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Abstract: The purpose of this thesis is to compare five different ranking
algorithms for query expansion. The algorithms compared are
�������������	
�	����� and ����. This is done using a TREC
collection, a selection of topics, and relevance judgements.
Relative recall is measured before and after the expansion of
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Efter att ha studerat biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås har vi
kommit att intressera oss för delområdet ����	��
����	�
	��#�� (IR). Då vi båda har en
naturvetenskaplig bakgrund, innefattande en relativt sett god kunskap inom IT, tyckte vi
att det skulle vara en tilltalande utmaning att försöka oss på att utföra en experimentell
IR-studie. Detta har i vårt fall inneburit att ett av målen med vårt arbete (dock ej syftet
med uppsatsen) har varit att självständigt, ifrån grunden, bygga upp en experimentell
miljö lämpad för denna typ av undersökningar. Vi har vidare fått möjlighet att
vidareutveckla vårt teoretiska intresse inom IR (inte minst dess matematiska aspekter).
Det har varit en lärorik, om än mödosam, process att skapa den miljö som krävs för att
kunna utföra en studie av detta slag. En hel del av det praktiska arbete som vi lagt ner
under resans gång framkommer inte i uppsatsen, annat än i dessa meningar.

Under arbetets gång har vi haft god hjälp av vår handledare vid institutionen, Per
Ahlgren. Detta gäller speciellt avsnittet som behandlar den probabilistiska
återvinningsmodellen, där han påpekat några olyckliga fel i vår framställning.

���
3	2
4
5

Inom området IR studeras ett flertal olika problemområden relaterade till lagring,
beskrivning och återvinning av dokument. Ett av dessa benämns $��	%�&'�������
(QE), vilket innefattar processen att modifiera sökfrågor (queries) med avsikt att
förbättra återvinningseffektiviteten.
Detta kan åstadkommas genom ett flertal olika metoder. Vi kommer i uppsatsen
redogöra för dessa men vi har valt att fokusera uppsatsen på en metod samt på studiet av
s k rankningsalgoritmer, vilka är verktyg som används inom QE. Ett antal
rankningsalgoritmer har närmare studerats genom att implementeras och testas i vår
experimentella miljö.
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Som vi tidigare har nämnt kommer uppsatsen att handla om QE. Detta
forskningsområde kan naturligtvis studeras på ett flertal olika sätt. Vår önskan har varit
att genomföra en experimentell studie där ett IR-system eller delar därav sätts i fokus.
Genom detta val har vi också haft möjligheten att bygga upp en fungerande
experimentell IR-miljö. Vi har alltså medvetet valt att inte involvera några användare i
studien, fiktiva eller reella, detta för att kunna fokusera undersökningen på komponenter
i systemet. En komponent som lämpar sig väl för den typ av undersökning vi vill utföra
är de algoritmer som används för att ranka expansionstermer.1 Eftersom fler och fler
moderna IR-system arbetar med dokument i fulltext, snarare än enbart bibliografiska
uppgifter, har vi valt att genomföra vår studie i en fulltextmiljö. Vi avser att genomföra
en huvudsakligen experimentell, komparativ studie i enlighet med etablerade
undersökningsmetoder inom IR. En ytterligare bidragande orsak till valet av inriktning
har också varit att en rent teoretisk studie, med syfte att tillföra något nytt till
forskningen, skulle ligga utanför vår befintliga tids- och kompetensram.

Syftet med föreliggande uppsats är, som vi har nämnt ovan, att göra en komparativ
studie av rankningsalgoritmer för QE i en fulltextmiljö. Detta tar sig uttryck i följande
frågor:

1. Hur presterar rankningsalgoritmerna med avseende på relativ
återvinningseffektivitet?

2. Vilka orsaker kan tänkas bidraga till resultatet?
3. Hur lika är algoritmerna varandra med avseende på hur de rankar termer?

                                                
1 En utförlig beskrivning av metoder inom QE samt av rankningsalgoritmer presenteras i kap. 4 och 5.
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Med QE avser vi det förfarande som innebär att man modifierar en ��	%� med
exempelvis ytterligare termer i avsikt att öka återvinningseffektiviteten. Det kan även
ibland innefatta att man plockar bort termer från queryn eller att man viktar om
termerna i queryn, varför $��	%�(�����)�
��� ibland används som benämning på
företeelsen.

QE kan delas in i ett antal olika delområden. Vad som skiljer dessa delområden åt är
källan till de nya termerna samt vilken metod som används för att välja dessa.

�45<���?��@	�:4A�:B432��@	��1C�92	�����������	
��
�3

Med ��������$& avses att användaren helt själv, dvs utan hjälp från systemet, väljer
vilka termer queryn skall expanderas med. Med ��
���
��!�$& avses att systemet, utan
påverkan från användaren, väljer de termer som queryn skall expanderas med, vilket
kan inbegripa att användaren förser systemet med relevansbedömningar. Med ��
�	�!
�#
$&�avses att användaren med hjälp av systemet väljer vilka termer som queryn skall
expanderas med.4

QE baserad på sökresultat innebär att expansionstermerna väljs från dokument som
redan återvunnits genom tidigare sökningar. QE baserad på kunskapsstrukturer innebär
att expansionstermer väljs från någon form av strukturerad informationskälla. Denna
kan vara kollektionsberoende, exempelvis en automatiskt konstruerad tesaurus eller ett

                                                
2 Med query avses i vår uppsats den fråga som ställs till systemet. Frågan ställs enligt systemets syntax
och vokabulär. Vi avser alltså inte ”fråga” i betydelsen informationsbehov.
3 Efthimiadis, Efthimis N, Query Expansion.  *������+�#�������,���	��
�����)���)��������)-�����%
.*+,��/. vol. 31, 1996, s. 124.
4 Efthimiadis, 1996, s. 139-143

Query Expansion

Manuell QE Automatisk QE Interaktiv QE

Baserad på
sökresultat

Baserad på
kunskaps-
strukturer

Kollektionsberoende Kollektionsoberoende
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termkluster från dokumentsamlingen, eller kollektionsoberoende vilket innebär att
expansionstermerna hämtas från en gentemot dokumentsamlingen fristående källa,
exempelvis ett lexikon eller en ämnestesaurus. 5

 <�1C��4:A�"�
Då vår studie enbart berör ��
���
��!�$& kommer vi här göra en djupare genomgång av
detta delområde. Automatisk QE (hädanefter kallad AQE) som inbegriper
relevansinformation från användaren kan beskrivas i följande steg:

1. En initial query ställs till systemet.
2. Systemet återvinner och presenterar ett antal dokument för användaren.
3. Användaren ger systemet s k 	���#��)������"�)!, vilket innebär att användaren

anger för systemet vilka av de återvunna dokumenten som är relevanta respektive
icke-relevanta. I praktiken bedömer man enbart de högst rankade dokumenten –
exakt hur många varierar från fall till fall.

4. På basis av denna information väljer systemet ut expansionstermer. Hur systemet
väljer dessa termer varierar, men denna selektion tar hänsyn till användarens
relevance feedback.

5. En ny, gentemot initialqueryn modifierad, query ställs till systemet. med
expansionstermer utvalda enligt beskrivning ovan. (Punkt 4)

6. Denna process kan i vissa fall vara iterativ, dvs stegen 2-5 kan upprepas flera
gånger.

Som framgår av ovanstående framställning är det nödvändigt att den initiala queryn
genererar åtminstone ett relevant dokument. Detta för att algoritmerna skall ha tillgång
till data för såväl relevanta som icke-relevanta dokument.

Om inte relevansinformation inhämtas från användaren blir processen något
annorlunda. En initialquery formuleras fortfarande av användaren. Systemet expanderar
nu direkt denna query med termer, exempelvis synonymer eller relaterade termer, från
någon form av kunskapsstruktur. Expansionen sker på basis av de termer som ingår i
initialqueryn. Så den query som faktiskt skickas till systemet för matchning gentemot
dokumenten är den expanderade.

Vi skall nu titta närmare på steg 4 i ovanstående framställning. Då det är fråga om AQE
skall alltså systemet själv välja ut de termer som skall ingå i  expansionen. Det finns då
två viktiga val att göra: hur skall dessa termer väljas och varifrån skall de väljas. När det
gäller frågan hur termerna skall väljas så används ofta någon form av
rankningsalgoritm. Det finns ett flertal sådana inom den moderna IR-forskningen. I
Efthimis Efthimiadis översiktsartikel från 1996 listas de vanligaste.6 (De fem algoritmer
som vi valt att undersöka i vår studie presenteras närmare i avsnittet
Rankningsalgoritmer.) Rankningsalgoritmens uppgift är alltså att ranka termerna på ett
sådant sätt att de mest lämpliga termerna presenteras först. Vilka termer är då lämpliga?
Vad som är känt från IR-forskningen om förhållandet mellan lämpligheten hos en term
att fungera som expansionsterm och dess frekvens7 är följande:8

                                                
5 Efthimiadis, 1996, s. 139-143
6 Efthimiadis, 1996, s. 139-143
7 Med frekvens avses här antalet förekomster i dokumentsamlingen.
8 van Rijsbergen, 1979, sid 10-12
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� Högfrekventa termer är inte så användbara
� Mellanfrekventa termer är ganska lämpliga
� Lågfrekventa termer är lämpliga men inte lika lämpliga som mellanfrekventa
� Väldigt lågfrekventa termer är lämpliga på så sätt att när de finns så är de ofta

pregnanta för dokumentets innehåll men eftersom de är så sällsynta så är de i
praktiken inte så användbara.

Anledningen till att högfrekventa termer inte är lämpliga är att dessa termer ofta är
högfrekventa i alla dokument, alltså såväl relevanta som de icke-relevanta. (De mest
högrekventa orden är oftast stoppord och indexeras därför överhuvudtaget inte.)
Lågfrekventa och väldigt lågfrekventa termer är inte så lämpliga på grund av att de är
lågfrekventa även i relevanta dokument. De kan därför bäst fungera som
precisionshöjande termer och inte som recallhöjande termer.
Algoritmernas uppgift bör därför vara att ranka de mellanfrekventa termerna högst. Då
måste hänsyn tas både till frekvens i de relevanta dokumenten, de icke-relevanta samt i
hela kollektionen. 9

Frågan om varifrån termerna skall väljas kan besvaras på ett av följande sätt:

� Baserad på tidigare sökresultat
� Baserad på en kunskapsstruktur, kollektionsberoende eller kollektionsoberoende

När expansionstermer väljs från tidigare sökresultat tas termerna från de dokument som
redan återvunnits och som man bedömt vara relevanta. På så sätt blir det en iterativ
process. Termer väljs sedan av systemet automatiskt.

Om expansionstermer väljs från någon form av kunskapsstruktur så sker detta
oberoende av sökprocessen så till vida att termerna inte nödvändigtvis förekommer i de
återvunna relevanta dokumenten. Exempel på kollektionsberoende kunskapsstrukturer
kan vara en automatiskt konstruerad tesaurus där förhållandet mellan alla termer i
kollektionen framgår. Denna bygger på  t.ex. samförekomster av termer.10 En
kollektionsberoende kunskapsstruktur kan också bestå av termkluster från kollektionen.
Med termkluster avses grupper av inbördes relaterade termer, dessa kan användas för att
identifiera relevanta dokument.11 Om kunskapsstrukturen är oberoende av kollektionen
kan den även i detta fall bestå av en tesaurus, denna gång dock en manuellt konstruerad
sådan, t.ex. en ämnestesaurus. Det kan också röra sig om en generell ordbok eller en
synonymordbok. Från dessa kunskapsstrukturer väljs sedan expansionstermerna
automatiskt ut men på basis av de relevansbedömningar som gjorts tidigare. I praktiken
innebär detta att ”bra” termer identifieras från de relevanta dokumenten och att sedan
böjningsformer, synonymer och närliggande ord väljs ut som expansionstermer.

Nästa steg i processen består i att bestämma hur många termer som skall användas vid
expansionen. Det finns ingen given regel som säger hur många termer som är lämpliga
att expandera med, det beror till viss del på syftet med undersökningen.12 I vissa
undersökningar minskas antalet termer från den initiala queryn så att exempelvis bara

                                                
9 Efthimiadis, 1996, s. 139
10 Baeza-Yates, Ricardo, Ribeiro-Neto, Berthier, (���	��,���	��
����+�
	��#��, 1999, s. 170-173
11 Baeza Yates, 1999, s 123-127
12 Efthimiadis, 1996, s. 135
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en tredjedel av dessa används i den nya queryn.13 Ofta bestämmer man att ett givet antal
termer skall användas i expansionen, exempelvis 20 st.14 I vissa undersökningar har
man valt att expandera med hundratals termer. Haines & Croft15 expanderar i sin studie
med 150 termer och Buckley et al16 går så långt att de expanderar med 300 och med 500
termer i sin undersökning.

När man kommit så här långt måste man också bestämma sig för vad man skall göra
med termerna. Skall de läggas till den ursprungliga queryn? Skall alla termer från den
ursprungliga queryn behållas? Det finns enligt Efthimiadis17 fyra olika tillvägagångssätt
för denna procedur:

� Robertson & Sparck Jones har begagnat sig av ett sätt där inga nya termer används i
den nya queryn, det är bara fråga om omviktning av termerna från initialqueryn.18

(Detta förutsätter att det IR-system som används tillåter viktning av frågetermer.)
� Termer från initialqueryn används i kombination med termer som väljs från någon

annan källa.Detta har använts av van Rijsbergen & Smeaton.19,20

� Salton använder en kombination av termer från initialqueryn och termer från de
relevanta återvunna dokumenten.21

� Enbart termer från de relevanta återvunna dokumenten används. Detta har prövats
av bl.a. Dillan & Desper.22,23

Gemensamt för alla ovanstående metoder är att det är systemet som gör arbetet.
Användarens enda insats är att göra relevansbedömningar på de dokument som
återvinns med initialqueryn.

