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Abstract The aim of this thesis is to describe passage retrieval (PR), with
basis in results from various empirical experiments, and to critically
investigate different approaches in PR. The main questions to be
answered in the thesis are: (1) What characterizes PR? (2) What
approaches have been proposed? (3) How well do the approaches
work in experimental information retrieval (IR)?

PR is a research topic in information retrieval, which instead of
retrieving the fulltext of documents, that can lead to information
overload for the user,  tries to retrieve the most relevant passages in
the documents. This technique was investigated studying a number
of central articles in the research field. PR can be divided into three
different types of approaches based on the segmentation of the
documents. First, you can divide the text considering the semantics
and where the topics change. Second, you can divide the text based
on the explicit structure of the documents, with help from e.g. a
markuplanguage like SGML. And third, you can do a form of PR,
where you divide the text in parts containing a fixed number of
words. This method is called unmotivated segmentation.

The study showed that an unmotivated segmentation resulted in the
best retrieval effectiveness even though the results are difficult to
compare because of different kinds of evaluation methods and
different types of test collections. A combination between full text
retrieval and PR also showed improved results. 

Nyckelord: fulltextåtervinning, information retrieval,  passage retrieval,
textstruktur, återvinningseffektivitet
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1 INLEDNING

Under 1990-talet har fulltextdatabaser blivit den klart dominerande typen av databas på
marknaden. Detta beror bl. a. på den förbättrade datortekniken som gör det lättare att lagra stora
mängder text. Även uppkomsten av Internet har inneburit att man i allt större grad gör sökningar i
fulltext.

Jag har intresserat mig för de specifika problem som uppstår vid informationsåtervinning i
fulltextdatabaser och bestämde mig därför att skriva min magisteruppsats om detta ämne.

När man i de tidigare dominerande bibliografiska databaserna bara presenterade bibliografisk
information får man i samband med sökning i fulltextdatabaser direkt tillgång till de eftersökta
dokumenten. Samtidigt som detta på många sätt förenklar informationssökningen kan det även
leda till nya problem i samband med återvinning av fulltext-dokument. T. ex. behöver en sökning
efter två termer kombinerade med den booleska operatorn AND inte nödvändigtvis betyda att de
dokument som återvinns innehåller termerna i semantiskt samband med varandra, eftersom en
fulltextsökning ofta görs i stora textmassor.

Sökning efter termer i omfångsrika fulltextartiklar skapar ofta problemet att man får en stor
mängd ickerelevant material som inte är användbart för det informationsbehov man har. IR-
forskare har därför på olika sätt försökt att lösa detta återvinningsproblem genom olika former av
tekniker. En av dessa tekniker kommer att närmare presenteras och kritiskt diskuteras i denna
uppsats.

Det är betydelsefullt att man får en mer ingående kunskap i hur fulltextdatabaser fungerar och
kan förbättras, eftersom dessa ger informationssökaren direkt tillgång till det efterfrågade
dokumentet och därför i högre grad bör vara anpassade till slutanvändare, dvs. icke-
professionella informationssökare. Risken finns att man underskattar svårigheterna med att få
fram relevant information med hjälp av fulltextdatabaser.

1.1 Problemavgränsningar

Jag har valt att begränsa min undersökning till fulltextåtervinning och har avgränsat detta ämne
till att studera ett forskningsområde inom information retrieval (IR) och fulltextåtervinning,
”Passage Retrieval” (PR). PR kan kortfattat beskrivas som en form av dokumentdelsåtervinning
där kortare relevanta textdelar återvinns i stället för hela dokument.

Från början var min avsikt att utvärdera återvinningseffektiviteten hos en viss matchningsteknik
jämfört med någon form av standardmodell. På grund av att det inte fanns någon möjlighet till en
sådan experimentell undersökning vid Högskolan i Borås så valde jag att inrikta mig på en
litteraturstudie där huvudsyftet blir att kritiskt granska PR och se hur tekniken har fungerat i
experimentella undersökningar.

PR består av ett antal olika approacher och därför kommer uppsatsen att fördela sig vidare inom
tekniken.



1.2 Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva, och med utgångspunkt i resultat från valda empiriska
undersökningar, kritiskt granska ett antal approacher inom PR.

Frågeställningar är:

• Vad kännetecknar IR-tekniken Passage Retrieval?
• Vilka approacher inom denna teknik har föreslagits inom IR-forskningen?
• Hur väl fungerar denna teknik och dess approacher i empiriska undersökningar?

1.3 Metod

En kvalitativ metod har använts i uppsatsen där källanalys har varit den centrala metoden,
eftersom uppsatsmaterialet består av ett antal forskningsartiklar. Den kvalitativa metoden innebär
att man arbetar med ett urval representativ litteratur och analyserar detta material ingående
(Holme & Solvang 1997, s.78f.).

Genom att studera relevant litteratur och granska den kritiskt avser jag att undersöka vad som
kännetecknar PR och dess approacher samt att se hur de olika teorierna har fungerat i empiriska
undersökningar. Jag kommer att arbeta med ett urval av litteratur inom området som är
representativt för de problem jag tar upp. Detta urval görs bl. a. med hänsyn till hur etablerade
forskarna eller författarna är, i vilken form av publikation resultaten är presenterade, och när
texten är skriven. Jag kommer att koncentrera mig på förhållandevis aktuell litteratur från det
senaste decenniet. Uppsatsmaterialet har i stor utsträckning bestått av artiklar som presenterats
vid den årliga SIGIR-konferensen. Enstaka artiklar ur Journal of Documentation och Information
Processing & Management har också använts.

1.4 Uppsatsens struktur

I kapitel 2 ger jag en bakgrundsbild av forskningsområdet IR och gör även en kort jämförelse
mellan återvinning i bibliografiska databaser och fulltextdatabaser.

Kapitel 3 är till stora delar ett deskriptivt kapitel där jag ger en kort beskrivning av Passage
Retrieval.

Kapitel 4 tar upp de olika approacher som har föreslagits inom tekniken och presenterar de
empiriska resultat som har framkommit vid undersökningar där man använt sig av dessa
approacher.

I kapitel 5 kommer de framkomna resultaten att diskuteras och analyseras. Jämförelser mellan de
olika approacherna kommer också att göras.



Kapitel 6 ger större utrymme för subjektiv bedömning där jag tar upp fördelar och specifika
problem med PR och de beskrivna teknikerna. En återknytning till de frågeställningar som
ställdes i inledningen av uppsatsen kommer även att göras.

Kapitel 7 består av en sammanfattning av uppsatsen, och slutligen finns en bilaga med de
testsamlingar som använts i de aktuella artiklarna.

2 INFORMATION RETRIEVAL OCH FULLTEXTDATABASER

Först bör en inledande distinktion göras mellan begreppen data och information. Data är enligt
Korfhages definition oberoende av en enskild persons behov utan är lika tillgängligt och
meningsfullt för alla, medan information är en samling data som har matchats gentemot en viss
persons informationsbehov. Om t. ex. en sökning i en databas återvinner någon typ av uppgift
som inte är relevant för mottagaren eller som mottagaren redan är medveten om är denna uppgift
inte information (Korfhage 1997, s. 8).

Den engelska termen IR kan översättas med den svenska termen informationsåtervinning. Den
definition av begreppet som kommer att användas i uppsatsen utgår ifrån Korfhage: ”The location
and presentation to a user of information relevant to an information need expressed as a query”
(ibid., s. 324). Denna återvinning av relevant information görs vanligen genom att matcha
systemets dokument med den sökfråga som en användare formulerar.

Vid IR använder man sig av någon form av system för att kunna utföra informationsåtervinning.
Vanligtvis handlar det om datorbaserade system, och de är dessa som kommer att behandlas i den
här uppsatsen. Dessa informationssystem består till största del av dokument som lagras och
återvinns, frågor eller uttryck för informationsbehov, samt någon form av relevansbedömningar
(ibid., s. 17).

En distinktion bör göras mellan operationell IR, där man söker i kommersiellt tillgängliga IR-
system som kontinuerligt förändras, och experimentell IR, som görs i någon form av testsamling
där man utför sökningar grundade på någon typ av IR-modell. Experimentell IR är den typ av IR
som utförs i forskningssammanhang och som har relevans för min uppsats.

2.1  IR-modeller

I samband med IR brukar framför allt tre olika typer av modeller användas, dvs. teorier om hur
IR-system bör vara beskaffade för att kunna få bästa möjliga resultat: mängdteoretiska modeller,
algebraiska modeller och probabilistiska modeller. Dessa modeller kan beskrivas med hjälp av
fyra parametrar (Gudivada et. al. 1997, s. 60):

• En representation av frågor och dokument.
• En matchningsfunktion för att kunna utföra jämförelser mellan frågor och

dokumentrepresentationer.



