 
soul))) 
IS-uw3: #sum(woman #uw3(clergy person)) 
IS-syn-uw3: #sum(#syn(woman #uw3(adult female)) #syn(#uw3(clergy person) #uw3(clergy 
individual) #uw3(clergy someone) #uw3(clergy somebody) #uw3(clergy mortal) #uw3(clergy 
soul))) 
 
 
 
 