                                                
13 Ekmekcioglu et al., Effectiveness of Query Expansion in Ranked-Output Document Retrieval Systems.
0��	�������,���	��
�����)���)�. vol 18, nr. 2, 1992, s. 139-147
14 Harman, Donna K., Towards Interactive Query Expansion. I �,1,+�2	�)�������, 1988, s.321-331
15 Haines, David, Coft, Bruce W.,Relevance feedback and Inference networks. I �,1,+�2	�)�������,
1993, s. 2-11
16 Buckley et al., Automatic Routing and Retrieval using Smart: TREC 2. ,���	��
����2	�)����������
(��������
. vol 31, nr 3, 1995, s. 315-326
17 Efthimiadis, 1996, s. 134-135
18 Robertson , S.E. & Sparck Jones, Karen, Relevance Weighting of Search Terms. 0��	�������
-�
*��	�)�����)��
%���	�,���	��
�����)���)�. vol. 27, nr. 3, 1976, s. 129-146
19 van Rijsbergen, C.J. et al, The selection of good search terms. ,���	��
����2	�)����������
(��������
. vol 17, nr. 2, 1981, s. 77-91
20 Smeaton, Alan F; van Rijsbergen, C.J., The Retrieval Effects of Query Expansion on a Feedback
Document Retrieval System. 3����
�	�0��	���. vol 26, nr. 3, 1983, s. 239-246
21 Salton, Gerard et al, Advanced Feedback Methods in Information Retrieval. 0��	�������
-��*��	�)��
��)��
%���	�,���	��
�����)���)�. vol 36, nr 3, 1985, s. 200-210
22 Dillon, Martin. Desper, James, The use of automatic Relevance Feedback in Boolean Retrieval
Systems. 0��	�������4�)����
�
���. vol 36, nr 3, 1980, s. 197-208
23 Dillon, Martin et al, A prevalence Formula for Automatic Relevance Feedback in Boolean Systems.
,���	��
����2	�)�����������(��������
. vol 19, nr. 1, 1983, s. 27-36
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Samtliga de fem rankningsalgoritmer vi valt att använda i vår uppsats utgår från teorier
som har en tydlig relation till den probabilistiska återvinningsmodellen. Därför börjar vi
vår presentation av algoritmerna med en genomgång av denna modell.

Följande framställning bygger om inte annat anges på Baeza-Yates24. Vi inför en mängd
4 = {�1, �2, … �Q} av dokument respektive en mängd 5 = {!1, !2, … !P} av termer
förekommande i dokumenten i 4.

4 kallas omväxlande i framställningen nedan för dokumentsamling eller kollektion.
Givet en dokumentsamling 4, en query  och ett dokument �M estimerar den
probabilistiska modellen sannolikheten för att dokumentet är relevant. Ett
grundantagande är att det i dokumentsamlingen finns en delmängd + som innehåller
samtliga dokument som anses vara relevanta. Att ett dokument �M är relevant i
förhållande till queryn  kan därför symboliseras med operatorn ”tillhör”, alltså:

+�
M
∈ .

I den probabilistiska modellen betraktas dokument respektive query som vektorer i en
�-dimensionell termrymd eller annorlunda uttryckt: �-tiplar av binära termvikter. Med
binär termvikt avses följande: ett värde }1,0{, ∈

ML
� som för varje term !L anger om den

finns eller inte i dokumentet �M�. Detta gäller motsvarande för queryn : }1,0{, ∈
TL

� . Vi

introducerar här en viktningsfunktion �L, associerad med termen !L, med definitionen:

1. 
MLML

��� ,)( =

Funktionen �L returnerar alltså den binära vikten för termen !L i dokumentvektorn 
M

� ,

där 1 anger att termen är närvarande och 0 anger att termen är frånvarande i dokumentet
�M. Utifrån den probabilistiska modellen tilldelas varje dokument �M ett likhetsvärde
���.�M,�/ gentemot queryn som beräknas enligt formeln

2.

där +  är komplementmängden25 till + och 
M

�  är dokumentet �M betraktat som en vektor.

Täljaren uttolkas som sannolikheten för att dokumentet �M�är relevant (d.v.s. �M tillhör +)
och  nämnaren som sannolikheten för att dokumentet �M�är icke-relevant (d.v.s. �M�tillhör

+ ).

                                                
24 Baeza-Yates, 1999, s. 30-34.
25 Givet en grundmängd 6 av element består komplementmängden till * (noteras * ) av de element i 6

som inte ingår i *, alltså }:{ *'6'* ∉∈= . Se exempelvis Karush, s 148.

)|(

)|(
),(

M

M

M

�+2

�+2
���� =
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Enligt Bayes regel26 gäller

3. 
)(

)()|(
)|(

M

M

M

�2

+2+�2
�+2 = .

På motsvarande sätt gäller

4.  
)(

)()|(
)|(

M

M

M

�2

+2+�2
�+2 = .

varav följer att

5.  
)()|(

)()|(

)()()|(

)()()|(
),(

+2+�2

+2+�2

�2+2+�2

�2+2+�2
����

M

M

MM

MM

M
==

Vad vi åstadkommit genom en tillämpning av Bayes regel är att täljaren resp. nämnaren

blivit beräkningsbara. Kvoten )()( +2+2 är oberoende av �M�och därmed konstant för
hela dokumentsamlingen. Detta medför att den kan uteslutas ur framställningen. Alltså:

6.  
)|(

)|(

)()|(

)()|(
),(

+�2

+�2

+2+�2

+2+�2
����

M

M

M

M

M
≈=

Ett grundantagande i "���	%�����������)��	�
	��#��������, BIM, är att förekomsten av
termer i ett godtyckligt dokument är parvis oberoende.27 Detta innebär att förekomsten
av term !D inte har någon inverkan på om term !E�förekommer eller inte i ett godtyckligt
dokument �M. För att underlätta läsningen av följande framställning inför vi variabeln 'L
med följande definition:

7. )(
MLL

��' =

Vi kan utifrån antagandet enligt BIM om termernas inbördes oberoende använda
multiplikationssatsen för oberoende händelser28 och skriva:

8.  ∏
=

=
Q

L L

L

M

M

+'2
+'2

+�2

+�2

1 )|(

)|(

)|(

)|(
.

                                                
26 Se appendix 1
27 Se exempelvis: Baeza-Yates, 1999, s. 30-34, Robertson & Sparck Jones, 1976
28 Enligt multiplikationssatsen gäller att för två oberoende händelser * och 7 är )()()( 72*27*2 =∩ .
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Högerledet kan även uttryckas:

9.  ∏∏
==

×
0)(1)( )|(

)|(

)|(

)|(

MLML GJ L

L

GJ L

L

+'2
+'2

+'2
+'2

.

Vi låter )|1( +'2�
LL
==  och )|1( +'2

LL
== . Vi antar även att �L = L för alla termer

!L sådana att !
L
∉ .Vi får då:

10.  ∏∏∏∏
∉∈∩∈== −

−×=
−
−×

MLLMLMLML
GNTN L

L

TGN L

L

GJ L

L

GJ L

L


�


�


�


�

,0)(1)( 1
1

1
1

.

Högerledet är lika med följande:29

11.  ∏∏
∈∩∈ −

−×
−
−

TN L

L

TGN LL

LL

LML

�

�
�

1
1

)1(
)1(

Eftersom den andra (högra) produkten är konstant för queryn  kan vi nöja oss med att
betrakta produkten

12.  ∏
∩∈ −

−
TGN LL

LL

ML
�
�

)1(
)1(

Vi utför logaritmering på denna produkt och får ett användarbart värde för 	�
	��#��
�
�
���#����, RSV30, hos dokumentet �M. Med RSV avses ett mått på likheten mellan ett
dokument och en query.Vid närmare betraktande av detta värde ser vi att det utgörs av
summan av (de icke-binära) vikterna )L för de enskilda termerna !L sådana att

�!
ML
∩∈ . Alltså:

13.  ∑
∩∈

=
TGN

LG

ML

M
)RSV där 

)1(

)1(
log

LL

LL

L �

�
)

−
−

=

Detta tar vi med oss till vår genomgång av algoritmerna.

                                                
29 Fuhr, Norbert, Probabilistic Models in Information Retrieval. �-��3����
�	�0��	���. vol. 35, No. 3,
1992, s 243-244.
30 För ytterligare information om RSV, se exempelvis: Gudivada, V.N. et al., ,���	��
����	�
	��#������
-�
��	����������"/ IEEE Internet Computing 1997:5, s. 61.
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��!
Som vi har visat ovan gäller för modellen BIM att den icke-binära vikten )L för varje
enskild term !L i dokumentet �M kan beräknas enligt formeln:

1.  
)1(

)1(
log

LL

LL

L �

�
)

−
−

=

Hur skall vi då uppskatta �L respektive L? Vi betraktar kardinaltalen31 för de
delmängder som kan bildas till 4 utifrån två villkor, se tabell nedan.

I tabellen nedan introduceras följande fyra variabler:

� 8, Antalet dokument i kollektionen
� �, Antalet dokument i kollektionen indexerade av termen !L
� +, Antalet relevanta dokument i kollektionen
� 	, Antalet relevanta dokument i kollektionen indexerade av termen !L

Dessa variabler används genomgående i uppsatsen med denna betydelse om ej annat
anges.

Villkor: dokumentet är relevant

1 0

1 r n - r n

0 R - r N - n - R + r N - n

Villkor:
dokumentet
indexeras av
termen !L

R N - R N
��B	33���'1
�4
5	
:��B	33��@	��2	�2	3C;
52	���433���:1C�<>>:�9��5	
1C�A1CB4
��41
��@��@9
@433A1�.��	3	@�
:�178�4
2	=	�4
5��

Vi inför två antaganden om termoberoende:

O1. Fördelningen av termerna i�� ⊆  + är inbördes oberoende och fördelningen av dessa
i alla dokument � ∈  8 är inbördes oberoende. Med � avses en godtycklig delmängd av
dokument i +.

O2. Fördelningen av termerna i � ⊆  +�är inbördes oberoende och fördelningen av dessa
i 8�\ + är oberoende.

Vidare inför vi en sorteringsprincip som innebär att dokumenten ordnas efter deras
sannolika relevans gentemot queryn. I anslutning till denna princip kan man formulera
två distinkta antaganden om sannolikheten för relevans.

                                                
31 Med kardinaltalet för en ändlig mängd avses antalet element i mängden.
32 Robertson & Sparck Jones, 1976
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S1. Sannolikheten för relevans baseras på närvaron av söktermer i dokument.

S2. Sannolikheten för relevans baseras på närvaron av söktermer i dokument och
frånvaron av dessa i dokument.

Vi kan nu ur ovanstående kontingenstabell härleda fyra olika viktningsmått, F1 t om F4:

��C
 /�:	��2�>9 �1�C	3

(F1) O1 ∧  S1 8�
+	

log

(F2) O2 ∧  S1
)()(

log
+8	�

+	
−−

(F3) O1 ∧  S2
)(
)(

log
�8�
	+	

−
−

(F4) O2 ∧  S2
)()(

)(
log

	+�8	�
	+	

+−−−
−

��B	33����6���@4A�
4
5:C9���8;�3	22��<��'1
�4
5	
:��B	33	
���<�4��9
�@43A1�	
���?���?�����	:>
��

Robertson & Sparck Jones anser att formel F4 bör vara den bästa kombinationen av
antaganden.34

Med vikter tillagda för att undvika nollvärden läggs 0.5 till samtliga delresultat. Därför
kallas algoritmen även �������
9:.

2.  
)()(

)(
log

	+�8	�
	+	

�
W +−−−

−=

3.���� = 
)5.0)(5.0(

)5.0)(5.0(
log

+−+−
++−−+

	+	�
	+�8	

De faktorer som framförallt påverkar resultatet är en terms förekomst i relevanta resp.
icke-relevanta dokument, i så motto att ett högt värde på 	 och ett lågt värde på � i
kombination resulterar i att �� får ett högt värde.

�!�C124�4	2
Robertson föreslog 1986 en modifiering till algoritmen ����. Den är konstruerad för att
bättre ta hänsyn till sammanhang där man inte har någon relevansinformation, d.v.s.
information om relevansbedömningar rörande befintlig kollektion,  att utgå ifrån.

                                                
33 Se Tabell 1, s. 11
34 Robertson & Sparck Jones, 1976 s. 133
35 Robertson, S.E., On relevance weight estimation and query expansion. 0��	�������4�)����
�
���. vol.
42, nr. 3, 1986, s. 182-188
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1.  ����� = 8�)
)	+)	�
)	+�8)	

/där  
)1)((

)1)((
log =

−+−+−
−++−−+

Tittar man närmare på ���������� så ser man att den är i det närmaste identisk med ��.
Skillnaden är att vikten 0,5 från �� har bytts ut mot ). ) står för �;8, alltså förhållandet
mellan antalet dokument som är indexerade av term�
 och antalet dokument i samlingen.
Om man tar bort all relevansinformation från �� återstår endast ��och 8.

Villkor: dokumentet är relevant

1 0

1 0,5 n + 0,5 n + 1

0 0,5 N - n + 0,5 N – n + 1

Villkor:
dokumentet
indexeras
av termen !L

1 N + 1 N + 2
��B	33���'1
�4
5	
:��B	33��@	��2	�2	3C;
52	���433���:1C�<>>:�9��5	
1C�A1CB4
��41
��@��@9
@433A1�.��	3	@�
:�178�4
2	=	�4
5���2	

�����C:�;33
4
5�:�A
�:��	3	@�
:4
�1�C��41
��433;55�8��
5D1��:�C	2�+?&�	
3���

Om �� beräknas från ovanstående kontingenstabell får det följande resultat:

2. �� 
)5,0(

)5,0(
log

5,0)5,0(

)5,0(5,0
log

+
+−=

+
+−=

�
�8

�
�8

Detta får till följd att utan att någon relevansinformation föreligger kommer ändå �� att
ge termerna olika vikter. Detta är enligt Robertson36 olyckligt då en terms vikt när det
inte föreligger någon relevansinformation borde vara 0.

Hur motiverar då Robertson införandet av )? Vi börjar med att betrakta
ursprungsformeln:

3.  
)1(
)1(

log,
LL

LL

ML �
�

�
−
−=

För att åstadkomma vikten 0 för alla termer där relevansinformation inte förekommer
måste uppskattningen av �L�vara lika med L�i ovanstående formel. L�brukar där
relevansinformation saknas uppskattas till �;8��. Vad vi åstadkommit med detta är att vi
fått en bättre justeringsfaktor än 0,5 då relevansinformation inte föreligger.

����������� kan användas på två olika sätt38:
� på samma sätt som övriga algoritmer, dvs alla termer från de dokument som

användaren genom 	���#��)������"�)! bedömt vara relevanta rankas med
algoritmen.

                                                
36 Robertson, 1986, s. 184
37 Croft, W.B., Harper, D.J., Using probabilistic model of document retrieval without relevance
information. 0��	���������)����
�
���. vol. 35, nr. 4, 1979, s.285-295
38 Robertson, 1986, s. 186
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� i interaktiv QE skulle ovanstående steg vara detsamma, varefter användaren väljer
ut de termer som skall användas vilka sedan rankas med ��.

Vi har i vår uppsats valt att använda algoritmen på samma sätt som Efthimiadis39 gör;
enligt det första alternativet ovan. Detta är alltså inte det användningsområde som
algoritmen först konstruerades för.
����������� påverkas av i stort sett samma faktorer som ��.40 Värt att påpeka är dock att
), dvs. �;8, varierar för varje term.