• Metoder för att kunna ranka resultat av en sökning.
• Möjlighet att förvärva relevansfeedback från användare (dvs. att användaren värderar ett

urval av de återvunna dokumenten och denna värdering hjälper till att modifiera
återvinningsprocessen).

Nedan kommer de tre huvudsakliga modeller som används inom IR att kortfattat presenteras.

2.1.1 Booleska modellen

Den mest använda mängdteoretiska IR-modellen är den booleska modellen som bygger på
mängdlära och satslogik och där de booleska operatorerna AND, OR, NOT används. Fördelen
med en boolesk modell i IR-system är att den är förhållandevis enkel att använda sig av, vilket
har gjort att den har varit populär i kommersiella IR-system. En av de stora nackdelarna med den
booleska modellen är att den inte medger viktning av termerna. Detta leder också till att det inte
finns någon möjlighet till avancerad relevansrankning, eftersom den booleska modellen bygger
på binära värden. Man får fram ett stort antal dokument vid en sökning och relevanta dokument
kan hamna långt ner i dokumentlistan och därmed förbises av användare (Korfhage, s. 55).
Ytterligare ett problem som kan uppkomma vid användning av boolesk logik är helt enkelt att
informationssökaren inte har någon förkunskap om denna speciella form av sökspråk och därför
inte kan översätta informationsbehovet vederbörande har och får svårt att kontrollera själva
återvinningen (ibid., s. 56f.). Den booleska modellen har dock utvecklats så att den möjliggör en
högre grad av interaktivitet med användaren som gör den mer användbar.

2.1.2 Vektormodellen

Vektormodellen utvecklades av en av centralgestalterna inom IR-forskning, Gerald Salton.
Modellen utgår ifrån vektoralgebra, där både de frågor som användaren skapar och de dokument
som finns i databasen representeras av n-dimensionella vektorer, dvs. vektorernas komponenter
utgörs av numeriska värden (t. ex. dokument D =( ntttt ...,, 321 ) och fråga Q=( nqqqq ...,, 321 ) ). När

ett system använder sig av vektormodellen så finns det möjlighet till att göra likhetsbedömningar
mellan frågor och dokument och därmed även rankningsmöjligheter. Detta likhetsmått kan
utföras på olika sätt, men eftersom det är en vis typ av mått som förekommer i de aktuella
artiklarna om PR, så koncentreras denna kortfattade redogörelse till cosinus-måttet. Graden av
likhet brukar beskrivas med ett värde mellan 0 och 1, och i samband med experimentell IR
bestäms ofta någon form av tröskelvärde (t. ex. 0,2) där man antar att de dokument som har ett
värde över den bestämda tröskeln har stor chans att vara relevanta. Cosinus-måttet kan som
formel beskrivas som (ibid., s. 84f.):
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där D är ett dokument, Q en fråga, k en indexeringsterm, kt  k:s värde i D och kq  k:s värde i Q.

Att använda cosinusformeln betyder uttryckligen att istället för att det maximala likhetsvärdet ska



ligga på 0 så ligger det maximala likhetsvärdet på 1. Ett problem som kan uppstå vid användning
av vektormodellen är om en användare redan har viktat en term i sin fråga med den högsta vikten
(t. ex. 1), och sedan inser att en annan term har högre relevans för informationsbehovet (ibid., s.
64). Vektormodellen är den för närvarande mest populära bland de grundläggande IR-modellerna
och används i stor utsträckning i webb-sammanhang (Baeza-Yates & Ribeiro- Neto 1999, s. 34).

2.1.3 Probabilistiska modeller

Probabilistiska modeller grundar sig som namnet antyder på sannolikhetsteori. Probabilistiska IR-
modeller bygger liksom vektormodellen på att systemets termer tilldelas numeriska värden. Man
använder sig av sannolikhetsteori, dvs. de dokument som återvinns är de som med högst
sannolikhet motsvarar en användares informationsbehov (Korfhage, s. 71).

En av fördelarna med probabilistiska modeller är det jämförelsevis enkla sättet att få fram
likhetsresultat, eftersom den utgår ifrån en väletablerad metod, sannolikhetsläran, där man gör
vissa antaganden om att ett dokument har mer eller mindre stor chans att vara relevant för en viss
fråga. Probabilistiska modeller strävar efter det ideala återvinningsresultatet där de dokument
som verkligen motsvarar ett informationsbehov återvinns. Bland nackdelarna med probabilistiska
modeller finns att metoden inte tar hänsyn till termfrekvensen i ett dokument utan endast utför en
binär viktning av termerna. Ett annat problem är att det kan vara svårt att samla ihop relevansdata
för bedömningar (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, s. 34).

IR-modellerna har utvecklats undan för undan och bjuder idag större möjligheter till interaktivitet
för användaren, vilket kan göra att vissa modeller är lämpligare för nybörjare och vissa mer
användbara för professionella informationssökare.

2.2 Evaluering av IR-system

Vid mätning av ett IR-systems återvinningseffektivitet brukar man dela upp dokumentsamlingen i
fyra delar (i betraktande av användarens informationsbehov) (Harter & Hert 1997, s. 8):

• Återvunna och relevanta dokument
• Återvunna och icke-relevanta dokument
• Icke återvunna och relevanta dokument
• Icke återvunna och icke-relevanta dokument

Det är från dessa fyra olika delar som man utgår vid en effektivitetsbedömning. Idealfallet vore
om alla relevanta poster i databasen var återvunna och inga icke-relevanta. Men med tanke på
dagens stora databaser är detta praktiskt taget omöjligt.

2.2.1 Precision och recall

I samband med utvärdering av IR-system brukar man tala om den problematiska processen att
bedöma vad som är relevant för en viss sökfråga. Ett väl fungerande IR-system ska kunna sålla
bort information som inte är önskvärd och kunna ta fram sådant material som motsvarar en
sökares informationsbehov. Detta brukar benämnas som ett IR-systems återvinningseffektivitet.



De två vanligaste måtten vid mätning av återvinningseffektivitet är recall (andelen relevanta
dokument i databasen som är återvunna) och precision (andelen återvunna dokument som är
relevanta). Att bara t. ex. mäta recall är inte särskilt meningsfullt, eftersom det är enkelt att nå en
100-procentig recall, dvs. återvinna alla relevanta dokument, genom att återvinna alla dokument i
databasen. Därför brukar man kombinera recall med precision som mäter hur stor del av de
återvunna dokumenten som är relevanta för en viss fråga. Dessa mått är beroende av en
relevansbedömning för att kunna beräknas.

Medan precision vid en sökning kan beräknas på ett okomplicerat sätt så kan en söknings recall
vanligen bara uppskattas. För att kunna beräkna absolut recall måste man veta det totala antalet
relevanta dokument i databasen och detta ter sig som en omöjlig uppgift vid IR. Därför används
istället begreppet relativ recall där man relaterar antalet återvunna relevanta dokument till antalet
relevanta dokument som användaren vill få fram. Om användaren behöver 10 relevanta dokument
och systemet återvinner 4 relevanta dokument så är det relativa recall-värdet 4/10 (40%)
(Korfhage, s. 199).

För att få fram ett enskilt värde på precision och recall, eftersom dessa förändras i takt med att det
återvunna materialet ökar, brukar man beräkna ett genomsnittligt värde för måtten. De vanligaste
genomsnitten görs antingen utifrån 3 eller 11 värden. Om man vill beräkna 3-punkts
genomsnittsvärdet för precision räknar man dess värde vid en recall på t. ex. 0,25, 0,5, och 0,75.
Ett 11-punktsvärde beräknas efter recallvärdena 0.0, 0,1, 0,2, etc. fram till 1,0. På ett liknande sätt
kan man beräkna en genomsnittlig recall. Ett annat sätt att räkna ut genomsnittet är att undersöka
precisionen efter ett visst antal återvunna dokument t. ex. efter 5, 10, 15 osv. och sedan räkna ut
det genomsnittliga värdet (vad som brukar kallas Cutoff Values) (ibid, s. 200).

Ett av problemen med måtten är att bedöma när något återvinningsresultat är dåligt, eftersom
detta beror på användarnas bedömning. Om man nöjer sig med hög precision på sökningen spelar
det ingen roll om man inte får fram allt relevant material och om man vill få fram allt relevant
material kan man kanske överse med en lägre precision.

Det har förekommit mycket kritik mot måtten därför att de inte tar någon hänsyn till användaren
utan är helt inriktade på systemet och dess möjligheter till att bedöma vad som anses vara
relevant information. Måtten har ett nära samband med relevansbegreppet, som i sin tur har blivit
kritiserat för att vara för subjektivt. Därför har andra typer av mått föreslagits som i högre grad är
relaterade till användarens förutsättningar och förväntningar (Harter & Hert, s. 10ff.).