%1��	�
Använd av M. F. Porter och Valerie Galpin i Muscat:s online-katalog. Det ges ingen
formell härledning i källartikeln och det uttrycks också i artikeln att den inte har något
egentligt teoretiskt värde.41

1.  ��	
�	 = 
8
�

+
	 −

Algoritmen skulle dock enkelt kunna härledas på följande sätt (vi använder oss återigen
av kontingenstabellen).

Villkor: dokumentet är relevant

1 0

1 r n - r n

0 R - r N - n - R + r N - n

Villkor:
dokument
et
indexeras
av termen
!L R N - R N
��B	33���'1
�4
5	
:��B	33��@	��2	�2	3C;
52	���433���:1C�<>>:�9��5	
1C�A1CB4
��41
��@��@9
@433A1�.��	3	@�
:�178�4
2	=	�4
5��

Om vi utgår från en förenklad viktningsfunktion43

2.  
LLML
�� −=,

och utgår från antagandet O1 ∧  S144 får vi ett viktningsmått enligt formeln

3.  
8
�

+
	

�
ML

−=,

vilket är identiskt med Porters funktion.
                                                
39 Efthimiadis, 1995, s. 607
40 Se detta arbete s. 13
41 Porter, M.F. & Galpin, V., Relevance feedback in a public access catalouge for a research library:
Muscat at the Scott Polar Research Institute� 2	��	��. vol. 22, Nr. 1, 1988,  s. 1-20
42 Robertson & Sparck Jones, 1976
43 delvis använd i ��, se detta arbete s. 17
44 Se detta arbete s. 12
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Följande kan sägas om funktionen av Porter: vikten på en term påverkas av förekomsten
i relevanta dokument samt termens förekomst i samlingen. Vidare kan man se att den
första delen av formeln, 	;+, påverkar resultatet i större utsträckning än den andra delen,
�;8. Detta eftersom 8 i normalfallet är stort relativt de andra variablerna. Detta betyder
att en terms förekomst i de relevanta dokumenten är det som påverkar resultatet mest.45

                                                
45 Efthimiadis, 1995, s. 608
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E>F
Även denna algoritm har Robertson som upphovsman46. Den bygger på �� men
inkluderar också differensen mellan två sannolikhetsvärden. Dessa värden står för
sannolikheten att en term 
 förekommer i ett godtyckligt dokument i två disjunkta
delmängder av dokumentsamlingen: de relevanta dokumenten (�W), respektive de icke-
relevanta dokumenten (W). Enligt relevansviktningsteorin47 kommer tillägget av term 

till queryn  med vikten wM�att öka återvinningseffektiviteten med:

1.  






−
−−⋅

+−+−
++−−+=−=

+8
	�

+
	

	+	�
	+�8	

����
)5.0)(5.0(

)5.0)(5.0(
log)(

På detta vis så kombinerar �� effekterna av relevansviktningsteorin (��) som premierar
lågfrekventa termer, med en terms förekomst i de relevanta dokumenten.48

I uttrycket ovan kan man se att �W�är det samma som ��. Det är dock inte nödvändigt att
basera denna på just ��, man kan tänka sig att man använder någon annan algoritm som
baseras på BIM.49

Utifrån detta kan konstateras att �� premierar termer som finns i de relevanta
dokumenten, mer än dem som inte finns i de icke-relevanta. Detta ser man om man
betraktar den andra faktorn av algoritmen:

2. 






−
−−
+8
	�

+
	

Här kan man se att den första kvoten normalt sett får större betydelse, givet ett relativt
sett stort värde på 8.

                                                
46 Robertson, S.E., <��
�	������)
������	���	%��'�������� / Journal of Documentation. vol. 46, Nr. 4,
1990, s. 359-364.
47 Roberson & Sparck Jones, 1976, s. 129-146
48 Efthimiadis, Efthimis N. & Biron, Paul V. UCLA-Okapi at TREC-2: Query Expansion Experiments.
�+&39��2	�)�������, 1994, s. 280
49 Efthimiadis, 1995, s. 609
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	C4C
Expected mutual information measure, ����, har van Rijsbergen som upphovsman och
utgår från antagandet att termer inte är fördelade oberoende av varandra.50 (Till skillnad
från de övriga algoritmerna i vår undersökning som alla utgår från BIM) Den har istället
klustringshypotesen som grund. Innebörden av denna är att dokument som är nära
associerade med varandra tenderar att vara relevanta för samma queries. Det vill säga:
relevanta dokument tenderar att vara mer lika varandra än de är lika icke-relevanta
dokument.51

&��� är ett associationsmått som anger i vilken utsträckning två
sannolikhetsfördelningar avviker från stokastiskt oberoende.52 För två diskreta53

sannolikhetsfördelningar 2('L) och 2('M) definieras detta mått:

1. ∑=
ML [[ ML

ML

MLML '2'2

''2
''2'',

, )()(

),(
log),(),( .

Ur ovanstående formel ser vi att då 'L och 'M är oberoende och det därmed gäller att 2('L,
'M) = 2('L)2('M) blir ,('L, 'M) = 0. &��� kan tolkas som ett mått på den statistiska
information som ryms i 'L om 'M, respektive i 'M om 'L. Det kan till exempel användas för
att mäta i vilken utsträckning två indexeringstermer är associerade med varandra i en
dokumentsamling. van Rijsbergen använder denna formel som en rankningsalgoritm
genom att mäta associationen mellan sannolikhetsfördelningarna 2('L) respektive 2(�T),
där 'L ∈ {0,1} indikerar termens frånvaro resp. närvaro i ett dokument samt �T ∈ {0,1}
indikerar att ett dokument är icke-relevant resp. relevant. Rankningsalgoritmen baserad
på emim som används av van Rijsbergen har följande definition:

2.  ∑ ∆==
TL

Z[ TL

TL

TLLTTLLT �2'2

�'2
�'2�2'2,&

, )()(

),(
log),())(),(( ,

där vikten ∆LT är 1 om 'L�= �T respektive –1 om 'L ≠ �T.

Om vi vill uttrycka detta med samma variabler som för tidigare beskrivna algoritmer,
dvs ���8��	��och + kan denna rankningsalgoritm skrivas enligt följande:54

7.

)(
))((

)(
log)(

)(
)(

log)(
)(

)(
loglog 	+�8

+8�8
8	+�8

	+
+�8
8	+

	�
�+8
8	�

	
+�
	8 +−−⋅

−−
+−−+−⋅

−
−−−⋅

−
−−⋅

                                                
50 van Rijsbergen, C.J., A theoretical basis for the use of co-occurence data in information retrieval.
0��	�������4�)����
�
���, 1977. vol. 33, s. 106-119
51 van Rijsbergen, 1979, s. 96
52 van Rijsbergen 1979, s 27
53 Med en diskret stokastisk variabel avses en stokastisk variabel som enbart kan anta ett ändligt antal
(eller ett uppräkneligt oändligt antal) värden. En diskret sannolikhetsfördelning är fördelningen av de
sannolikhetsvärden som är associerade med en diskret stokastisk variabel.
54 Efthimiadis, 1995, s. 609
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Det är denna sista formel vi använt oss av i vår undersökning. I fallet med emim är det
betydligt svårare att genom att betrakta formeln påvisa att någon enskild variabel
påverkar resultatet i övervägande utsträckning.
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*��4245��	��1�:A
4
5

Att med hjälp av användarens synpunkter på ett sökresultat förändra/modifiera en query
är inte något nytt inom IR-forskningen. Man talar då om +���#��)������"�)!� Redan
1971 visade exempelvis Rocchio55 hur man genom att låta användaren relevansbedöma
de av den första queryn återvunna dokumenten och sedan på basis av detta låta systemet
omformulera queryn kan öka både precision och recall. I hans studie användes det
vektorbaserade IR-systemet SMART.56

På senare år har det genomförts mycket forskning kring QE i olika former, speciellt
inom ramen för TREC.57 Vi kommer här att redogöra för två olika studier som har det
gemensamt att vår studie till viss del liknar de båda, exempelvis genom att samma
algoritmer används och det handlar om AQE.

#
2	�:�A
4
5��.�#�� G�A�>4��������G�.�"<	�6��=>�
:41

�=>	�4C	
�:
Den första av studierna är gjord av Biron & Efthimiadis och är ett bidrag till TREC2.58

Studien genomfördes vid Graduate School of Library and Information Science, UCLA.
Syftet med studien var följande:

•  Att utvärdera en utökad version av deras ”go-see-list”.59

•  Undersöka effekterna av QE med och utan relevance feedback
•  Jämföra prestanda mellan olika rankningsalgoritmer
•  Att jämföra återvinningseffektiviteten mellan relevance feedback från användare

kontra hypotetiskt konstruerad. (De första X dokumenten bedöms vara relevanta.)

Det IR-system som användes var en version av systemet OKAPI. Om detta kan sägas att
det är baserat på den probabilistiska modellen och har inbyggt stöd för relevance
feedback från användaren. Kollektionen bestod av artiklar från Wall Street Journal
(1987-1989) där hela artikeln har indexerats. Undersökningen utfördes med 50 topics60.
De mätte sina resultat (precision & recall) vid ett 4�)����
�3�
����=�����(DCV) 61 som
varierade mellan 5 och 20, i steg om 5 dokument. Expansionen skedde genom att 10,
sedan 20, sedan 30 termer lades till initialqueryn. Dessa termer valdes enbart från titeln
eller ”concept” (en kort sammanfattning av dokumentet). Som initialquery utnyttjades
redan färdiga TREC-querys. De algoritmer som testades var: wpq, emim, porter, r-lohi
och r-hilo.

                                                
55 Rocchio, J.J. JR, Relevance Feedback in Information Retrieval. I Salton, Gerard, �-�����	
�+�
	��#��
�%�
����&'��	����
�����*�
���
�)�4�)����
�2	�)������, 1971, s. 313-323
56 Salton, Gerard, �-�����	
�+�
	��#����%�
����&'��	����
�����*�
���
�)�4�)����
�2	�)������, 1971, s.
vii-x
57 TREC, Text Retrieval Conference, se detta arbete s. 20
58 Efthimiadis & Biron,  279-289.
59 Med ”Go-See-List” avses här en lista med termer som skall behandlas på ett speciellt sätt. Här
inkluderas bl.a. stoppord samt ord som inte är stoppord men ändå inte är lämpliga att expandera med
(semistoppord som ex. egennamn).
60 Se detta arbete kap. TREC s. 20
61 För information om DCV, se detta arbete s. 24
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De resultat som kom fram av undersökningen var följande:

� Användandet av en ”go-see-list” måste undersökas vidare innan man kan dra några
slutsatser rörande dess betydelse för återvinningen.

� Om queryn expanderades med 10 termer från de 5 eller 10 högst rankade
dokumenten ökade återvinningseffektiviteten. Alla andra urval av termer och
dokument (t.ex. 20 termer från de 5 högst rankade dokumenten) hade en negativ
effekt på återvinningseffektiviteten.

� Återvinningseffektiviteten varierade beroende på vilken algoritm som användes. r-
lohi verkar genomsnittligt prestera bättre än övriga algoritmer i denna undersökning.

� Även om QE hade en positiv effekt på återvinningen så var denna mindre än vad
författarna hade förväntat sig.

Författarna anser att några av de bidragande orsakerna till resultaten kan ha varit:

� De initialquerys som användes var för bra, i den meningen att de redan från början
innehöll majoriteten av de bästa söktermerna. Detta avspeglar knappast en verklig
situation.

� Storleken på kollektionen. Tidigare experiment inom området har gjorts på avsevärt
mindre kollektioner.

� Dokumenten är här i fulltext, till skillnad mot tidigare tester som utförts på korta
bibliografiska uppgifter.

� Dokumentens längd bidrar till att det ofta bara är en sektion av dokumenten som är
relevanta. Detta innebär att även de dokument som bedömts som relevanta
innehåller en stor mängd icke-relevant material som påverkar algoritmernas förmåga
att föreslå bra termer såtillvida att dessa dokument också innehåller en mängd dåliga
termer ur recallhöjande synvinkel.
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Denna undersökning är utförd av Efthimiadis 1993.62 Syftet med studien var följande:

� Att undersöka prestationen hos 8 olika rankningsalgoritmer med avseende på att
ranka termer för interaktiv query expansion (IQE). De 8 algoritmerna var följande:
f4, f4modified, porter, emim, wpq, r-lohi, r-hilo och zoom.

� Utvärdera den av författaren konstruerade algoritmen 	9��-�.
� Att  genomföra studien i en verklig operationell miljö och att se vilka algoritmer

som bäst tillvaratar användarnas preferenser.

Studien skiljer sig från den föregående på flera olika punkter.

� Verkliga användare med verkliga informationsbehov användes.
� Som testkollektion användes de operationella varianterna av databasen INSPEC.

Både Data-Star och ESA-IRS användes. Användarna jobbade mot CIRT, ett
sökgränssnitt utvecklat av Robertson mfl.63

                                                
62 Efthimiadis, 1995, s. 605-620
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� 25 frågor ställdes till databasen.
� Expansionstermerna valdes enbart från descriptor- och identifierfälten, det var alltså

inte fråga om en undersökning på fulltextmaterial.
� Effektiviteten hos algoritmerna mättes aldrig, i stället mättes hur algoritmerna

rankade termer jämfört med hur användarna rankade termerna.

De resultat som kom fram genom undersökningen var följande:

� ��, ��������	
�	��	9��-� uppvisar väldigt liten skillnad sinsemellan med avseende
på vilka termer som rankas högst.

� Detsamma gäller mellan �� och ����������.
� Det finns stora skillnader mellan å ena sidan �� och ���������� och å andra sidan

�� och ����.
� 	9��-� och ��	
�	 är lika �� och ���� med avseende på hur de rankar termer

jämfört med hur användarna gör det.
� Sämst resultat i förhållande till användarna uppmättes av >����och 	9-���.
� Sammanfattningsvis kan sägas att ����������	9��-� och ��	
�	 har presterat det

bästa resultatet avseende förmågan att ranka termer på samma sätt som användarna.

Några tänkbara orsaker till resultatet kan enligt författaren vara följande:

� Enbart descriptor och identifier har använts för val av expansionstermer. Resultatet
kunde mycket väl ha varit ett annat om en fulltextmiljö hade använts.

� Storleken på + har varit relativt liten. Det är möjligt att resultatet hade varit ett annat
om +�hade varit större.

����
Text Retrieval Conference, TREC, är en årligt återkommande konferens inom IR. Den
första konferensen hölls 1992 och man är i år, 2001, inne på den tionde. Syftet med
konferensen är bl.a. att uppmuntra forskningen inom IR-området genom att bistå med
en stor testkollektion, enhetliga bedömningskriterier och att vara ett forum för
organisationer som vill jämföra sina resultat.

Det finns några faktorer som skiljer TREC från de tidigare experimenten inom IR. För
det första erbjuder TREC mycket stora testkollektioner64, oftast i fulltext. Det handlar
om miljontals dokument. Vidare så används inom TREC den s.k. ���������
���� för
relevansbedömningar. Den innebär att inte samtliga dokument i testkollektionen
relevansbedöms gentemot frågorna/informationsbehoven (kallas hos TREC för Topics).
Relevansbedömningen går till på ett sådant sätt att alla deltagande organisationer
skickar sina resultat till TREC som sedan relevansbedömer de högst rankade
dokumenten (oftast de 100 högst rankade dokumenten) från varje deltagande
organisation. Genom detta förfarande hoppas man kunna täcka in en så stor del av alla
relevanta dokument som möjligt. Detta förfarande är naturligtvis inte optimalt men en
nödvändighet då det handlar om så stora dokumentsamlingar. Detta får till konsekvens

                                                                                                                                              
63 Robertson, Steven, et. al., Weighting, ranking and relevance feedback in a front-end system� 0��	������
,���	��
�����)���)�, 1986, nr. 12, s. 71-75
64 För mer information om testkollektioner se detta arbete s. 29
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att recall inte kan mätas i absoluta termer, alla dokument är ju inte relevansbedömda
varför det inte kan uteslutas att det finns ytterligare relevanta dokument utöver de
kända. Därför mäts i stället 	���
�#�	�)���. Med relativ recall avses här förhållandet
mellan antalet återvunna relevanta dokument och antalet ! ��� relevanta dokument i
kollektionen.65

                                                
65 För utförligare information om TREC se exempelvis: Text Retrieval Conference (TREC) Homepage,
Baeza-Yates, 1999, s. 84-92 eller Korfahage, 1997, s. 232-234
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,�(	�12

Här kommer vi att redogöra för hur vi gått till väga för att svara på de frågor som vi
ställde oss i början av uppsatsen. Vi kommer även att ge en utförlig beskrivning av den
miljö experimenten utförts i. (Med miljö avses här testkollektionen, IR-systemet,
implementering av algoritmerna samt övrig mjukvara som använts)

Den första fråga vi ställde oss var följande: ?�	��	��
�	�	�	��!���������	�
��	������
�#����������	���
�#��
�	#�����������!
�#�
�
@ Vi börjar med att definiera nyckelbegrepp i
frågan. Prestanda i IR-sammanhang brukar normalt mätas i termer av �	�)������och
	�)���.66 Vi kommer att ansluta oss till detta tillvägagångssätt genom att vi kommer att
använda oss av måttet recall för att få svar på vår första fråga. Då vi använt oss av en
kollektion från TREC är det relativ recall som kommer att mätas.

Vår nästa fråga var: =��!���	��!�	�!���
 �!���"��	����
����	����
�
�
@ För att besvara
denna fråga kommer vi att närmare analysera resultatet av fråga 1. Då alla tänkbara
variabler i vår undersökning har hållits konstanta, förutom just algoritmen är det endast
denna som kan ligga till grund för eventuella uppmätta skillnader. Övriga faktorer som
kan tänkas påverka resultatet kommer också att diskuteras.

Den tredje och sista frågan löd: ?�	���!�� 	�����	�
��	���#�	���	�������#���������
-�	����	��!�	�
�	��	@ Vi avser här att göra parvisa jämförelser av samtliga algoritmer.
Till skillnad från fråga 1 kommer vi här att jämföra hur algoritmerna rankar samtliga
termer. Vi hoppas att vi med denna fråga empiriskt skall kunna styrka samband som
framkommit av fråga 1 och fråga 2.

%��A�4:A�C	�12
I vår undersökning har vi valt att närmare studera och jämföra följande fem
rankningsalgoritmer: ������������������	
�	�����och ������Vi kommer här att ge en
beskrivning av hur vi praktiskt gått till väga för att få svar på våra frågor med början i
den första frågan; ?�	��	��
�	�	�	��!���������	�
��	��������#����������	���
�#
�
�	#�����������!
�#�
�
@

��95���

1. Vi börjar med att ställa en query till systemet utifrån ett topic.
2. Systemet svarar med att presentera de 20 högst rankade dokumenten i förhållande

till vår query, vilket motsvarar det ��)����
�)�
����#���� (DCV) på 20 dokument
som vi har fastställt för undersökningen.

3. Utifrån TRECs relevansbedömningar delar vi in de, av InQuery, 20 högst rankade
dokumenten i relevanta resp. icke-relevanta.

4. Relativ recall beräknas för att se hur bra ursprungsqueryn presterar. Detta värde
används sedan som utgångspunkt för jämförelserna.

5. De återvunna dokumenten indexeras.
6. De fem algoritmerna får ranka termerna.
7. De 5 högst rankade termerna för varje algoritm väljs ut för expansion. En ny query

ställs till systemet. Denna består av ��"�	
 de 5 högst rankade termerna.
                                                
66 Se exempelvis: van Rijsbergen, 1975, s. 8
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8. Relativ recall beräknas för varje algoritm.
9. Algoritmernas resultat jämförs.

Vi kommer nu att utveckla och redogöra för hur varje punkt i föregående lista har gått
till i praktiken.

�����������	������	��������	��
���������������������������
����������
Syftet med detta steg är att återvinna minst ett för topic:et relevant dokument från
kollektionen. Detta för att samtliga algoritmer vi använt oss av kräver relevance
feedback i form av minst ett relevant dokument. I vår formulering av initialqueryn har
vi utgått från centrala begrepp i topic:et. Vi har strävat efter att formulera alla
initialquerys på ett konsekvent sätt då vi är medvetna om att detta är det enda steg i
undersökningen där vi själva kan påverka resultatet. Initialqueryn har i samtliga fall
bestått av flera termer. Dessa termer har inte bundits samman med exempelvis booleska
operatorer utan bara skrivits in efter varandra.67

Exempel på ett topic och hur initialqueryn har sett ut:68

<num> Number: 301
<title> International Organized Crime

<desc> Description:
Identify organizations that participate in international criminal
activity, the activity, and, if possible, collaborating organizations
and the countries involved.

<narr> Narrative:
A relevant document must as a minimum identify the organization and the
type of illegal activity (e.g., Columbian cartel exporting cocaine).
Vague references to international drug trade without identification of
the organization(s) involved would not be relevant.

Ovanstående visar hur ett topic kan se ut formaterat med SGML. ”Number” är det
löpnummer varje topic från TREC har, ”title” är titeln på just detta topic, ”Description”
är en kortare beskrivning av topic:et och ”Narrative” är en beskrivning över vad som
räknas som ett relevant dokument. Vår initialquery till detta topic såg ut på följande sätt:

� international organized crime

Vid en första anblick kanske detta inte verkar vara den mest optimala queryn för detta
topic. Detta är helt riktigt men det har heller inte varit vår avsikt att i detta stadium
formulera den optimala queryn då vår undersökning inte har detta syfte. Att använda sig
av en optimal query skulle snarare motverka syftet med vår undersökning, då det i ett
sådant fall inte skulle föreligga något skäl för användandet av QE. Dessutom vet man
från forskningen att användaren av ett IR-system sällan lyckas formulera särskilt bra
queries.69 I stället har vi konsekvent försökt att använda oss just av titeln eller delar

                                                
67 För en beskrivning av InQuery se detta arbete s. 25
68 Samtliga använda topics och initialquerys redovisas i kap. 7, Resultat.
69 Korfhage, Robert R., ,���	��
�����
�	��������+�
	��#��, 1997, s. 219.
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därav som query. Detta för att vår påverkan skall bli så liten som möjligt på
undersökningen.

��������������	�	������	��������
���	����� �!�"����	
#	����#���
��
������!���	
��
��������������$����#�������	�	�����������
���������	����%&'�(����� ��#���
����
���!	���	��������������
�����#
�
"�
�
Vi har ställt in InQuery på att bara returnera de 20 högst rankade träffarna. I de flesta
IR-experiment använder man sig av en eller flera DCVs. Vi har i vår studie valt ett
DCV på 20 som är ganska vanligt om man bara använder ett DCV.

)��*�����
�+,-'�������	
������
�
"	�������������������#���
�������������	
�	�
Ur den lista på de 20 högst rankade dokumenten som InQuery presenterat för oss väljer
vi ut de dokument som är relevanta för vårt topic. Detta har gjorts manuellt genom att
jämföra listan (från TREC) över relevanta dokumentnummer  för topic:et med
dokumentnumren för de återvunna dokumenten. Därigenom skapas två disjunkta
mängder av dokument; relevanta och icke-relevanta.

���,��	�������	�������#
	������	������!�����	�������
"������
��������	���&���	������
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������	
������"�
"���
#�����������������
	�
Beräkningen utförs genom att dividera antalet återvunna relevanta dokument (�) med
det totala antalet kända relevanta dokument i kollektionen (").

100×=
"
�

	�)���

Detta värde sparas för att sedan kunna ha det som måttstock vid jämförelsen mellan de
olika algoritmerna.

.��&��������

	��#���
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�����	��
För att senare kunna exekvera algoritmerna behövs uppgifter om antalet dokument i
kollektionen samt delmängden av dokument , relevanta- och icke-relevanta, som
indexeras av term 
. Vidare behövs uppgifter om antalet relevanta dokument av de
återvunna samt antalet av dessa som indexeras av term 
. (8�����+��	)�� Informationen
som behövs för att räkna ut dessa uppgifter finns rimligtvis redan i IR-systemet,
InQuery, så även i vårt fall. Ett problem har dock varit att dessa uppgifter är dolda för
oss i den version av InQuery som vi använt oss av. Detta har tvingat oss att återigen
indexera dessa 20 dokument. Detta har gjorts med programmet ”Textindex”.�� Vi har
begagnat oss av samma stoppordslista som InQuery använder.�� Här har vi av praktiska
skäl valt att enbart indexera de 20 återvunna dokumenten och alltså inte hela
kollektionen. Detta innebär att i vår undersökning står � inte för antalet dokument i
kollektionen som indexeras av term�
 utan antalet dokument av de 20 som indexeras av
term 
. Analogt med detta har vi valt att omdefiniera 8 så att det i undersökningen står
för DCV och inte för antalet dokument i hela kollektionen. Det är möjligt att detta får
konsekvenser för undersökningen. Vi tror dock inte att så är fallet. Anledningen till
detta är att undersökningen genomförts i en fulltextmiljö och att den mängd av termer
som förekommer i de 20 dokument som vi har indexerat är så pass stor att den kan sägas

                                                
70 För definitioner av 8�����+��	 se detta arbete s. 11
71 Mjukvara speciellt utvecklad i Microsoft Visual Basic för denna undersökning av Andreas Jansson.
72 Stoppordslistan finns i appendix 2.
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representera dokumentsamlingen . Vi vill återigen betona att detta är en eftergift vi fått
göra av praktiska skäl.

/��&������	�"������
	������	
#	�������
	�
Detta är den centrala delen av undersökningen; algoritmernas arbete. Algoritmerna har
implementerats som s.k. ���	�����	�)���	�	 i databashanteringssystemet SQL Server
7.0 från Microsoft.�� En lagrad procedur är en uppsättning SQL-uttryck�� som bildar en
logisk enhet och utför en avgränsad uppgift. Varje algoritm har sedan fått beräkna ett
värde för samtliga indexerade termer i de tidigare återvunna dokumenten, vilket har
upprepats för varje topic. Denna process tog c:a 80 timmar för datorn att utföra.
Resultatet av detta, termrankning för varje algoritm och topic, har sparats undan i
databasen (SQL Server) för senare bearbetning.

0��&��.�!�"����	
#	���������
	������	����	�"���������������������	
��
��-
�
�������
����������������������&�
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�	������.�!�"����	
#	���������
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Som vi visat i kapitlet ”Query Expansion” kan expansionen ske med olika många termer
samt på olika sätt. Exakt hur många termer man skall expandera med är inte föreskrivet
varför vi i denna undersökning valt att enbart expandera med 5 termer. Denna siffra är
medvetet lågt vald då vi verkligen vill undersöka hur algoritmerna presterar med enbart
de 
���	��!��� termerna. I enlighet med Dillon et al�� har vi valt att enbart använda oss
av de nya termerna i den expanderade queryn. Denna nya query har precis som
initialqueryn matats in i systemet utan några operatorer.

1��,��	�������	�������#
	�������	����	�"�����
Recall beräknas denna gång genom att addera antalet relevanta återvunna dokument
från initialqueryn (��) med antalet nya relevanta återvunna dokument från den nya
queryn (��). Summan divideras sedan med antalet kända relevanta dokument i
kollektionen (").

1001
1 ×=

"
�

	�)���

10021
2 ×+=

"
��

	�)���

02 ≥�  vilket medför att 12 	�)���	�)��� ≥ .

Detta får till resultat att den nya recallen beräknad för respektive algoritm inte kan bli
lägre än recallen beräknad för initialqueryn. Vi har valt denna metod eftersom de
relevanta dokument som återvunnits av initialqueryn givetvis kommer att presenteras
för användaren även när resultatet av expansionen presenteras.

                                                
73 Algoritmernas implementering finns i appendix 3
74 SQL, Structured Query Language, är ett standardiserat språk för kommunikation med
relationsdatabaser. Se ex. Segerlund, Mikael, �$A���
	���!
���, 1998.
75 Dillon, Martin et al, 1983, s. 27-36
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2��3�"������
	��������	����������
Här mäts den eventuella ökningen i recall för varje algoritm i förhållande till det
ursprungliga värdet på recall. Här har olika mått på centraltendens över samtliga topics
(20st) använts.
Detta för att kunna göra en rättvisare bedömning av algoritmernas prestanda. Dessa
centralmått jämförs sedan mellan de olika algoritmerna.

��95���
Nästa fråga som vi ställde, =��!���	��!�	�!���
 �!���"��	����
����	����
�
�
@ kommer vi
att försöka besvara genom att närmare studera resultatet av fråga 1 samt genom att
närmare studera den experimentella miljön och dess tänkbara påverkan på resultatet.

��95���
Den 3:e och sista frågan vi ställde oss var, -�	���!�� 	�����	�
��	���#�	���	�����
�#����������-�	����	��!�	�
�	��	@�För att besvara denna fråga kommer vi att använda
oss av statistisk analys. Till skillnad från den första frågan där vi bara använde oss av de
5 högst rankade termerna för varje algoritm och topic, kommer vi här att studera
resultatet av algoritmernas rankning av samtliga termer. Vi avser att göra parvisa
jämförelser över alla algoritmer och topics.