2.2.2 Relevansbedömning

Att bedöma om ett återvunnet dokument är relevant för en fråga eller inte har varit en grundtanke
inom IR-utvärdering alltifrån de första undersökningarna vid Cranfield-institutet i England på
1960-talet. Men samtidigt har relevansbegreppet inom IR, dvs. att ett dokument D är relevant för
en fråga Q om D och Q behandlar samma ämne (semantisk överensstämmelse), varit mycket
omdiskuterat. Vilken information som är relevant kommer alltid att vara en subjektiv bedömning
för den enskilde informationssökaren. Det har förekommit en rad förslag om att man ska använda
andra begrepp än relevans vid bedömning av ett IR-systems återvinningseffektivitet (bl. a.



pertinence (tillämplighet) och usefulness (användbarhet) ) (Korfhage, s. 192f.). Man måste också
komma ihåg att vad systemet anser som relevant och vad en användare anser som relevant kan
skilja sig åt i mycket hög grad. Systemrelevans utgår för det mesta från lexikalisk likhet (ibid., s.
81). Detta kan innebära att problem uppkommer med t. ex. homografer.

2.2.3 Rankning och likhetsmått

Om man bortser ifrån numeriska databaser av olika slag är det ovanligt att användaren av ett IR-
system får ett exakt svar på en sökfråga utan vanligen återvinns dokument som i varierande grad
är relevanta för sökfrågan (ibid., s. 52). Vilka möjligheter det finns till att ranka sökresultaten
beror på vilken typ av modell som används i IR-systemet. Om t. ex. en boolesk modell används
så finns det ingen möjlighet till relevansrankning, eftersom hänsyn endast tas till huruvida
dokumentrepresentationerna satisfierar den booleska sökformuleringen eller inte. Däremot är
relevansrankning möjlig i olika varianter av vektormodellen och den probabilistiska modellen.
Rankningen bygger på en matchningsprocess där dokument och frågor jämförs med någon form
av likhetsmått. Dokument med den största likheten kommer att rankas högst i resultatlistan.

Bedömning av hur pass relevant materialet är sker vid användning av vektormodellen med hjälp
av olika former av likhetsmått där systemet jämför dokumentets likhet med frågan. Vid sådana
uträkningar sätter man ofta upp någon form av tröskelvärde där det återvunna dokumentet eller
dokumentdelen måste vara över tröskelvärdet för att tas med i det slutgiltiga resultatet.

När man ska bedöma om ett dokument är relevant för ett visst informationsbehov så använder
man sig ofta av någon form av frekvensberäkning, eftersom om en viss term förekommer ett stort
antal gånger i ett dokument eller i en dokumentdel så kan denna term anses vara relevant för
dokumentets innehåll. Men att räkna termer och sedan indexera dokumentet med hänsyn endast
till detta är inte tillförlitligt. Den absoluta termfrekvensen beror t. ex. på hur långt dokumentet är
eller i vilken typ av databas det är lagrat.

För att kunna komma till rätta med de nämnda problemen brukar man använda sig av relativ
termfrekvens i olika former av relevans- och likhetsbedömningar. En av de vanligaste
beräkningarna är den inverterade frekvensvikten i ett dokument. I en sådan beräkning jämförs
frekvensen av en term i ett dokument med dess frekvens i en hel dokumentsamling (databas). Om
termen förekommer i ett stort antal dokument i samlingen så säger den inte särskilt mycket om ett
enskilt dokuments innehåll och är därför ingen bra indexeringsterm eller användbar vid
relevansbedömning. Beräkningen av den inverterade frekvensen utgår från fyra variabler: Antalet
dokument i samlingen (N), antalet dokument i samlingen som innehåller termen k )( kd , antalet

gånger termen förekommer i ett visst dokument i i samlingen )( ikf , samt vikten av termen k i

dokumentet i )( ikW . Det som brukar kallas tf.idf-måttet beräknas genom att multiplicera

termfrekvensen med den inverterade dokumentfrekvensen: 1loglog 22 +− kdN . Syftet med

tf.idf-måttet är primärt att få fram bra indexeringstermer för dokumenten (ibid., s. 116f.):

[ ]1loglog 22 +−= kikik dNfW



Den inverterade frekvensvikten kan användas i samband med likhetsbedömningar mellan fråga
och dokument.

2.3 Historik över evalueringstekniker inom IR-området

I detta korta historik-avsnitt kommer främst IR-forskning som behandlat utvärdering av IR-
tekniker att tas upp. Det handlar alltså inte om någon beskrivning av den teknologiska
utvecklingen och den alltmer förbättrade möjligheten till lagring av information i databaser.

IR-forskningen inom evaluering har en av sina utgångspunkter i de experiment som genomfördes
vid Cranfield-institutet i Storbritannien på 1960-talet. Dessa experiment blev normerande för den
fortsatta utvecklingen inom IR-området vad gäller evaluering av IR-system. Cranfield-
undersökningarna utgick ifrån en testdokumentsamling med tillhörande frågor och använde sig i
dessa experiment av måtten precision och recall samt gjorde binära bedömningar vad gällde de
återvunna dokumentens relevans (Harter & Hert, s. 8).

Under 1980-talet blev det tack vare den snabba datorutvecklingen möjligt att använda större
samlingar i samband med experimentell IR. Tidigare hade det inte funnits några stora
testsamlingar att göra undersökningar på vilket hade betraktats som ett stort problem vid
bedömningen av experimentella IR-resultat, eftersom det inte motsvarade den verkliga
situationen.

Ett av de tidiga exemplen på storskaliga experiment var STAIRS-projektet som utfördes på
IBM’s STAIRS-system med ca. 350 000 fulltextdokument inom det rättsvetenskapliga området.
Baserat på den vedertagna Cranfield-designen försökte forskarna att nå en högre validitet i sina
forskningsresultat genom en mycket noggrann effektivitetsberäkning vilket bl. a. innebar att man
försökte få fram maximal recall i sina uträkningar. STAIRS-projektet var unikt i studiet av ett
operationellt IR-system (ibid., s. 23).

Den dominerande testsamlingen under det senaste decenniet är den som skapats i samband med
TREC (Text REtrieval Conference), en årlig återkommande konferens som igångsattes av NIST
(National Institute of Standards and Technology) och ARPA (Advanced Research Projects
Agency), i Maryland, USA i samarbete med det amerikanska försvarsdepartementet. Deltagare är
universitet och ett antal kommersiella organisationer. Den första TREC-konferensen hölls 1992.
Experimenten som görs inom TREC har fyra huvudmål (ibid., s. 24):

• Uppmuntra IR-forskning med hjälp av storskaliga testsamlingar
• Öka kommunikationen mellan forskare inom IR-området
• Förbättra och underlätta övergången av den teknologiska utvecklingen från

forskningslaboratorierna till de kommersiella produkterna
• Förbättra möjligheterna till lämpliga utvärderingstekniker

Även TREC-experimenten kan betraktas som grundade på en Cranfield-design. Det verkligt
revolutionerande med undersökningarna att de görs i ett system som innehåller olikartade typer
av samlingar av huvudsakligen fulltextdokument som även varierar i längd. Frågorna som ingår i
TREC kallas topics och kan vara av en betydande längd och innehålla mycket information. TREC



är den utan jämförelse största samlingen för experimentell IR-forskning och växer kontinuerligt
(ibid., s. 25).

När det gäller relevansbedömningar vid TREC utförs de genom att en mängd relevanta dokument
för varje topic erhålls från en ”pool” av möjligen relevanta dokument. Denna pool har skapats
genom att ta en viss mängd av de högstrankade dokumenten (vanligen de 100 översta) som
genererats vid användning av de deltagande återvinningssystemen. Dokumenten relevansbedöms
sedan manuellt. Denna metod bygger på två antaganden. För det första att flertalet relevanta
dokument befinner sig i den skapade poolen och för det andra att de dokument som inte befinner
sig i poolen kan anses vara ickerelevanta (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, s. 89).

Harter och Hert tar i sin historiska översikt upp ett antal forskningsområden som kan utveckla det
tidigare totalt dominerande Cranfield-paradigmet. Bland dessa finns: kombination av olika typer
av metoder, större intresse för de potentiella användarna av systemen, mer forskning om
interagerande tekniker, utvärdering under en längre tidsrymd än hittills, och rent formella
utvärderingar där man inte i så hög grad skiljer på design och utvärderings-aktiviteter (Harter &
Hert, s. 25).

2.4 Fulltextåtervinning

I databas-sammanhang brukar man skilja på två huvudtyper, referensdatabaser (bibliografiska
och hänvisande databaser) och källdatabaser. Källdatabaser kan delas upp i tre olika typer:
numeriska, alfanumeriska och fulltextdatabaser. Bibliografiska databaser består av
grundläggande bibliografisk information, abstracts och olika typer av ämnesord eller
deskriptorer. De begränsade möjligheterna till lagring av data bidrog till att användarna  endast
erhöll bibliografisk information i databaserna och sedan själva fick leta upp de eftersökta
dokumenten. Men under de senaste decennierna med utvecklingen av CD-ROM och framför allt
Internet har kravet på fulltextdokument ökat kraftigt (Korfhage, s. 13).

Fulltextdatabaser har under de senaste 20 åren blivit den dominerande typen av databas. I början
var det främst juridiska dokument som lades ut i fulltext online, eftersom det fanns ett stort
intresse för att få juridiska artiklar tillgängliga så snabbt och smidigt som möjligt. Med tiden har
det blivit allt vanligare med tidnings- eller tidskriftsdatabaser (Tenopir & Ro 1990, s. 4ff).

Fulltextåtervinning betyder vanligtvis att varje betydelsebärande ord i ett dokument är sökbart
och att systemet exkluderar ett visst antal stoppord. Ett annat kännetecken vid fulltextåtervinning
är att man använder sig av automatisk indexering, dvs. att man med hjälp av algoritmer väljer ut
vilka termer som ska representera dokumentet, vilket vanligen sker med hänsyn till
termfrekvensen (Korfhage, s. 109f.). Detta till skillnad från den manuella indexering som görs av
t. ex. en ämnesspecialist (Tenopir & Ro, s. 55).

Jämfört med bibliografiska databaser så har man i fulltextdatabaser möjlighet att göra en
fullständig relevansbedömning, eftersom man har dokumentet direkt tillgängligt. Här kan själva
relevansrankningen av träffarna spela en viktig roll och hur den går till i systemet. Detta beroende
på att man måste gå igenom hela dokumenten som kan vara omfångsrika för att få en uppfattning



om dokumentet är relevant eller inte, till skillnad från en bibliografisk databas där man inte har
särskilt mycket information att gå igenom. Vad det gäller själva sökformuleringarna kan det i
fulltextdatabaser lätt uppstå problem när man använder sig av booleska operatorer, eftersom man
oftast söker i stora lager text och vanligen inte i ett kontrollerad vokabulär (en begränsad mängd
ord och termer som används för att beskriva dokument i en viss mängd (Korfhage, s. 317)).
Därför brukar närhetsoperatorer (operatorer som beskriver vilken närhet som krävs mellan två
termer för att dessa ska återvinnas, bl. a. (n) och (w)1) användas i hög utsträckning i
fritextsökning (sökning som inte är begränsad till kontrollerad vokabulär).

Tidigare undersökningar av återvinning i fulltextdatabaser har visat att man lyckats få fram en
hög recall men att precisionen har varit för dålig, dvs. man får fram för stor andel ickerelevanta
dokument. En låg precision kräver ett större arbete för informationssökaren och kan också
medföra större kostnader, eftersom det antagligen tar längre tid att få fram så mycket relevant
information som man behöver (Tenopir & Ro, s. 123).

Tenopir utförde en undersökning i Harvard Business Reviews artikeldatabas i vilken hon
jämförde återvinning i fulltext och återvinning i olika former av dokumentsurrogat (abstracts,
kontrollerad vokabulär, titlar). Som hypotes ställdes att fulltext dels ledde till högre recall och
lägre precision, dels att fler unika dokument återvanns. Den senare hypotesen besvarades positivt,
antagligen beroende på att det finns ett klart antal större ord än i de andra fälten. Även vad gällde
relativ recall och precision så motsvarade undersökningen förväntningarna. I genomsnitt hade de
olika frågorna en recall på 75% dvs. 3 av 4 relevanta dokument återvanns vid sökning i fulltext
vilket var betydligt fler än vid sökning med hjälp av bibliografisk information. Precisionen var
däremot sämre i fulltextsökning, 18 %, alltså ungefär 1 av 5 återvunna dokument var relevant för
sökfrågan. Vid sökning i bibliografisk information var ungefär 2 av 5 relevanta (ibid., s. 112ff.).

En undersökning som kontrasterade mot den vanliga uppfattningen om att fulltextåtervinning ofta
innebär låg precision var STAIRS-studien som genomfördes i en juridisk databas vid mitten av
1980-talet. Denna undersökning visade en 20-procentig recall och en ca. 80-procentig precision
(ibid., s. 76). Det överraskande resultatet ansågs bl. a. bero på att de undersökta juridiska
databaserna ofta hade ett varierande ordval.

Många forskare har förespråkat en kontrollerad vokabulär i fulltextdatabaser, vilket än så länge är
ovanligt. Med tanke på att fulltextdatabaser i hög grad är avsedda för slutanvändare som inte
alltid är vana vid att tänka på relaterade termer och synonymer vid en sökning så skulle t. ex. en
tesaurus underlätta vid återvinningen (ibid., s. 88).

Carol Tenopir och Jung Soon Ro efterlyser mer forskning om återvinningseffektivitet inom
fulltextdatabasområdet. Tenopir och Ro tar upp tre olika aspekter inom forskningsområdet ”full
text retrieval”. För det första kan man koncentrera sin forskning kring användarfrågor och deras
beteende i interaktion med fulltextsystem. För det andra kan man ta upp själva utvärderingen av
återvinningseffektiviteten hos systemet. Och slutligen kan man koncentrera sig på vilka förslag
till modifiering av fulltextdatabaser som har framkommit i samband med utvärderingar av
informationssystem. Det är det tredje området och ett delområde inom detta som kommer att
                                                          
1 (n)=near, termerna måste förekomma intill varandra oberoende av angiven inbördes ordning, (w)=within, termerna
måste befinna sig intill varandra i angiven inbördes ordning.



presenteras i uppsatsen. Tenopir nämner möjligheter till automatisk indexering, termviktning,
termfrekvensdata och rankingalgoritmer samt förändring av poststrukturen. Alla dessa element är
av betydelse vid PR (ibid., s. 211).

3 PASSAGE RETRIEVAL

När fulltextdatabaser som innehåller dokument av betydande längd har utvecklats alltmer  under
1990-talet behöver även IR-teknikerna utvecklas parallellt. De nuvarande IR-modellerna är bättre
anpassade till återvinning i abstracts och bibliografiska databaser än för fulltextdatabaser.
Skillnaden mellan att söka i abstracts och i fulltextdokument är mycket stor, eftersom man kan
räkna med att allt det som står i ett abstract koncentreras kring huvudämnet i dokumentet medan
det i själva texten finns större plats för utvikningar och sidospår (Hearst & Plaunt 1993, s. 59).

Det är framför allt precisionen som har en tendens att bli alltför låg vid fulltextåtervinning.
Anledningarna till låg precision kan vara flera. En av de vanligaste orsakerna är som tidigare
nämnts att två eftersökta termer befinner sig i samma dokument utan att ha något
innehållsmässigt samband med varandra. Detta beror på att ordinär IR inte tar hänsyn till var
termerna befinner sig i ett dokument eller hur nära varandra de är. I många databaser kan det
även finnas dokument som endast fungerar som hänvisningar till andra dokument och därför i sig
själva inte är relevanta för själva sökfrågan. Korfhage tar även upp encyklopedier som har ett
heterogent innehåll vilket kan bli problematiskt när man vill utföra en mer specifik sökning
(Korfhage, s. 246).

Pga. dessa problem kan det underlätta för användaren av en fulltextdatabas om det finns
möjlighet att vissa textutdrag kan återvinnas istället för den fullständiga texten. Det är denna
metod inom IR som brukar benämnas PR. Ett antal fördelar har påvisats med att kunna dela upp
texten i ett antal delar. För det första minskar risken för information overload dvs. man kan i
högre grad koncentrera sig på det centrala i själva frågeställningen och slipper gå igenom långa
dokument, för det andra förbättras återvinningseffektiviteten, dvs. man får fram mer relevant
material om det eftersökta ämnet, eftersom en mycket relevant dokumentdel inte missas pga. att
dokumentet i sin helhet uppvisar låg likhet med frågan (Salton et. al. 1993, s. 49).

I de approacher som använder sig av en textuppdelning i avsnitt av likvärdig storlek slipper man
också jämföra dokument med olika längd som därför kan variera i likhet. Bland svårigheterna i
och med användning av PR finns att det kräver mer beräkningar vid återvinning och att det
därmed kan ta längre tid att återvinna de relevanta delarna. Det finns också en risk vid PR att IR-
systemet missar relevanta texter som inte har några specifika delar med tillräckligt hög likhet
med frågan. Problemet med längdens inverkan på likhetsvärden kan också bestå beroende på
vilken uppdelningsteknik man använder sig av (Kaszkiel & Zobel 1997, s. 178).