5 algoritmer ger 10 unika par. Vi låter � representera antalet element som skall jämföras
parvis och kan då beräkna antalet unika par genom följande formel

2
)1(

2
−=




 ���

vilket för n = 5 ger 10 unika par.

Varje algoritm har för varje topic rankat samtliga indexerade termer. Det är dessa listor
som jämförs, d.v.s. termernas placering i dessa listor och inte termernas rankningsvärde.
Det man här mäter är !�		���
����� mellan listorna vilket kan förstås som ett mått på
linjärt förhållande mellan två datauppsättningar.�� Det mått vi valt att använda kallas
Pearson´s produktmomentkorrelation, ofta benämnt 2��	���B��	.

Givet mängden { }),(),...,,(),,(),,( 332211 QQ
%'%'%'%'6C =  av ordnade par ur de enskilda

mängderna 6�resp. C (där x resp. y är element i listorna och inte listor) kan korrelationen
beräknas enligt följande77:
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I ovanstående formel representerar � antalet element i de enskilda listorna.

                                                
76 I praktiken kan man se detta som ett mått på likhet mellan två datauppsättningar.
77 Se exempelvis: Weisstein, 1999, 332-333
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Vi har använt resultatet av punkt 6 ovan, alltså algoritmernas rankning av samtliga
termer, och sedan bearbetat dessa listor i programmet Microsoft Excel, där 2��	���B��	
finns som en inbyggd statistisk funktion. Vad vi vill åstadkomma med denna fråga är att
se om resultatet av korrelationsmätningen uppvisar några samband med resultatet av
algoritmernas prestation med avseende på de 5 högst rankade termerna. Värdet av
2��	���B��	 varierar mellan –1 och 1, där –1 betecknar en perfekt negativ korrelation, 1
betecknar en perfekt positiv korrelation och 0 betecknar lägsta möjliga korrelation.

�	:�A133	A�41
	

I stort sett alla IR-experiment som utförs kräver någon form av testkollektion. En
testkollektion består av följande tre delar:

� En uppsättning dokument, i fulltext eller enbart bibliografiska uppgifter.
� En uppsättning informationsbehov/frågor. (I TRECs fall Topics)
� En uppsättning relevansbedömningar av dokumenten i förhållande till

informationsbehoven/frågorna.

De dokument som använts kommer från TREC-678. Vi har här inte använt oss av alla de
dokument som tillhör TREC-6, utan har enbart valt en del av dessa. Den består av
131896 dokument i fulltext, vilka utgörs av artiklar från tidningen LA Times (Los
Angeles Times) årgång 1989-1990. Dokumenten varierar i längd från väldigt korta, c:a
50 ord, till längre artiklar om mer än 1000 ord.79 Dokumentens medellängd är 526,5
ord.80

Det finns 50 topics framtagna för TREC-6. Då vi inte använder oss av alla dokument
från TREC-6 har vi i vår undersökning valt ut de 20 topics som har flest antal relevanta
dokument som tillhör vår del av dokumenten. Detta innebär att vi kommer att försöka
besvara våra frågor genom att använda oss av dessa 20 topics.

Till varje topic finns ett antal dokument som bedömts vara relevanta enl. TRECs s.k.
�������9 metod. I de topics vi har valt ut varierar antalet relevanta dokument till ett
topic mellan 18 och 233.

��G:6:�	C	�
IR-systemets uppgift är att matcha frågor mot dokument. Detta kan göras enligt ett
flertal olika modeller. Som exempel kan nämnas system som bygger på vektormodellen,
den probabilistiska modellen eller den booleska modellen. Dessa modeller skiljer sig åt i
sättet de matchar frågor mot dokumenten. Det system vi använt oss av i vår
undersökning är InQuery.81 Det är ett IR-system utvecklat vid Center for Intelligent
Information Retrieval, Computer Science Department, University of Massachusetts.
Den modell som InQuery använder sig av är en tillämpning av den probabilistiska

                                                
78 För information om TREC se sid. 22 i detta arbete.
79 För exempel på dokument från kollektionen se bilaga 4
80 Baeza-Yates, 1999, s.87
81 WinQuery 1.0 från 1996.
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modellen i form av ett Bayesianskt nätverk.82 Då vi inte avser att undersöka IR-systemet
i sig ger vi här ingen närmare beskrivning av systemet.83 Det faktum att IR-systemet
under hela undersökningen har hållits som en konstant faktor bidrar också till vårt beslut
att inte närmare analysera systemet.

Det första InQuery fått göra är att indexera alla dokumenten i kollektionen. Samtliga
ord förutom stopporden har indexerats.84 Samtliga dokument fanns från början lagrade
på en CD-ROM skiva, formaterade med SGML. Där kan man läsa ut ett
dokumentnummer som varje dokument inom TREC har samt titel, datum, text etc. Vi
har i vår undersökning indexerat hela dokumentet som en enhet. Vid indexeringen har
�
������ inte använts.85

                                                
82 För mer information om Bayesianska nätverk se exempelvis: Turtle, H.R., Croft, W.B., A comparison
of text retrieval models��3����
�	�0��	���. vol. 35, nr. 3, s.279-290.
83 Ett modernt IR-system, ex. InQuery, är ofta mycket komplext uppbyggt, varför vi varken har tid eller
kunskap att närmare analysera systemet.
84 För en lista över stopporden se appendix 2
85 Stemming är en metod för att reducera ord till gemensamma ordstammar vid indexering. Se
exempelvis: Baeza-Yates, 1999, s. 168-169
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-��	:<3���

I detta kapitel kommer resultatet av våra undersökningar att presenteras. Vi börjar med
resultaten av vår första fråga. Här kommenteras och analyseras inte resultaten utan detta
görs i kapitlet Analys och Diskussion.

�	:<3������95���
Vi kommer här presentera resultatet topic för topic. Vi har valt att göra detta efter
topicnr i stigande ordning med början på topic 301. Varje topic kommer att presenteras
på följande sätt: Topicnr, titel, beskrivning, initialquery, antal kända relevanta
dokument i kollektionen, recall på initialqueryn, antal återvunna relevanta dokument
(DCV 20) med initialqueryn, de 5 termer varje algoritm rankat högst (den nya queryn),
antalet nya återvunna dokument för varje algoritm, recall för den nya queryn efter
expansion med termer föreslagna av varje algoritm.

H�+�I��
�	�
��41
�3���5�
4J	2���4C	
/	:A�4@
4
5 Identify organizations that participate in international criminal activity,

the activity, and, if possible, collaborating organizations and the countries
involved.

�
4�4�3F<	�6 international organized crime

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 73

Nedan presenteras antal återvunna relevanta dokument samt recall för initialqueryn
samt för varje algoritm på formen antal/recall i procent. Vidare presenteras de 5 högst
rankade termer som varje algoritm föreslog för expandering.
�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C

1/1,4 0/1,4 0/1,4 0/1,4 0/1,4 0/1,4

operator obstruction obstruction obstruction Ueberroth
Speaker lay lay lay places
postwar Island Island Island editor
organizing varying varying varying Robert
Socialist custody custody custody shots

H�+!I��
2�
5	�	2��>	74	:�H(�CC�3:I
/	:A�4@
4
5 Compile a list of mammals that are considered to be endangered,

identify their habitat and, if possible, specify what threatens them.

�
4�4�3F<	�6 endangered species

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 38

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
3/7,9 0/7,9 0/7,9 0/7,9 0/7,9 0/7,9

size extended extended extended five
extended size size size range
awareness cashew service service hundreds
pitted rocks five five move
map landowners range range Black
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H�+&I�(1:����
5	�1<:�0	8473	:
/	:A�4@
4
5 Which are the most crashworthy, and least crashworthy,

passenger vehicles?

�
4�4�3F<	�6 dangerous vehicles

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 29

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
1/3,4 0/3,4 0/3,4 0/3,4 0/3,4 1/6,9

determine attempting attempting attempting vehicles
Acceptable class class class places
Cherokee capabilities capabilities capabilities rocks
analysis environment environment environment tops
watchdog Tim Tim Tim Capt

H�+*I� ��47�
��4@434�
��	��8:
/	:A�4@
4
5 How many civilian non-combatants have been killed in the various civil

wars in Africa?

�
4�4�3F<	�6 african civilian deaths

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
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�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
2/5,9 0/5,9 0/5,9 0/5,9 0/5,9 1/8,8

movement bury movement movement control
bury await national national attend
await attempts civilians civilians rebels
attempts Patriotic Friday Friday event
Patriotic trading leader leader moderate

H���I��
2<:��4�3��:>41
�5	
/	:A�4@
4
5 Document will discuss the theft of trade secrets along with the sources of

information:  trade journals, business meetings, data from Patent Offices,
trade shows, or analysis of a competitor’s products.

�
4�4�3F<	�6 industrial espionage

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
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�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
3/20 0/20 0/20 0/20 0/20 0/20

access access industrial industrial control
come come access access data
Employees Employees come come people
television television Employees Employees true
industries industries television television Important
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H���I�(�5
	�47��	@4���41
�G�(�53	@
/	:A�4@
4
5 Commercial uses of Magnetic Levitation.

�
4�4�3F<	�6 magnetic levitation

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 48

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
14/29,2 1/31,3 1/31,3 1/31,3 0/29,2 4/37,5

rail rail rail Field line
build build build fields project
Transportation Transportation Transportation called International
Commission Commission Commission signals billion
County County County research state

H��&I�#
	=>3�4
	2��458E�6� 7742	
�:
/	:A�4@
4
5 How many fatal highway accidents are there each year that are not

resolved as to cause.

�
4�4�3F<	�6 unexplained highway accidents

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
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�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
1/1,5 0/1,5 0/1,5 0/1,5 0/1,5 0/1,5

corners corners corners corners highway
responsible responsible responsible responsible accidents
hot hot hot hot Capt
unusually unusually unusually unusually attempting
men men men men Burl

H��-I�/	:���	�4�	C	
���1<
��6
/	:A�4@
4
5 Aside from the United States, which country offers the best living

conditions and quality of life for a U.S. retiree?

�
4�4�3F<	�6 best retirement country

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
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�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
2/9,5 0/9,5 0/9,5 0/9,5 0/9,5 0/9,5

class class class class instance
Montevideo Montevideo Montevideo Montevideo gallon
visit visit visit visit heat
Switzerland Switzerland Switzerland Switzerland environment
Costa Costa Costa Costa Nations
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H���I�K1C	
�4
�%��34�C	
�:
/	:A�4@
4
5 Pertinent documents will reflect the fact that women continue to be poorly

represented in parliaments across the world, and the gap in political power
between the sexes is very wide, particularly in the
Third World.

�
4�4�3F<	�6 women parliaments

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 27

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
2/7,4 1/11,1 0/7,4 1/11,1 1/11,1 0/7,4

operator postwar postwar postwar editor
Speaker operator operator operator remove
postwar Speaker Speaker Speaker feminist
organizing organizing organizing organizing Roman
Socialist martial Socialist Socialist word

H���I��
�	�
��41
�3� �����4C	
/	:A�4@
4
5 Isolate instances of fraud or embezzlement in the international

art trade.

�
4�4�3F<	�6 fraud international art trade

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 24

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
5/20,8 2/29,2 2/29,2 2/29,2 2/29,2 0/20,8

Galleries Galleries Galleries charged court
fake fake fake Galleries sold
gallery gallery gallery fake court
chain chain chain gallery grand
theft theft charged chain years

H���I��4�	���6�L1<�
�34:�47�%3�54��4:C
/	:A�4@
4
5 Find instances of plagiarism in the literary and journalistic worlds.

�
4�4�3F<	�6 literary journalistic plagiarism
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���21A<C	
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�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
10/34,5 1/37,9 1/37,9 1/37,9 0/34,5 0/34,5

plagiarism plagiarism plagiarism plagiarism work
mind mind mind journalistic Words
papers papers papers writer life
general general general York Book
footnotes footnotes footnotes old professor
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H��&I��<3���4�	:�63	:
/	:A�4@
4
5 Describe a cult by name and identify the cult members’ activities in their

everyday life.

�
4�4�3F<	�6 cult lifestyles

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 18

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
1/5,6 1/5,6 1/5,6 1/5,6 1/5,6 1/5,6

practiced practiced practiced practiced offbeat
Bob Bob Bob Bob Robert
charge charge charge charge line
realized realized realized realized benefits
African African African African rubber

H��+I����
G���F��11>	���41

/	:A�4@
4
5 This query is looking for examples of cooperation or friendly ties between

Iran and Iraq, or ways in which the two countries could be considered
allies.

�
4�4�3F<	�6 iran iraq cooperation

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 16

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
3/18,8 0/18,8 0/18,8 0/18,8 0/18,8 0/18,8

supplies supplies supplies supplies Times
claim claim thousands thousands trying
food food current current indicate
former former border border allies
maintain maintain claim claim months

H���I��
71C	���=��@�:41

/	:A�4@
4
5 This query is looking for investigations that have targeted evaders of U.S.

income tax.

�
4�4�3F<	�6 income tax evasion

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 233

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
19/8,2 9/12,0 4/9,9 3/9,4 0/8,2 9/12,0

charges charges charges eliminated Evasion
Evasion million million fact tax
tax federal federal issue places
million former former notes Greenwich
federal prison prison politically Robert
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H��&I� 21>�4@	�/4131547�3�%��	
�:
/	:A�4@
4
5 Identify the problems, and solutions to those problems, which arise in the

relationships among biological parents, adoptive parents, and the child or
children involved.

�
4�4�3F<	�6 adoptive biological parents

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 64

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
14/21,9 1/23,4 1/23,4 1/23,4 4/28,1 0/21,9

adoptees adoptees adoptees appeared open
Records Records Records seeking adopted
information information information pregnancy children
identity identity identity couple say
original original open July different

H�!�I� 4�>1����	7<�4�6
/	:A�4@
4
5 A relevant document would discuss how effective government orders to

better scrutinize passengers and luggage on international flights and to
step up screening of all carry-on baggage has been.

�
4�4�3F<	�6 airport security

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 33

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
6/18,2 0/18,2 0/18,2 0/18,2 0/18,2 0/18,2

look look look scheduled airline
system system system look weapons
detectors detectors detectors system flight
entering entering entering detectors people
screened screened airline entering passenger

H�!�I�%1347	��	��8:
/	:A�4@
4
5 Identify instances where a civilian policeman has been killed either during

performance of his duty or because of other association with this
occupation, e.g., killed for the gun, to keep from testifying, etc.

�
4�4�3F<	�6 police deaths

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 88

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
6/6,8 2/9,1 2/9,1 2/9,1 2/9,1 0/6,8

pipe pipe pipe pipe Donald
makeup makeup makeup makeup life
Earlier Earlier Earlier Earlier caused
artist artist artist artist convicted
bombs bombs bombs bombs judge
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H�!,I�K43234�	��=�4
7�41

/	:A�4@
4
5 The spotted owl episode in America highlighted U.S. efforts to prevent

the extinction of wildlife species.  What is not well known is the effort of
other countries to prevent the demise of species native to their countries.
What other countries have begun efforts to prevent such declines?