Med hjälp av PR kommer man lättare fram till de delämnen som på olika sätt är underordnade en
texts huvudämne. Det är därför inte bara precisionen som kan öka vid PR utan man kan även få
fram mer relevant material, dvs. recall-värdet förbättras. PR har därför kanske störst
användningspotential i samlingar med mycket heterogent innehåll där ett stort antal ämnen



diskuteras: ”availability of text passages can improve retrieval effectiveness and usability thanks
to the reduced size and content homogenity” (Melucci 1998, s. 44).

Begreppet Passage Retrieval kommer genomgående att användas i uppsatsen men när det enbart
talas om passages kommer det svenska ordet ”dokumentdel” att användas. Dokumentdel betyder i
detta fall någon form av sammanhängande text som kan variera i storlek. Vad som mer exakt
avses vad gäller storlek och utformning av dokumentdelar kan skilja sig åt mellan olika metoder
och undersökningar.

Målet med PR är huvudsakligen att kunna återvinna de relevanta delarna av en annars
ickerelevant text. Ett centralt problem vid återvinning av dokumentdelar är därför hur
fulltextdokumenten ska indexeras och vilken hänsyn som ska tas till helheten respektive delarna.
Indexeringen kan komma att kompliceras vid PR, eftersom de indexeringstermer som är passande
för hela dokumentet ofta är missvisande vad gäller de enskilda dokumentdelarna.

Det finns två huvudmetoder för att presentera återvinningsresultatet vid PR. Antingen kan man
återvinna dokumenten där de rankas efter vilken grad av likhet de enskilda delarna har (t. ex.
räknar man samman dokumentdelarnas likhetsvärde eller låter det dokument med den enskilt
mest lika dokumentdelen placeras först), eller så presenteras de enskilda dokumentdelarna med
någon form av hänvisning till det fulltextdokument som det är hämtat ifrån.

Ett område som på olika sätt gränsar till PR är hypertext som i och med webbens frammarsch
under 1990-talet har ökat i aktualitet. Hypertext-länkar är också en form av sammanknytning
mellan olika textavsnitt som hyser släktskap med varandra och med hjälp av dessa länkar kan en
direkt kontakt knytas mellan avsnitten och dokumenten. Det största problemet med hypertext
inom informationssökning är risken för att man ska ”klicka” sig allt för långt bort ifrån det ämne
som man utgick ifrån och att i allt högre grad komma in på andra områden (Korfhage, s. 245f.).

Utvecklingen av hypertext har förändrat den traditionella läsningen av en text, dvs. den
sekventiella där man läser från början till slut, för att få tag i den information man är ute efter.
Hypertextlänkar möjliggör en betydligt mer selektiv läsning där man framför allt läser det som
man är mest intresserad av. På så sätt finns det likheter med PR där man också är ute efter de
dokumentdelar som mest direkt svarar mot ens informationsbehov (ibid.).

En typ av PR som inte kommer att tas upp mer ingående i denna uppsats är citationsindexering.
Med hjälp av citerade referenser med sidhänvisningar kan man på ett enkelt sätt söka rätt på de
relevanta delarna av en större text. Med hjälp av citationsindexering kan informationssökaren
också få en uppfattning om hur centrala artiklarna har bedömts vara med tanke på hur ofta de har
citerats (ibid., s. 244f.). Citationsindexering är en form av PR, men denna approach har inte varit
aktuell i min litteraturstudie.

De dokumentdelar som återvinns vid PR kan i olika sammanhang betraktas som dokumenterade
enheter och därför behandlas som hela dokument. PR kan på olika sätt effektivisera utnyttjandet
av texter där en informationssökare får direkt tillgång till de relevanta avsnitten.



3.1 Textstruktur

En databas kan lagra exempelvis dokument. Vad ett dokument kan definieras som kan diskuteras.
Man har t. ex. resonerat kring om de frågor som man ställer till ett IR-system kan betraktas som
dokument och hur detta påverkar själva återvinningsprocessen. I och med de förbättrade
lagringsmöjligheterna har även bilder, röst- och ljudinspelningar börjat betraktas som olika typer
av dokument (ibid., s. 18).

Ett dokument har en given syntax och struktur som vanligen styrs av antingen skaparen av
dokumentet eller beroende på hur dokumentet ska tillämpas. Ett dokument har också en
semantisk betydelse som specificeras av författaren. Kanske ska också dokumentet presenteras på
ett särskilt sätt, t. ex. i samband med webbpublicering med en webbläsare.

PR handlar i hög grad om strukturen i ett dokument. De vanligaste komponenterna i en text är
kapitel, avsnitt, stycken, meningar och de enskilda orden. Strukturen i fulltextdokument kan
variera från mycket exakt struktur med abstracts och underrubriker till helt ostrukturerade texter.
Vid lagring av texter i en databas är någon form av strukturering lämplig (ibid., s. 20f.). En
författares uppdelning av en text underlättar för läsaren att tillgodogöra sig innehållet i texten, t.
ex. styckesuppdelning och kapiteluppdelning.

Strukturen i ett dokument kan ha olika egenskaper, t. ex. brukar det finnas ett tidsmässigt
förhållande där man i texten relaterar till vad man skrivit tidigare, och ett hierarkiskt förhållande
där huvudrubriker följs av underrubriker och där kapitel består av delkapitel etc. (Lalmas &
Ruthven 1998, s. 529). En annan uppdelning av strukturen i en text görs mellan implicit struktur,
som har att göra med textens innehåll, och explicit struktur, som har att göra med textens
utformning.

Ibland är strukturen i dokumenten lätt avläst via uppmärkningsspråk som SGML (Standard
Generalized Markup Language). Ett sådant språk underlättar vid formatering och organisering av
en text i databaser. SGML identifierar titel, författare, deltitlar, styckesgränser och andra
textavdelningar (Korfhage, s. 38f.). SGML har ett antal olika underavdelningar, t. ex. XML
(Extensible Markup Language) och HTML (Hyper Text Markup Language).

3.2 Uppdelning av text

Approacherna inom PR kan delas in i tre områden baserade på hur man tänker sig uppdelningen
av texter i dokumentdelar. En grupp forskare utgår ifrån textens innehåll och delar upp texten där
författaren skiftar ämne. Det handlar alltså om en textuppdelning baserad på semantisk likhet
mellan textdelar. En annan grupp tar som utgångspunkt den explicita textstrukturen som
dokumenten har, dvs man gör uppdelningar efter styckesuppdelningar eller olika former av
uppmärkningsspråk, och slutligen utgår en grupp från vad man brukar kalla omotiverad
uppdelning eller fönster, där texten delas upp i dokumentdelar av likvärdigt omfång (Callan 1994,
s. 303).

Dessa approacher kommer att presenteras i nästa kapitel tillsammans med de resultat som
framkommit vid användning av dessa approacher. Det har varit lämpligt att dela in de



rapporterade undersökningarna i dessa approacher även om det finns avsevärda skillnader mellan
olika undersökningar inom samma approach. Hur uppdelningen av texten går till kan få stora
konsekvenser vad gäller återvinningsresultat vid PR.

4 APPROACHER INOM PR

I det här kapitlet presenteras de olika approacher som föreligger inom PR. Först kommer de
teorier om framför allt uppdelning som forskarna utgår ifrån att presenteras. Sedan kommer de
empiriska resultat som framkommit vid användning av teorierna att redovisas.

De undersökningar som gjorts inom PR skiljer sig åt inte bara beroende på vilken form av
uppdelning av texten man gjort. Man har i de olika undersökningarna använt sig av olika
utvärderingsmetoder, man har utfört sina tester på olika testsamlingar och måtten precision och
recall har inte använts i alla undersökningar.

Det finns ett antal svårigheter vid utvärdering av PR vid användning av testsamlingar.
Relevansbedömningarna tar endast hänsyn till dokumenten i sin helhet (vilket skapar svårigheter
vid PR), dokumenten i samlingarna är ofta relativt korta texter som inte är relaterade till varandra,
och testsamlingarna är inte jämförbara med de datamängder som finns i en operationell
databasmiljö (Melucci, s. 48).

4.1 Uppdelning av dokument baserad på semantisk likhet

Hearst och Plaunt föreslår en metod för uppdelning av fulltextdokument i delar som de kallar
TextTiling. Syftet med denna metod är att man på ett effektivt sätt ska kunna identifiera
underämnen i en text och ha möjlighet att återvinna dessa. Underämnena är ofta så omfångsrika
att de sträcker sig över flera av författarens explicit strukturerade stycken (Hearst & Plaunt, s.
61).

Hearst och Plaunt argumenterar för en uppdelning av en text i motiverade segment, dvs. där
själva innehållet i texten bestämmer hur den ska uppdelas. Vanligen behandlas en texts
huvudämne redan i ett abstract medan eventuella underämnen diskuteras på mindre centrala
platser i texten. För att kunna skilja på vad som är en diskussion om ett ämne och vad som bara är
ett omnämnande av vissa termer i texten kan man använda sig av textens lokalitetsstruktur. Om
en viss term används i lika stor utsträckning i hela dokumentet kan inte den termen uppfattas som
del av ett underämne men om en term nämns ett flertal gånger i ett begränsat avsnitt kan man
anta att denna term ingår i ett underämne (ibid., s. 60).