�
4�4�3F<	�6 ivory import ban *

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 25

*Denna query är konstruerad utifrån ett känt relevant dokument då vi själva inte lyckades att konstruera
en query som återvann minst ett relevant dokument vid DCV 20.

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
6/24,0 0/24,0 0/24,0 1/28,0 1/28,0 2/32,0

extinction extinction extinction extinction million
Cites environment million Africa decade
environment abide environment million poachers
abide community abide prices elephant
community conservationists community environment effort

H�!)I�(	��B134:C
/	:A�4@
4
5 Document will discuss the chemical reactions necessary to keep living

cells healthy and/or producing energy.

�
4�4�3F<	�6 metabolism

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 39

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
4/10,3 0/10,3 0/10,3 0/10,3 0/10,3 0/10,3

chemical chemical studies studies eventually
chemicals chemicals activity activity fuel
key key researchers researchers significantly
created created chemical normal brain
Important Important chemicals chemical physical

H�&+I��	�3�8��
2��1C><�	���	�C4
�3:
/	:A�4@
4
5 Is it hazardous to the health of individuals to work with computer

terminals on a daily basis?

�
4�4�3F<	�6 health computer terminals

 
��3�A;
2���	3	@�
���21A<C	
� 27

�
4�4�3F<	�6
 �! �!C12 >1��	� E>F 	C4C
5/18,5 3/29,6 9/51,9 2/25,9 2/25,9 1/22,2

workers display workers workers problems
occupational video occupational occupational injuries
health Vdt health health national
display workplace work work Employees
video neck safety safety industry
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5��	:<3������95���
Följande tabeller (tabell 10a, 10b och 10c) är en sammanfattning av de resultat som vi
redovisat för fråga 1. De är kompletterade med centralmått samt standardavvikelse för
antalet relevanta dokument funna av initialqueryn resp. de nya queries som varje
algoritm genererat. Vidare finns också en sammanställning av antalet nya dokument
som återvunnits.
Diagram 1 och 2 är ett förtydligande av delar av tabellerna.

�1>47
��

 
��3�A;
2�
�	3	@�
��
21A<C	
�

 
��3��	3	@�
��
21A<C	
���<

���@
4
4�4�3F<	�6


�! �!C12 >1��	� E>F 	C4C

301 73 1 0 0 0 0 0
304 38 3 0 0 0 0 0
305 29 1 0 0 0 0 1
306 34 2 0 0 0 0 1
311 15 3 0 0 0 0 0
313 48 14 1 1 1 0 4
315 65 1 0 0 0 0 0
318 21 2 0 0 0 0 0
321 27 2 1 0 1 1 0
322 24 5 2 2 2 2 0
323 29 10 1 1 1 0 0
325 18 1 0 0 0 0 0
330 16 3 0 0 0 0 0
332 233 19 9 4 3 0 9
335 64 14 1 1 1 4 0
341 33 6 0 0 0 0 0
343 88 6 2 2 2 2 0
347 25 6 0 0 1 1 2
349 39 4 0 0 0 0 0
350 27 5 3 9 2 2 1

(	2	3@;�2	 &?!++ �?+++ �?+++ +?,++ +?*++ +?)++
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�1>47�
� �
4�4�3���	7 �! ��!C12 >1��	� E>F 	C4C

301 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
304 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
305 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 6,9
306 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 8,8
311 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
313 29,2 31,3 31,3 31,3 29,2 37,5
315 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
318 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
321 7,4 11,1 7,4 11,1 11,1 7,4
322 20,8 29,2 29,2 29,2 29,2 20,8
323 34,5 37,9 37,9 37,9 34,5 34,5
325 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
330 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8
332 8,2 12,0 9,9 9,4 8,2 12,0
335 21,9 23,4 23,4 23,4 28,1 21,9
341 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2
343 6,8 9,1 9,1 9,1 9,1 6,8
347 24,0 24,0 24,0 28,0 28,0 32,0
349 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
350 18,5 29,6 51,9 25,9 25,9 22,2

(	2	3@;�2	 ��?, �&?& �*?� �&?! �&?� �&?�
(	24�
 )?) ��?* �+?� �+?, �+?, ��?�
��2�@ )?& �+?- ��?! �+?) �+?, �+?*

���B	33��+B��6��	7�33?�:�CC�
:�;33
4
5�H�	3����@��	:<3���	�I

�1>47�
� �A
4
5��! �A
4
5
�!C12

�A
4
5
>1��	�

�A
4
5�E>F �A
4
5�	C4C

301 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
304 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
305 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
306 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
311 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
313 7,1 7,1 7,1 0,0 28,6
315 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
318 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
321 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
322 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0
323 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0
325 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
330 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
332 47,4 21,1 15,8 0,0 47,4
335 7,1 7,1 7,1 28,6 0,0
341 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
343 33,3 33,3 33,3 33,3 0,0
347 0,0 0,0 16,7 16,7 33,3
349 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
350 60,0 180,0 40,0 40,0 20,0
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�	:<3������95���
Som det går att utläsa från resultatet för fråga 1 så föreligger det skillnader i
återvinningseffektivitet mellan de olika algoritmerna. Tänkbara orsaker till resultatet
kommer närmare att diskuteras i kapitlet ”Analys och diskussion”.

�	:<3������95���
Nedan följer en sammanställning över värdet för 2��	���B��	. Detta har åstadkommits
genom att värdet för 2��	���B��	 har beräknats för varje ordnat par och topic. Därefter
har ett aritmetiskt medelvärde beräknats för varje ordnat par över de 20 topics vi använt.

Medelvärde korrelation över alla topics (Pearson´s U )
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Som vi visat i kapitlet ”Resultat” så presterar algoritmerna olika, givet vår metod och
miljö. I följande kapitel kommer vi närmare att försöka lyfta fram tänkbara orsaker till
detta. Fokus här ligger på vår fråga 2 men vi avser givetvis även att belysa fråga 1 och
3.

��95����178��
Avsikten med dessa frågor var att se hur rankningsalgoritmerna presterar givet vår miljö
samt att försöka analysera vad resultatet beror på. För att få svar på den första frågan har
de 5 algoritmerna fått ranka expansionstermer till 20 topics. Relativ recall har mätts dels
för initialqueryn och dels för den query som innehåller de för varje algoritm högst
rankade termerna. Alla faktorer förutom algoritmerna, dvs kollektionen, IR-systemet,
frågorna och relevansbedömningarna, har hållits konstanta. Detta för att isolera den
faktor som kan påverka resultatet till algoritmerna. Resultatet av vår undersökning visar
att samtliga algoritmer lyckas förbättra recallen, mätt över 20 frågor. Högst ökning
presterar algoritmen ����� med en recall på 16,3% som är en ökning med 14,9%
jämfört med ursprungsvärdet för initialqueryn. Övriga 4 algoritmer presterar alla något
sämre men alla uppvisar en ökning på mer än 10% jämfört med initialqueryn. Detta
baseras på det aritmetiska medelvärdet.

Om man istället väljer att jämföra algoritmerna utifrån medianvärdet blir resultatet ett
annat. Det visar sig då att det är algoritmen �� som presterar bäst med en ökning på
11,6%. ����� som presterar bäst med avseende på medelvärdet presterar sämst med
avseende på medianvärdet. Detta faktum analyseras vidare i kap. 9.1.1.
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Värt att notera när resultatet för algoritmerna betraktas är det faktum att de vid ett flertal
(9 st) av de 20 topics som använts inte lyckas med någon ökning av relativ recall över
huvud taget.
Detta får till konsekvens att resultatet vid en enskild topic kan få en betydande påverkan
på medelvärdet. Ett exempel på detta faktum är algoritm ����� och topic 350. Där
uppvisar ����� en ökning i recall med hela 180%, medan medelvärdet för ����� är
14,9%.

Vi låter ( vara det aritmetiska medelvärdet och (� vara medianvärdet. Av tabell 10c
på sid 38 framgår att ( >(�. Detta tyder på att recallvärdena är positivt snedfördelade,
vilket motiverar användandet av medianvärdet, snarare än medelvärdet, som
sammanfattande mått på fördelningen.86 Därför är det viktigt att inte enbart betrakta
medelvärdet för algoritmerna utan även standardavvikelsen. Gör man detta så framgår
det att ����� har den största standardavvikelsen, 40,6. Genom detta kan man dra
slutsatsen att det faktum att ����� är den av algoritmerna som presterar bäst med
avseende på relativ recall, vid användandet av medelvärde, till stor del har sin orsak i
resultatet av en enda query.

                                                
86 Savoy, Jacques, Statistical Inference in Retrieval Effectiveness Evaluation. ,���	��
����2	�)�������D
(��������
. vol 33, nr 4, 1997, s. 503
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Detta faktum motiverar användandet av medianvärde som mått på centraltendens. Som
vi presenterat ovan så blir resultatet då ett helt annat jämfört med resultatet baserat på
medelvärde. Detta för att medianvärde inte påverkas av ett enskilt resultat i så stor
utsträckning som medelvärde.

Detta får till resultat att i vår undersökning presterar algoritmen �� bäst.

Ett annat exempel på när resultatet av en topic får stor påverkan, när antalet relevanta
dokument återvunna av initialqueryn är lågt, kan man hitta om man betraktar algoritmen
���� och topic 305. Där kan man utläsa att ���� presterar en ökning av recall med
100% jämfört med initialqueryn. Då måste man beakta det faktum att initialqueryn
enbart lyckats återvinna 1 relevant dokument så ����Es ökning med 100% består i att
den lyckats återvinna ytterligare 1 relevant dokument.

Slutsatsen av detta är att trots att vi i uppsatsen använt oss av 20 topics för att minimera
påverkan från enskilda resultat så kan dessa få genomslag på resultatet. För att
minimera detta bör man vid liknande undersökningar använda sig av betydligt fler än 20
topics.
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Vår kollektion består av 131896 dokument. Då är det värt att påpeka att alla de topics vi
använt har ett relativt litet antal relevanta dokument i kollektionen (Se tabell 10a, sid
36).
Detta innebär att sannolikheten för att ett relevant dokument rent slumpmässigt skall
återvinnas blir väldigt låg. Det innebär också att för vissa av de topics vi använt så är
antalet nya relevanta dokument, som den expanderade queryn skall försöka återvinna,
väldigt litet.

4���#����
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När det gäller de av initialqueryn återvunna dokumenten så finns det framförallt två
faktorer som kan påverka resultatet av vår undersökning: antalet återvunna dokument
samt karaktären på dessa. I vår undersökning finns flera exempel där initialqueryn
enbart lyckats återvinna ett relevant dokument. Detta enda relevanta dokument ligger då
till grund för expansionen. Om detta enda återvunna relevanta dokument då inte kan
sägas vara representativt för alla, för ett visst topic, relevanta dokument kan det få
konsekvenser för vilka expansionstermer algoritmerna föreslår.  Exempelvis kan det
återvunna relevanta dokumentet använda sig av en något annorlunda vokabulär än
övriga relevanta dokument. Risken för denna typ av felaktig påverkan minskar om
initialqueryn återvinner fler än ett relevant dokument varför även antalet av
initialqueryn återvunna relevanta dokument blir betydelsefullt.

Om man närmare studerar de topics i vår undersökning där initialqueryn enbart
återvunnit ett relevant dokument så ser man att i alla fall utom ett (topic 305) så
misslyckas algoritmerna helt med expansionen. Detta kan tolkas som en bekräftelse för
ovanstående resonemang. Dock vill vi uppmärksamma att dessa slutsatser enbart
grundar sig på resultatet av 4 topics varför försiktighet måste iakttagas vid tolkningen av
dessa resultat.
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En annan faktor som har betydelse för ovanstående resonemang är att det finns en likhet
mellan de för en topic relevanta dokumenten som inte finns mellan de relevanta och de
icke-relevanta dokumenten. Annorlunda uttryckt: det finns en koncentration av en viss
mängd termer i de relevanta dokumenten som inte finns i de icke-relevanta dokumenten.
Termer ur denna mängd kan utnyttjas vid expansionen. Detta är i själva verket en
förutsättning för att expansionen skall ge ett positivt resultat.

”The application of 	���#��)������"�)! to the vector model considers that the
term-weight vectors of the documents identified as relevant ( to a given query) have
similarities among themselves (i.e., relevant documents resemble each other). Further, it
is assumed that non-relevant documents have term-weight vectors which are dissimilar
from the ones for the relevant documents.”87

*�
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Det faktum att termerna väljs automatiskt innebär som tidigare redogjorts för att man
som användare inte kan påverka valet av termer. Detta innebär att användaren inte kan
välja bort uppenbart olämpliga expansionstermer. Detta är en faktor som enbart kan
tänkas påverka resultatet, inte algoritmernas prestanda i sig.

5����!
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Den kollektion vi använt oss av i vår undersökning består av dokument i fulltext,
dessutom är den stor i jämförelse med många andra kollektioner som tidigare använts
inom IR. Det faktum att dokumenten utgörs av tidningsartiklar innebär att man kan
antaga att de inte är innehållsligt homogena, varken med avseende på termer eller
ämnen. Detta har troligtvis påverkat prestandan  hos algoritmerna i negativ riktning.
Precis som brukligt har vi använt oss av en stoppordslista.  Som vi redogjort för i kap.
”Tidigare forskning”88 kan denna behöva kompletteras med en s.k. ”semistoppordslista”
för att eliminera uppenbart olämpliga89 expansionstermer. Vi har inte här använt oss av
någon sådan lista vilket avspeglas i vissa av de expansionstermer som algoritmerna i vår
undersökning föreslår.90 Även om man på goda grunder kan antaga att detta påverkat
resultatet av algoritmernas prestanda i negativ mening så kan vi inte dra slutsatsen att så
är fallet. Detta för att vi inte gjort några jämförelser med och utan en sådan lista.

=�	�
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I redogörelsen för vår metod framgår det att vi omdefinierat några av variablerna i
algoritmen. 8 och � har av praktiska skäl definierats om. Denna definition har dock
hållits konstant genom hela undersökningen och för alla algoritmer varför den troligtvis
inte har någon betydelse för det relativa resultatet algoritmerna emellan. Däremot kan
det inte uteslutas att den har påverkat resultatet. Vi kan dock inte med utgångspunkt i de
resultat vi fått fram säga något om huruvida så är fallet. Detta har heller inte varit ett
syfte med uppsatsen.

(�


Som vi visat tidigare får vi olika resultat med avseende på vilken av algoritmerna som
presterar bäst beroende på vilket centralmått som används samt beroende på hur
effektiviteten mäts, som ny recall eller som ökning i recall.