För att både ha möjlighet att söka efter en texts huvudämne och dess underämne föreslås därför
att man skapar två index, ett med huvudämnets termer och ett med underämnenas termer.
Därefter kan användaren söka i båda och/eller söka efter ett underämne i en viss kontext. Hearst
och Plaunt menar att användarna av en fulltextdatabas ska kunna ha möjlighet att ställa frågor till
en sammanhängande dokumentdel. Samtidigt som man kan söka på underämnen ska själva
huvudämnet finnas med i beräkningarna, dvs. kontexten ska finnas aktuell (ibid., s. 62).



Underämnena identifieras genom att man använder sig av en algoritm som tar hänsyn till likheten
mellan närliggande textblock som texten har delats in i (i den undersökning som Hearst och
Plaunt genomförde bestod blocken av 3-5 meningar). Denna likhet mäts med hjälp av
cosinusmåttet, som presenterades i kapitel 2 (s. 7). Om likheten mellan två intilliggande textblock
överskrider ett visst tröskelvärde så slås blocken ihop. Om likheten däremot är mycket låg och
underskrider tröskelvärdet så kan man anta att det föreligger ett skifte av ämne i texten (ibid.).

TextTiling har också utvecklats till ett sökgränssnitt, TileBars, där informationssökaren själv kan
se hur vissa söktermer överensstämmer med innehållet i dokumentet, var i dokumentet dessa
termer befinner sig och skaffa sig en uppfattning om vilka delar av texten som är mest relevanta
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, s. 291f.).

Hearst och Plaunt genomförde sin undersökning i TIPSTER-samlingen, koncentrerad till
delsamlingen Ziff (TIPSTER utvecklades till TREC-samlingen i början av 1990-talet). I sin
undersökning använde de sig av 43 frågor som matchades mot 274 dokument bestående av ca.
6000 segment. Längden på fulltextdokumenten var i genomsnitt ca. 3 500 ord, medan den
genomsnittliga segmentlängden var på 164 ord, och den genomsnittliga styckeslängden 53 ord.
Ett krav för att texterna i samlingen skulle användas vid undersökningen var att de hade en längd
på minst 1500 ord (Hearst & Plaunt, s. 65f.).

Vid mätningen av återvinningseffektivitet användes ett antal Document Cutoff Values vilket
innebar att mätningar av precision och recall utfördes efter 5, 10, 15, 20, 25 och 30 återvunna
dokument för att få en uppfattning om effektiviteten i de olika former av rankningsmetoder som
de använde.

Undersökningen bestod av fem steg (ibid., s. 64):

1. Först delades varje dokument i sammanhängande segment, dvs. TextTiling genomfördes.
2. Sedan indexerades varje segment som ett separat dokument, men hänvisningar till vilket

huvuddokument de utgick ifrån behölls.
3. Därefter genomfördes återvinning gentemot den segmenterade samlingen, dvs. PR

genomfördes.
4. Sedan relaterades de återvunna segmenten till den text de utgick från medan man bara

bibehöll ett förutbestämt antal av de högst rankade texterna.
5. Slutligen genomfördes vanlig fulltextåtervinning och resultatet jämfördes med PR.

Dessa steg ledde till att man fick fram en jämförelse mellan segmenterad återvinning och vanlig
fulltextåtervinning. Förutom den vanliga fulltextåtervinningen utfördes segmentåtervinningen på
bl. a. fyra olika sätt (ibid.):

• ”fff”  (first few found). Antag att de första 20 återvunna segmenten medräknades och det
högst rankade segmentet användes vid beräkning av effektivitet. I fff återvanns därmed de
dokument, som fanns representerade bland de 20 högst rankade segmenten. D:s
återvinningsvärde blev därmed återvinningsvärdet för dess högst rankade segment. Metoden
fff medgav att mindre än 20 dokument återvanns.



• ”fud”  (first unique documents). Antag att om 20 dokument inte fanns representerade bland de
20 högst rankade segmenten fortsatte fud:s algoritm att söka nedåt i den rankade listan tills 20
dokument fanns representerade. I fud återvanns därmed 20 dokument. D:s återvinningsvärde
blev, precis som ifråga om fff, återvinningsvärdet för dess högst rankade segment (av fff och
fud förväntades fff ha en bättre precision men sämre recall).

• ”sum” . De 200 högst rankade segmenten beaktades. Antag att D finns representerat bland de
200 segmenten. D:s återvinningsvärde blev summan av värdena för de segment (minst ett),
som representerade D.

• En fjärde metod att genomföra rankning var ”par”  som var likvärdig med ”sum”-metoden
förutom att ”par” stod för en beräkning där man istället för att lägga ihop segmenten lade ihop
de uttryckliga stycken som texten bestod av. Metoden utgår alltså inte från TextTiling utan
baseras på textens struktur. Som siffrorna nedan visar nådde man med denna metod fram till
något bättre resultat än vid ”sum”-metoden.

Tabell 1. Resultat vid TextTiling: (P=precision, R=recall) (ibid., s. 67).

Typ av
återvinning:

5 återvunna
dokument

10 15 20 25 30

Full text
retrieval

0,34 (P)
0,27 (R)

0,28   0,44 0,24   0,56 0,2    0,65 0,18   0,71 0,16   0,79

”fff” 0,33   0,25 0,27   0,42 0,25   0,58 0,24   0,66 0,22   0,68 0,22   0,68
”fud” 0,33   0,25 0,27   0,42 0,25   0,59 0,23   0,74 0,21   0,82 0,18   0,89
”sum” 0,40   0,32 0,34   0,54 0,29   0,68 0,26   0,82 0,23   0,91 0,21   0,92
”par” 0,42   0,33 0,34   0,54 0,30   0,70 0,27   0,85 0,24   0,93 0,21   0,92

Tabell 1 visar att sum-varianten gav bäst resultat av de metoder som grundade sig på TextTiling.
”Par”-metoden visade sig leda till lika bra eller bättre resultat än vad ”sum”-metoden gjorde. ”fff”
och ”fud” däremot gav sämre resultat efter ett fåtal återvunna dokument jämfört med vanlig
fulltextåtervinning som fick utgöra jämförelsepunkt i undersökningen. Förbättringen av
återvinningseffektiviteten vid användning av ”sum”-metoden jämfört med vanlig
fulltextåtervinning låg genomsnittligt på drygt 20-procent (ibid., s. 66).

4.2 Uppdelning av dokument baserad på textens struktur

Istället för att basera en uppdelning av texten på innehållet så kan man basera den på hur texten är
strukturerad, vad gäller t. ex. styckesindelning och kapitelindelningar. Strukturen kan också göras
tydlig med hjälp av uppmärkningsspråk som SGML.

Salton och hans kolleger genomför två olika typer av undersökningar i sin artikel, dels en
global/lokal textmatchning och dels återvinning av dokumentdelar. Den första undersökningen
hade en positiv effekt på precisionen och den andra på recall.

Salton, Allan och Buckley använde sig i sina undersökningar av ett automatiserat
uppslagsverkssystem (Funk and Wagnalls). Textavsnitten i uppslagsverket var av varierande



längd, och skilde sig åt vad gällde hur  detaljerad och ingående texterna var och svarade mot
olika former av användarbehov. De använde sig av en top-down approach, där texten först
delades upp i större stycken för att sedan allteftersom delas upp i mindre avsnitt ner till enskilda
meningar. Artiklarna i uppslagsverket (minus stoppord) fungerade som sökfrågor i själva
undersökningen. Det globala tröskelvärdet bestämdes till att vara 0,20 vad gällde likhet för att
dokumenten skulle återvinnas. En form av relativ recall användes: återvunna relevanta dokument
relaterades till kända relevanta dokument (Salton et. al.., s. 52).

De skiljer på två olika sorts likhetstyper: 1. Den globala likheten mellan sökfrågan och
fulltextdokumentet som inte tar hänsyn till t. ex. språklig mångtydighet bland orden eller den
lokala kontext termerna är insatta i. 2. Den lokala likheten med texten (t. ex. där man jämför en
sökfråga med delavsnitt, stycken och meningar). Om ett dokument både har en tillräckligt stor
global likhet och tillräckligt stor lokal likhet så kan man utgå ifrån att det finns en likhet mellan
dokument och fråga (ibid., s. 50).

När det gällde global/lokal textmatchning användes två olika nivåer, Simple Sentence Match och
Restricted Sentence Match. Simple Sentence Match innebar att varje mening från ett initialt
återvunnet dokument jämfördes med varje mening i den aktuella sökfrågan. På detta sätt
framkom likhetsvärden. Minst ett matchande par av meningar var tvungna att befinna sig i frågan
respektive dokumentet och detta matchande par skulle överskrida ett utsatt tröskelvärde på 75.
Dessutom krävdes en tillräckligt hög global likhet (ibid., s. 51). Restricted Sentence Match
innebar att ett dokument behölls om det fanns meningar i dokumentet respektive frågan vars
likhetsvärde översteg 75,0, och om dessa hade minst två gemensamma termer varav ingen fick
bidra med mer än 90% av den totala likheten mellan meningarna.

Salton och hans medarbetare kom fram till att precisionen bland de återvunna dokumenten ökar
med ca. 9% vid användning av vad de kallar ”Simple Sentence Match” och 11% vid ”Restricted
Sentence Match”. När man använde sig av Restricted Sentence Match vid sökning så fick man
vid en viss fråga fram texter med i genomsnitt ca.16 stycken. När man istället genomförde en
form av PR kunde omfånget på texten begränsas till i genomsnitt 1,3 stycken. PR kan därför
underlätta för informationssökaren, som inte behöver läsa igenom stora mängder ickerelevant text
(ibid., s. 54).

Istället för att som vanligen sker vid uträkning av den inverterade frekvensvikten jämföra
frekvensen i dokumentet med frekvensen i hela databasen kan en jämförelse göras mellan
frekvensen av en viss term i en enskild dokumentdel och termens frekvens i hela dokumentet.
Om likheten mellan frågan och ett textutdrag är större än likheten mellan frågan och
fulltextdokumentet återvinns textutdraget istället för dokumentet. Flera textutdrag kan återvinnas
från samma dokument.

Avsikten var att särskilda dokumentdelar som inte skulle ha återvunnits om man sökt i hela
dokumenten återvanns vid PR. Detta utförs om likheten mellan ett textutdrag och sökfrågan är
större än för själva dokumentet i sin helhet och utdraget därför rankas högre än dokumentet. På så
sätt kan man få fram större eller mindre textavsnitt som i sin helhet verkligen är relevanta för
sökfrågan. Man får då också fram separata dokumentdelar som inte skulle ha återvunnits om man
enbart sökte på hela dokumentet. T. ex. blev övergripande artiklar i uppslagsverket uppdelade i



dokumentdelar och på så sätt kunde relevanta delar i dessa återvinnas. Detta leder till en betydligt
mer effektiv form av återvinning. Först väljs stora textutdrag ut som sedan bryts ner till mindre
dokumentdelar text för allt mer specifika användarbehov (ibid., s. 50).

Tabell 2. Recall och precisions-värden vid Salton et. al.:s undersökning. Återvinning med 982 frågor. (ibid., s.
52). De bästa resultaten markeras här med fetstil.

Fulltextåtervinning Simple Sentence
Match

Restricted Sentence
Match

Återvinning med
textavsnitt

Återvinning med
avsnitt eller stycken

Recall efter 5
återvunna dokument

0,5366 0,582 0,5915 0,6316 0,6164
Recall efter 15
återvunna dokument.

0,7705 0,8027 0,7978 0,8702 0,8631
Precision efter 5
återvunna dokument.

0,6051 0,6629 0,6887 0,7097 0,6938
Precision efter 15
återvunna dokument.

0,3862 0,4167 0,4214 0,4466 0,4391
11-punkts
genomsnittlig
precision

0,6988 0,7623
(+9,1%)

0,7779
(+11,3%)

0,8569
(+22,5%)

0,834
(+19,3%)

Tabell 3. Recall och Precisions-värden vid Salton et. al.:s undersökning. Återvinning med 90 frågor. (ibid.). De
bästa resultaten markeras här med fetstil.

Restricted Sentence Match Återvinning med
textavsnitt

Återvinning med avsnitt eller
stycken

Dokument i undersökningen 1106 1204 1345
Recall efter 5 återvunna dokument. 0,4583 0,4834 0,5043
Recall efter 15 återvunna dokument.0,6667 0,7141 0,7631
Precision efter 5 återvunna dok. 0,7689 0,7867 0,8067
Precision efter 15 återvunna dok. 0,5022 0,5274 0,5519
11-punkt genomsnittlig precision 0,692 0,752 (+9,7%) 0,8198 (+18,5%)

Tabell 2 och 3 visar att när man delar in texten i mindre dokumentdelar så förbättras den
genomsnittliga precisionen. Även recall-värdet ökar i dessa undersökningar, både efter
återvinning med hjälp av de större avsnitten (sections) och i återvinning med de mindre styckena
(paragraphs).

Wilkinson ansluter sig till Saltons teorier vad gäller textuppdelning där man delar upp texten med
hjälp av den explicita strukturen. Wilkinson intresserar sig bland annat för hur man på bästa sätt
kombinerar hela dokumentet och delarna av det vid återvinning. Strukturen på texten anses vara
av stor betydelse för att kunna få fram ett bra återvinningsresultat. Vid uppdelning av texterna
som användes i undersökningen fick därför SGML-strukturen utgöra riktlinjerna för uppdelning
och rankning (Wilkinson 1994, s. 311 ).

Undersökningen utgick ifrån TREC-samlingen som innehåller storskaliga texter med en tydlig
struktur. Texterna som skulle återvinnas vid PR delades in i dokumentdelar baserat på SGML och
alla dokumentdelar identifierades till en viss typ (purpose, abstracts, start, summary, title,
supplementary och miscellaneous). Wilkinson experimenterade sedan med dessa olika typer av
dokumentdelar genom att ge dem olika vikter beroende på hur betydelsefulla de ansågs vara för
innehållet i dokumenten. Dokumentdelarna syfte (purpose) och sammanfattning (summary)



ansågs vara de mest centrala och gavs vikten 2, dokumentdelen diverse (miscellaneous), ansågs
vara av relativt liten betydelse och gavs 0,5 medan de övriga gavs en vikt på 1.

Wilkinson formulerar fyra huvudfrågor i sin undersökning (ibid., s. 312):

(1) Är återvinning av hela dokument effektiv när man endast använder sig av dokumentets
enskilda delar? (Frågan besvaras i experiment 1 till 5)

(2) Förbättras dokumentåtervinningen genom att använda både global och lokal information?
(experiment 6-9)

(3) Är PR baserat på hela dokumenten effektivt? (experiment 10-14)
(4) Förbättras PR genom att använda både global och lokal information? (experiment 15-18)

Wilkinson undersökte ca. 4500 dokument från Federal Register i TREC-samlingen. De
dokument som användes i undersökningen bestod genomsnittligt av 3260 ord (ibid.).
Likhetsbedömningar gjordes med hjälp av cosinus-måttet. Precisionsuträkningar gjordes efter 5,
10, 15, 20, 25, 30, 50 samt 200 dokument. Wilkinson använde sig inte av recall-måttet p.g.a. att
det inte fanns några kompletta relevansbedömningar för den undersökta samlingen vilket
medförde svårigheter att beräkna recall (ibid., s. 313). Ett antal olika experiment genomfördes
som gällde uppdelning av text och viktning av olika dokumentdelar i texten för att kunna utröna
vilken form av återvinning som var mest effektiv i samband med PR och som korresponderade
till de fyra frågeställningarna.

Experimenten 1 till 5 kretsar kring frågan huruvida dokumentåtervinning blir effektiv när man
bara använder sig av information ifrån dokumentets enskilda delar. Vid experiment 1 utförs en
ordinär dokumentåtervinning där dokumenten rankas med hjälp av cosinus-måttet. Detta
experiment utgör en jämförelsepunkt till de övriga experimenten eftersom det är jämfört med
fulltextåtervinning som förbättring av effektiviteten ska ske. Experiment 2 innebär att man delar
upp dokumenten i delar med hjälp av uppmärkningsspråket SGML och ordnar dokumenten efter
dess högst rankade dokumentdel. Detta sker fortfarande med hjälp av cosinusmåttet efter att ha
matchat dokumentdelen med frågorna. Experiment 3 är en vidareutveckling av experiment 2 där
man även tar hänsyn till vilken typ av dokumentdel som det gäller. I experiment 4 ordnar man
dokumentdelarna efter signifikans grundade på rankningen som skedde i experiment 2, ju lägre
dokumentdelen är rankad desto sämre värde får den. Experiment 5 är en kombination av
experiment 2-4 (ibid., s. 313):
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där delen längst till höger är en variant av cosinusmåttet och beräknar dokumentdelens likhet med
frågan, denna likhet multipliceras med vikten för den aktuella typen av dokumentdel
( ))(( kStypewt , sedan multipliceras detta tal med dokumentdelens signifikans.



Tabell 4. Precisionsvärden experiment 1-5 (ibid., s. 314). De högsta värdena markeras här med fetstil.