                                                
87 Baeza-Yates, 1999, s.118
88 Se detta arbete s. 18
89 För definition av olämpliga termer se detta arbete sid 5-6
90 Se detta arbete, kap. ”Resultat” s. 31-41
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Om ny recall mäts presterar �� bäst men om i stället ökning i recall mäts så presterar
����� bäst. Vilket av dessa mått skall då användas? Vi besitter inte de statistiska
kunskaper som krävs för att exakt besvara denna fråga men ett enkelt räkneexempel ger
följande resultat:

Vi antar att vi har två algoritmer: A1 och A2. Dessa testas mot två topics: T1 och T2.
För T1 gäller att det i kollektionen finns 10 relevanta dokument, för T2 gäller att det i
kollektionen finns 6 relevanta dokument. Initialqueryn till T1 återvinner 1 relevant
dokument och initialqueryn till T2 återvinner 2 relevanta dokument.

Initialqueryn A1 A2
T1 (10 rel.) 1 1 0
T2 (6 rel.) 2 0 1
Ökning av recall i % (Medelvärde) 50 25
Recall i % (Medelvärde) 26,5 30
��B	33����(	2	3@;�2	������A
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A1 lyckas återvinna ett nytt relevant dokument för T1 men inga för T2. För A2 är det
tvärtom. Detta får till resultat att med avseende på ökning av recall så presterar A1 bäst
men med avseende på ny recall så presterar A2 bäst.

Vidare kan man konstatera att ökning av recall är i hög grad beroende av antalet av
initialqueryn återvunna relevanta dokument, medan ny recall i hög grad är beroende på
antalet relevanta dokument som finns till ett topic. Vi nöjer oss med att visa att
resultatet kan bli olika beroende på vilket mått som används utan att argumentera för det
ena eller det andra.

*���	�
��	��
Vi avstår här från att utifrån en teoretisk diskussion om algoritmernas uppbyggnad
resonera kring skillnader mellan algoritmernas resultat. Detta för att vi inte anser oss
vara kapabla till att utföra den matematiska analys som skulle krävas. Vi nöjer oss med
att konstatera att givet vår miljö föreligger det skillnader mellan resultaten samt att
algoritmen �� presterar bäst.

��95���
Om man närmare studerar resultatet av de parvisa jämförelserna91 så finns det några
tendenser som går att utläsa. ��������� och ��	
�	 är mest lika varandra med avseende
på hur de rankar samtliga termer. Att �� och ����� är lika varandra är föga förvånande
då de till sin utformning påminner mycket om varandra.92 2�	
�	 är dock mycket
enklare i sin utformning än de övriga två och har sitt släktskap med dessa i att den går
att härleda från samma kontingenstabell, formel f1.93 Ändå uppvisar den stora likheter
med �� och �����  avseende rankningen av samtliga termer. Detta går dock inte att
överföra till resultaten för ökning av recall. Där har enbart 5 termer använts varför
resultatet (recall) påverkas i hög utsträckning av en enskild term men en enskild terms
placering påverkar inte i så stor utsträckning resultatet av de parvisa jämförelserna. (Där

                                                
91 Se Diagram 3 detta arbete sid 41
92 Se detta arbete sid 13-15
93 Se detta arbete sid 13
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det handlar om tusentals termer.) Det är troligtvis också så att det finns ett flertal termer
som i detta avseende kan anses vara bra, ���� föreslår helt enkelt annorlunda, men bra,
termer än de övriga algoritmerna.
I andra delen av diagrammet hittar vi ��/����, som i detta avseende är de algoritmer
som skiljer sig mest åt. Då ���� skiljer sig från alla de övriga algoritmerna med sin
annorlunda teoretiska bakgrund94 kan detta tolkas som helt naturligt. Man måste dock
vara medveten om att det faktum att ���� skiljer sig i utformning från övriga algoritmer
inte nödvändigtvis innebär att resultatet skiljer sig. I själva verket presterar ���� den
näst högsta uppmätta recallen av algoritmerna (medianvärdet).95

                                                
94 Se detta arbete sid 18
95 Se detta arbete sid 39
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Ett forskningsområde inom IR är ��	%��'������� (i detta arbete förkortat QE). Vi har i
föreliggande arbete utfört en studie inom query expansion genom att jämföra fem
rankningsalgoritmer för QE med avseende på återvinningseffektivitet samt granska hur
de rankar termer. Syftet med denna uppsats har varit att göra en komparativ studie av
rankningsalgoritmer för QE i en fulltextmiljö. Detta tog sig uttryck i följande frågor:

1. Hur presterar rankningsalgoritmerna med avseende på relativ
återvinningseffektivitet?

2. Vilka orsaker kan tänkas bidraga till resultatet?
3. Hur lika är algoritmerna varandra med avseende på hur de rankar termer?

Ett vanligt praktiskt syfte med QE är att förbättra återvinningseffektiviteten, oftast
recall. Detta åstadkoms genom att en initialquery modifieras, genom att termer läggs till
och / eller tas bort, så att den i högre utsträckning återvinner de relevanta dokumenten.
Det finns tre olika delområden inom QE: manuell QE, interaktiv QE samt automatisk
QE. Dessa delområden beskriver på vilket sätt processen går till när initialqueryn
modifieras. De kan också sägas beskriva i vilken utsträckning systemet respektive
användaren är delaktiga i processen. Inom manuell QE avgör användaren själv, utan
hjälp från systemet, på vilket sätt initialqueryn skall modifieras. Interaktiv QE innebär
också att användaren bestämmer på vilket sätt queryn skall modifieras. Här görs det
dock med hjälp från systemet, exempelvis genom att låta systemet presentera en lista
över lämpliga expansionstermer. Inom automatisk QE sker modifieringen genom att de
topprankade termerna presenterade av systemet automatiskt väljs ut för expansion av
queryn. Vårt arbete är inriktat på det sistnämnda delområdet, AQE.

Förutom de ovan nämnda delområdena finns det ytterligare några viktiga aspekter på
QE, som vi belyser i vårt arbete. Varifrån skall expansionstermerna väljas? Hur skall
expansionstermerna väljas? Expansionstermerna kan antingen väljas från någon form av
kunskapsstruktur, kollektionsberoende eller kollektionsoberoende, eller från ett
befintligt sökresultat. För att bestämma vilka termer som är lämpliga att expandera med
används ofta någon form av rankningsalgoritm. Algoritmens uppgift är att ranka de
termer som förekommer i den valda termkollektionen.

I detta arbete har följande fem rankningsalgoritmer för AQE studerats närmare: ��,
�����, ��	
�	, �� samt ����. I genomgången av de fem algoritmerna fann vi att de
alla utgår från teorier som har en tydlig relation till den probabilistiska
återvinningsmodellen. Denna har därför närmare presenterats. Relationen till den
probabilistiska återvinningsmodellen har använts som underlag för presentationen av de
fem algoritmerna. Presentationen har skett matematiskt-teoretiskt, varvid en kort
redogörelse för idéerna bakom algoritmerna har givits.

Tidigare forskning inom QE har visat att rätt tillämpat är QE användbart för att förbättra
återvinningseffektiviteten. Tidigare studier har också visat att det är möjligt att studera
QE i en kontrollerad miljö, exempelvis ett IR-laboratorium. Från tidigare forskning har
idéerna till denna studie hämtats, främst avseende metod och genomförande.

För att empiriskt kunna jämföra de 5 rankningsalgoritmerna har ett IR-system samt en
testkollektion använts. Det IR-system som använts i studien är InQuery, från 3��
�	���	
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�� Testkollektionen som använts kommer från TREC och bestod av
131896 dokument i fulltext, 20 st frågor/informationsbehov (här kallat 
���)�) samt
relevansbedömningar av dokumenten i förhållande till frågorna.

Som effektivitetsmått har relativ recall använts. För var och en av de 20 frågorna har det
konstruerats en initialquery, vilken har körts mot systemet och relativ recall har
uppmätts vid en DCV på 20. De fem algoritmerna har försetts med information om
vilka av de 20, för varje query återvunna, dokumenten som var relevanta resp. icke-
relevanta. På basis av detta har de 5 algoritmerna rankat alla de termer som förekommer
i de för varje query återvunna 20 dokumenten. De 5 högst rankade termerna har sedan
använts i en ny query, vilken har bestått enbart av dessa termer. Relativ recall har sedan
uppmätts för varje ny query till varje query. Denna nya relativa recall har sedan jämförts
med det ursprungliga värdet.

Resultatet av undersökningen har presenterats varje topic för sig samt genom
sammanfattande tabeller. I kapitlet *���%���)-����!������ har de uppmätta resultaten
närmare analyserats. Det visade sig att samtliga algoritmer presterar en ökning i relativ
recall jämfört med initialqueryn, mätt över 20 frågor. Beroende på om medelvärde eller
medianvärde använts som mått på centraltendens blir resultatet olika: algoritm �� resp.
algoritm ����� blir den algoritm som presterar bäst. Ett resonemang förs där vi visar på
att medianvärde i detta fall är att föredra som mått framför medelvärde. Resultatet blir
då att �� är den algoritm som presterar bäst.

Ett viktigt resultat att lyfta fram här är också det faktum att samtliga algoritmer i vår
studie misslyckas med att förbättra återvinningseffektiviteten för 9, alltså nästan hälften,
av de topics som använts. För att säkrare kunna uttala sig kring detta faktum bör
ytterligare experiment i en liknande miljö och med fler och annorlunda topics
genomföras.

Vi visar också här att resultatet kan bli olika beroende på om prestandaökningen mäts i
termer av ny relativ recall respektive ökning av relativ recall. Vi nöjer oss i detta arbete
med att påvisa att så är fallet och utreder inte närmare vilken metod som är lämpligast i
detta fall.

Parvisa jämförelser av algoritmernas rankning av samtliga termer visar att ��, �����
samt ��	
�	 uppvisar störst likheter med varandra, samtidigt som �� och �����är de två
algoritmer som skiljer sig mest åt i detta avseende. Dock är det så att �� och ���� är de
algoritmer som presterar bäst i vår undersökning.
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24=��.�/�6	:��1�C	3)*

Nedan följer en framställning av en variant av Bayes sats.

Låt * och 7 vara två händelser. Vi förutsätter vidare att 2(*) > 0. Då gäller enligt Bayes
sats:

)(

)|()(
)|(

*2
7*272

*72 = .

/	@4:

Definitionen för konditional sannolikhet lyder:

)(

)(
)|(

*2
7*2

*72
∩= .

P(A) förutsätts vara > 0.

Vidare gäller att

)|()()()( 7*272*727*2 =∩=∩

från vilket följer att
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)|()(
)|(

*2
7*272

*72 = .

                                                
96 Weisstein, 1999, s 101-102
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a
about
above
according
across
after
afterwards
again
against
albeit
all
almost
alone
along
already
also
although
always
among
amongst
am
an
and
another
any
anybody
anyhow
anyone
anything
anyway
anywhere
apart
are
around
as
at
av
be
became
because
become
becomes
becoming
been
before
beforehand
behind
being
below
beside
besides
between
beyond
both
but
by
can
cannot
canst
certain
cf

choose
contrariwise
cos
could
cu
day
do
does
doesn’t
doing
dost
doth
double
down
dual
during
each
either
else
elsewhere
enough
et
etc
even
ever
every
everybody
everyone
everything
everywhere
except
excepted
excepting
exception
exclude
excluding
exclusive
far
farther
farthest
few
ff
first
for
formerly
forth
forward
from
front
further
furthermore
furthest
get
go
had
halves
hardly
has
hast
hath
have

he
hence
henceforth
her
here
hereabouts
hereafter
hereby
herein
hereto
hereupon
hers
herself
him
himself
hindmost
his
hither
hitherto
how
however
howsoever
i
ie
if
in
inasmuch
inc
include
included
including
indeed
indoors
inside
insomuch
instead
into
inward
inwards
is
it
its
itself
just
kind
kg
km
last
latter
latterly
less
lest
let
like
little
ltd
many
may
maybe
me
meantime
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meanwhile
might
moreover
most
mostly
more
mr
mrs
ms
much
must
my
myself
namely
need
neither
never
nevertheless
next
no
nobody
none
nonetheless
noone
nope
nor
not
nothing
notwithstanding
now
nowadays
nowhere
of
off
often
ok
on
once
one
only
onto
or
other
others
otherwise
ought
our
ours
ourselves
out
outside
over
own
per
perhaps
plenty
provide
quite
rather
really
right

round
said
sake
same
sang
save
saw
see
seeing
seem
seemed
seeming
seems
seen
seldom
selves
sent
several
shalt
she
should
shown
sideways
since
slept
slew
slung
slunk
smote
so
some
somebody
somehow
someone
something
sometime
sometimes
somewhat
somewhere
spake
spat
spoke
spoken
sprang
sprung
stave
staves
still
such
supposing
than
that
the
thee
their
them
themselves
then
thence
thenceforth
there

thereabout
thereabouts
thereafter
thereby
therefore
therein
thereof
thereon
thereto
thereupon
these
they
this
those
thou
though
thrice
through
throughout
thru
thus
thy
thyself
till
to
together
too
toward
towards
ugh
unable
under
underneath
unless
unlike
until
up
upon
upward
upwards
us
use
used
using
very
via
vs
want
was
we
week
well
were
what
whatever
whatsoever
when
whence
whenever
whensoever
where
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whereabouts
whereafter
whereas
whereat
whereby
wherefore
wherefrom
wherein
whereinto
whereof
whereon
wheresoever
whereto
whereunto
whereupon
wherever
wherewith
whether
whew
which
whichever
whichsoever
while
whilst
whither
who
whoa
whoever
whole
whom
whomever
whomsoever
whose
whosoever
why
will
wilt
with
within
without
worse
worst
would
wow
ye
yet
year
yippee
you
your
yours
yourself
yourselves
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  Parametrar:
n1 = totala antalet dokument i samlingen (N)
n2 = antalet dokument indexerade av term t (n)
r1 = antalet relevanta dokument från initialqueryn (R)
r2 = antalet relevanta dokument i R indexerade av term t (r)

CREATE PROCEDURE f4(@n1 float, @n2 float, @r1 float, @r2 float, @result float
OUTPUT) AS

DECLARE @tval float
DECLARE @nval float
DECLARE @f4 float

SELECT @tval = (@r2 + 0.5) * (@n1 - @n2 - @r1 + @r2 + 0.5)
SELECT @nval = (@n2 - @r2 + 0.5) * (@r1 - @r2 + 0.5)

SELECT @f4 = log(@tval / @nval)

SELECT @result = @f4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

�������	��� �����
����� �� !�"�������&�'+)*

  Parametrar:
n1 = totala antalet dokument i samlingen (N)
n2 = antalet dokument indexerade av term t (n)
r1 = antalet relevanta dokument från initialqueryn (R)
r2 = antalet relevanta dokument i R indexerade av term t (r)

CREATE PROCEDURE f4mod(@n1 float, @n2 float, @r1 float, @r2 float, @result
float OUTPUT) AS

DECLARE @tval float
DECLARE @nval float
DECLARE @c float
DECLARE @f4mod float



1

SELECT @c = @n2 / @n1

SELECT @tval = (@r2 + @c) * (@n1 - @n2 - @r1 + @r2 + 1 - @c)
SELECT @nval = (@n2 - @r2 + @c) * (@r1 - @r2 + 1 - @c)

SELECT @f4mod = log(@tval / @nval)

SELECT @result = @f4mod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  �����	��� ������,�
����� �� �������#�-���	��&�'++*

  Parametrar:
n1 = totala antalet dokument i samlingen (N)
n2 = antalet dokument indexerade av term t (n)
r1 = antalet relevanta dokument från initialqueryn (R)
r2 = antalet relevanta dokument i R indexerade av term t (r)

CREATE PROCEDURE porter(@n1 float, @n2 float, @r1 float, @r2 float, @result
FLOAT OUTPUT) AS

DECLARE @porter float

SELECT @porter = (@r2 / @r1) - (@n2 / @n1)
SELECT @result = @porter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  �����	��� .�/
����� �� !�"������0������$�%�����&�''1*

  Parametrar:
n1 = totala antalet dokument i samlingen (N)
n2 = antalet dokument indexerade av term t (n)
r1 = antalet relevanta dokument från initialqueryn (R)
r2 = antalet relevanta dokument i R indexerade av term t (r)

CREATE PROCEDURE wpq(@n1 float, @n2 float, @r1 float, @r2 float, @result
FLOAT output) AS

DECLARE @tval float
DECLARE @nval float
DECLARE @wpq float

SELECT @tval = (@r2 + 0.5) * (@n1 - @n2 - @r1 + @r2 + 0.5)
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SELECT @nval = (@n2 + 0.5) * (@r1 - @r2 + 0.5)

SELECT @wpq = log(@tval / @nval)
SELECT @wpq = @wpq * ((@r2 / @r1) - ((@n2 - @r2) / (@n1 - @r1)))
SELECT @result = @wpq

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

�������	��� ��	�
����� �� ����!	2�"������&�'((*

  Parametrar:
n1 = totala antalet dokument i samlingen (N)
n2 = antalet dokument indexerade av term t (n)
r1 = antalet relevanta dokument från initialqueryn (R)
r2 = antalet relevanta dokument i R indexerade av term t (r)

CREATE PROCEDURE emim(@n1 float, @n2 float, @r1 float, @r2 float, @result
float OUTPUT) AS

DECLARE @tval float
DECLARE @nval float
DECLARE @emim float

SELECT @emim = log((@r2 * @n1) / (@r1 * @n2)) * @r2

SELECT @tval = (@n2 - @r2) * @n1
SELECT @nval = (@n1 - @r1) * @n2

SELECT @emim = @emim - (log(@tval / @nval) * (@n2 - @r2))

SELECT @tval = (@r1 - @r2) * @n1
SELECT @nval = (@n1 - @n2) * @r1

SELECT @emim = @emim - (log(@tval / @nval) * (@r1 - @r2))

SELECT @tval = (@n1 - @n2 - @r1 + @r2) * @n1
SELECT @nval = (@n1 - @n2) * (@n1 - @r1)

SELECT @emim = @emim + (log(@tval / @nval) * (@n1 - @n2 - @r1 + @r2))

SELECT @result = @emim
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In some Friday editions, a headline incorrectly stated that the desert tortoise
had been added to the state’s endangered species list. In fact, the tortoise is
now considered a threatened species, a less serious designation.

���������	
��
More than 20 years after a 3-inch perch called the snail darter stalled
construction on a $137-million Tennessee dam, today’s growing herd of
endangered species, from foxes to phlox, is just as unpopular with builders and
their bankers. It’s not hard to see why.

Southern California developers and state and federal agencies expect to pay
more than $100 million for the land to protect what all parties refer to as the
K-rat, the endangered Stephens’ kangaroo rat. Others have recently seen the
once wide-ranging desert tortoise given emergency listing as an endangered
species.

A battle-toughened establishment of home builders, landowners, slow-growth
advocates, environmentalists, urban planners, lawyers, hydrologists, biologists
and assorted other consultants sees combat daily over the future of the brown
hills and green glens of California. And many of those struggles hinge on the
fate of the state’s growing gallery of endangered, threatened and rare living
things, which now number 254 sheep, salamanders, grasses, thistles and the
like, with hundreds more waiting in the wings. Beyond this, the federal Fish
and Wildlife Service has its own list, which includes 62 species in California
alone.

Developers have long yearned to be rid of the endangered species laws. Now, for
long-debated environmental reasons, and with some misgivings, many
conservationists working with scarce species may be willing to give developers
much of what they want.

The move is toward habitat conservation planning, which holds that the best way
to save scarce species and accommodate reasonable development, is with broad,
whole-habitat preserves that may involve groups of developments, collections of
rare beasts and plants, and fewer but larger tracts of land. Piecemeal
setting-aside of land has often created preserves that are too small for the
species, or that ignore the interconnection of various species.

In fact, endangered species often appear in clusters. The pressures of growing
cities, for instance, often affect many organisms at once. Environmentalists
now speak in terms of preserving healthy communities, not just single beasts in
islands of habitat.
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Larger wildlife preserves also solve the problems of home range. The Florida
panther, for instance, needs more room to roam than was realized when various
small patches of land were first set aside for it. Each species may also have a
minimum requirement to support enough individuals to keep a healthy gene pool.
Now Florida conservationists are going back to set aside corridors of land to
connect the smaller panther preserves.

Many developers are ready for the habitat conservation approach. Long resigned
to endangered-species expenditures as part of the cost of doing business, they
welcome the chance to consolidate their problems with rare bugs and plants and
to be able to plan with greater certainty. Disruptive lawsuits under the
endangered species acts often enter the picture late in the day, when the meter
is running on a developer’s construction loans.

The classic example of habitat conservation planning was also the first in the
country.

In the early 1980s, developers were poised to build on San Bruno Mountain, the
last large open space on the San Francisco peninsula. Of 3,000 acres, the
builders agreed to set aside 2,000 as open space and for recreation. It wasn’t
until then that the endangered Mission blue butterfly turned up -- over the
entire 1,000 acres.

Under endangered-species law, this stopped the bulldozers cold. Even the
accidental killing of a butterfly would bring automatic, and heavy, financial
penalties. But in light of the earlier dedication of so much land to open
space, this seemed unfair in the extreme. A San Mateo County supervisor set
about to change the rules.

The upshot was an agreement among the several landowners and developers, the
County of San Mateo, three cities, two state agencies, the local environmental
lobby and the federal Fish and Wildlife Service to design the development to
protect some 20 species -- not only the butterfly but also such endangered
species as the San Francisco garter snake and scarce organisms not yet
officially listed. Several hundred more acres were set aside as preserve.

But since the planning was done early enough in the game, developers lost not
one of their 3,000 planned houses in the deal. More to the point, the resulting
amendment to the federal endangered species law ended developers’ liability,
when they agreed to this kind of multi-species protection, for accidental
deaths. They could build without interference on the rest of the land.

"No one is saying we’re going to walk away from using the endangered species
laws," cautioned Richard Spotts, California representative of Defenders of
Wildlife. "This is more taking us to a higher level, if you will. . . . People
have seen this coming for a long time now, looking at systems instead of
individual parts of the system."
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Nor are calm and reason about to arrive in the exploding Southern California
housing tracts. While such habitat conservation plans may be in the works for
the Stephens’ kangaroo rat, they are still the exception. And absent such
sometimes-tricky agreements, environmentalists are still likely to resort to
their safety net, the endangered species laws. With predictable opposition.

"About two weeks ago I saw a new map that just came out, on protecting the
desert tortoise," said an unhappy Mel Wynn, president of the Building Industry
Assn. of Southern California. "And the map showed the endangered species area
running from the Antelope Valley all the way to Las Vegas, and all the area in
between, a huge amount of ground. . . . That’s pretty scary."

"I sound like a real redneck," Wynn continued, "but I just see somebody sitting
down and saying, ’Now, how can we stop these guys from developing?’ And this
was the brainstorm."

"We’re not all looking under rocks for endangered species," countered an
exasperated Jill Swift, president of Friends of Caballero Canyon and a longtime
Sierra Club activist. "We’re working for something that our kids and
grandchildren will savor and enjoy, instead of a 20-story condominium that’s
about to be torn down because it was built so poorly."

In fact, these scarce species have become sophisticated and powerful weapons,
wielded by developers and environmentalists alike.

Some developers now use the presence of an endangered species to bargain-down
the price of land, arguing to landowners that their costs will be higher to
build on that site.

For their part, slow-growth advocates and environmentalists have found an
uncompromising legal tool in obscure flora and fauna found nesting in the path
of progress. Not only do endangered species laws disregard how much it costs a
developer to preserve a rare grass or spotted owl, once they are discovered on
a project, they move the battle from the political and to the judicial arena,
where environmentalists have often been more successful, not being pitted
against expensive lobbying campaigns.

With the endangered species laws looming in the background, some builders will
try to reach accommodation even before a battle develops.

Take the case of the newly found Riverside fairy shrimp, an animal which
developers are likely to save before it is declared endangered; before, in
fact, it has even been officially declared a separate species.

Don’t get out the cocktail sauce. The size of a cashew, this flimsy crustacean
lives its brief, quiet life swimming upside down in as few as five small ponds
in Riverside County, ponds that exist for a matter of weeks, or at most months,
after the first big winter rains. The Riverside version is most easily
distinguished from the 16 other species of fairy shrimp in California by the
male’s head appendages -- large for its kind -- which are used to grasp female
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shrimp during mating. They eat bacteria and are in turn eaten by wading and
migratory birds.
Clyde Eriksen, a bushy-browed ecologist and biology professor at the Claremont
Colleges, has been studying fairy shrimp for 35 years. He was "dragged onto the
environmental side" when his wife was sprayed with malathion, the same
pesticide used against the Mediterranean fruit fly, two decades ago. A breeze
wafted the spray onto her sewing porch as municipal workers debugged a nearby
tree. When she complained, the men told her: "Oh, that’s all right, lady. This
isn’t potent stuff at all. Just wait. In two weeks, that oak tree across the
street? We’re going to come back and spray that with Ddt."

Five years ago, Clyde Eriksen joined Denton Belk, a world-renowned fairy shrimp
expert from Texas, and Larry Eng, a shrimp researcher himself and an endangered
species specialist for the California Department of Fish and Game, to conduct a
survey of the state’s fairy shrimp population.

They studied all the embalmed collections that they could find, as well as
fresh samples from sites around the state. Under the microscope they discovered
what they considered to be four new species, including the Riverside shrimp.
Eriksen also soon discovered that the only significant remaining pool in which
the shrimp lived, called Skunk Hollow, was about to become part of Rancho Bella
Vista, a development with more than 2,500 master-planned homes.

Eriksen wrote to a Riverside County supervisor pleading that his new shrimp,
and the endangered California orcutt grass found on the same site, "not be
lightly wiped from the face of the earth." The Sierra Club rolled out its siege
guns and the board of supervisors demanded a plan to save the Riverside fairy
shrimp.

Meanwhile, to the casual eye, the Skunk Hollow pool most of the time is a dry
depression of slightly darker grasses in a farmed area of roughly a hundred
acres. One proposal from the first developer was to physically transport Skunk
Hollow somewhere else.

Michael Packard, president of Lane/Kuhn Pacific Communities, which bought the
Skunk Hollow site in January, this time naming the project MountainView, knew
that the rare crustacean was there. But Packard hasn’t wasted a minute or a
dollar arguing that the world could well do without the Riverside fairy shrimp.

"There’s enough question here," said Packard one afternoon in his Escondido
office, "that rather than fight . . . let’s just make the assumption that it is
in fact worth preserving, endangered or not, and figure out the best way to
accommodate that preservation." Packard, seated at a conference table in the
company of his attorney, admitted that he’s something of a new breed of
builder.

"It’s been very easy for a long time to paint this industry as the black hats,"
he said. "And I think to some extent our community has earned that distinction.
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"And I think there is a heightening of awareness" among many developers today,
Packard said. "But I don’t think you can ignore cost."

"In some cases," explained Lindell Marsh, the attorney, "the issue you’re
dealing with is of a magnitude that one project owner really can’t adequately
address it. . . . When you have a species over an extended range, that’s a real
problem."

This is the sort of vexation that all sides hope broad habitat conservation
plans can solve.

As it happens, Marsh is also the driving force behind what are known as the
Starr Ranch discussions, a series of meetings over the past few years that were
first held at the Audubon Society’s Starr Ranch Preserve in Orange County. At
these, environmentalists, planners, developers, public regulators and
scientists attempt to develop ways to ease the friction between Southern
California developers and their opponents. Habitat conservation plans are
central to their discussions.

"And I think that at least with the big land developers, government agencies
and environmentalists," said Marsh, holding his thumb and forefinger slightly
apart, "we’re that close to basic agreement."

"As conservationists, we’re sort of offering the olive branch," agreed Richard
Spotts, of Defenders of Wildlife.

Still, environmentalists want to move with caution.

Michael Bean, a Washington-based senior attorney with the Environmental Defense
Fund who has been a central figure in endangered species law for more than a
dozen years, thinks that most conservationists favor the new plans, though some
remain ardently opposed. Critics worry that developers can bring much greater
economic resources than can nonprofit environmental groups to these complicated
planning scenes. Habitat conservation planning may take a year or more of
committee work and reports.

"I don’t think anyone disagrees with the potential of these habitat plans to be
very useful," said Bean, who supports them. But he worries that most so far
have been largely dominated by the developers. "The question left open . . . is
whether they give away more than they should give."

Nona Yates, in the Times library, assisted with the research for this article.

Species At The Brink

1 Fairy Shrimp
A typical fairy shrimp. The Riverside variety was discovered so recently that
no drawing exists. It has yet to be declared a new species, let alone
endangered. But the shrimp is so rare that the owner of the largest pond where
it lives has agreed to cooperate with environmentalists to protect it.
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2 Desert Tortoise
The California desert tortoise, whose population has dropped by as much as 60%
in some areas, was given emergency listing as an endangered species in July.

3 Kangaroo Rat
The Stephens’ kangaroo rat was placed on the federal endangered species list in
October, 1988. Some 27 square miles of Riverside County may be set aside to
preserve its habitat.