Antal återvunna dokument:5 10 15 20 25 30 50 200
Experiment 1 0,242 0,229 0,208 0,202 0,2 0,193 0,169 0,087
Experiment 2 0,2 0,179 0,178 0,175 0,163 0,154 0,143 0,076
Experiment 3 0,2 0,2 0,194 0,192 0,183 0,174 0,161 0,07
Experiment 4 0,208 0,208 0,192 0,179 0,173 0,169 0,157 0,077
Experiment 5 0,25 0,225 0,203 0,192 0,173 0,171 0,162 0,075

Tabell 4 visar att det var just experiment 5 som förhöll sig relativt nära de resultat som en ordinär
fulltextåtervinning gav (dvs. experiment 1). Det handlar i dessa experiment fortfarande om att
hela dokument återvinns men rankningen baseras på dokumentdelarnas likhet med frågan.

Experiment 6 till 9 korresponderade med fråga 2 som handlade om huruvida
dokumentåtervinningen förbättrades vid användning av både global och lokal information. Dessa
experiment bygger vidare på de experiment som gjordes för att besvara Wilkinsons första fråga
och kombinerar dessa experiment på olika sätt. I experiment 6 kombinerades dokumentets
rankning i experiment 1 och 5. I experiment 7 kombinerade man de normaliserade vikterna för
experiment 1 och 3. I experiment 8 viktade man de normaliserade vikterna i experiment 1 och 3.
Bäst resultat gav experiment 9, där man kombinerade de normaliserade vikterna för experiment 1
och 5.

Tabell 5. Precisionsvärden experiment 6-9. (ibid.) De högsta värdena markeras här med fetstil.

Antalet återvunna dokument 5 10 15 20 25 30 50 200
Experiment 6 0,25 0,233 0,208 0,202 0,197 0,187 0,176 0,085
Experiment 7 0,275 0,213 0,206 0,196 0,1930,199 0,186 0,082
Experiment 8 0,267 0,2290,211 0,196 0,202 0,196 0,171 0,084
Experiment 9 0,275 0,221 0,208 0,204 0,2 0,197 0,183 0,184

Tabell 5 visar att kombination av information på dokumentnivå och delnivå gav betydligt bättre
resultat än vad experiment 2-5 gjorde och betydde även en viss förbättring jämfört med vanlig
fulltextåtervinning.

De två tidigare frågorna har kretsat kring dokumentåtervinning som baserats på de enskilda
delarna. Fråga 3 och 4 är koncentrerade kring PR och hur denna ska kunna förbättras med hjälp
av information från hela dokumentet. Experiment 10 innebär att man rankar varje dokumentdel
efter dess innehåll. Detta experiment får utgöra grunden för senare jämförelser eftersom man kan
kalla denna för en ordinär dokumentdelsåtervinning (PR). I experiment 11 kombinerar man detta
med att man också rankar dokumentdelen med hänsyn till vilken typ av dokumentdel det gäller.



I experiment 12 bortsåg man från denna information och undersökte hur effektiviteten blev om
man bara rankade dokumentdelarna utifrån vilket dokument det befann sig i utan att ta hänsyn till
innehåll eller typ (ibid., s. 315):
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Experiment 13 genomfördes genom att man rankade varje dokumentdel först efter dokument och
sedan del med hjälp av experiment 11. Experiment 14 innebär att man sätter upp ett tröskelvärde
och endast låter de dokumentdelar, vars värde i experiment 11 är större än eller lika med
tröskelvärdet, ingå i beräkningarna.

Tabell 6. Precisionsvärden experiment 10-14. (ibid.). De högsta värdena markeras här med fetstil.

Antalet återvunna dokument:5 10 15 20 25 30 50 200
Experiment 10 0,167 0,146 0,15 0,142 0,138 0,142 0,137 0,097
Experiment 11 0,175 0,192 0,183 0,1790,168 0,16 0,143 0,103
Experiment 12 0,05 0,054 0,064 0,077 0,078 0,072 0,072 0,061
Experiment 13 0,1 0,104 0,108 0,106 0,112 0,112 0,103 0,072
Experiment 14 0,158 0,167 0,172 0,1750,175 0,169 0,16 0,103

Experiment 12 var ett försök att se om återvinningen av dokumentdelar var acceptabel när denna
bara baserades på innehållande dokument. De låga precisions-värdena vid detta experiment visar
att det inte gav några bra resultat. Experiment 12 visade att delarna i dokumenten måste rankas
vad gäller likhet för att återvinningen ska kunna bli effektiv.

De sista fyra experimenten försöker svara på frågan om hur effektiviteten blir när man
kombinerar global och lokal information vid PR. Här gav experiment 16 genomgående bäst
resultat, där man kombinerade vanlig fulltextåtervinning med dokumentdelsåtervinning (ibid.):

Tabell 7. Precisionsvärden experiment 15-18. (ibid., s. 316). De högsta värdena markeras här med fetstil.

Antalet återvunna dokument:5 10 15 20 25 30 50 200
Experiment 15 0,208 0,183 0,167 0,169 0,165 0,158 0,153 0,111
Experiment 16 0,217 0,183 0,186 0,173 0,173 0,171 0,159 0,114
Experiment 17 0,183 0,192 0,186 0,175 0,168 0,169 0,16 0,112
Experiment 18 0,158 0,163 0,161 0,148 0,148 0,147 0,126 0,095

Tabell 7 visar återigen att PR förbättras väsentligt vid en kombination av global och lokal
information. Huvudfrågan blir därför hur man ska vikta dessa kombinationer.

4.3 Uppdelning av dokument i omotiverade segment eller fönster



De tidigare presenterade approacherna har med olika utgångspunkter utgått från själva texten och
dess struktur när uppdelning i dokumentdelar ska göras. En uppdelning i omotiverade segment
eller fönster (används här för den engelska termen windows) medför däremot att man bestämmer
att varje dokumentdel ska bestå av ett visst antal ord och delar därefter upp texten i delar med
denna längd för att sedan kunna återvinna de relevanta bland dessa.

Callan pekar på en rad problem som rent allmänt kan uppkomma vid PR. Bland dessa problem
finns t. ex. den risk som finns att en relevant textdel sträcker sig över två dokumentdelar. Den typ
av uppdelning som görs utifrån hur texten är explicit strukturerad (t. ex. Saltons metod), borde
vara den typ av uppdelning som i högst grad förbättrar återvinningen, men denna förlitar sig på
att författaren av en text verkligen delar upp texten logiskt och med hänsyn till innehållet, vilket
inte alltid är fallet. En strukturuppdelning är användbar vid återvinning av texter som man vet bör
vara grundligt strukturerade som t. ex. i encyklopedier, men när man använt sig av metoden på
andra typer av texter har inte resultaten varit lika goda (Callan, s. 302).

Callan gör en jämförelse mellan uppdelning baserad på textstrukturen och uppdelning i
omotiverade segment i sin undersökning. Tre varianter utförs: 1) Stycken där texten indelas efter
struktur. 2) Bundna stycken där man tar hänsyn till att stycken i en text ofta kan variera kraftigt i
längd och därför begränsas dessa i längd till mellan 50 och 200 ord. Om styckena bestod av
mindre än 50 ord så sammanfördes de med det efterföljande stycket. 3) En omotiverad
uppdelning, som är den variant som Callan förespråkar, och vars dokumentdelar han väljer att
benämna fönster (windows) (ibid, s. 303).

För att en omotiverad uppdelning ska vara framgångsrik måste den kunna komma fram till en
lämplig uppdelning av texten i dokumentdelar av en viss storlek. Risken finns vid omotiverad
uppdelning att relevant text kan delas upp i olika dokumentdelar och därför mista sitt semantiska
sammanhang. Callan minskar risken för detta genom att börja textuppdelningen vid den första
matchande termen för frågan och sedan göra nya uppdelningar mitt i de tänkta dokumentdelarna
(n), dvs. varje n / 2 ord. Om man t. ex. beslöt att dokumentdelarna skulle bestå av 100 ord så
gjorde man nya uppdelningar var 50:e term. På så sätt överlappar dokumentdelarna till hälften
varandra. Uppdelning görs därför i samband med frågan och var denna uppdelning görs skiljer
sig åt beroende på den aktuella frågan (ibid., s. 305).

Callan använde sig av två typer av samlingar i sin undersökning, dels tre homogena samlingar
(Federal Register, West och NPL) som bestod av dokument med likartat innehåll, och dels två
heterogena samlingar (TIPSTER vol.1 och TIPSTER vol.1 & 2) som till sin karaktär var mer
oenhetliga både vad gällde textlängd och vokabulär. Storleken på samlingarna sträckte sig från 3
MB till 2 GB. Callan använde sig av en genomsnittlig 11-punkts-precision som beräknades efter
en recall på 0, 10, 20% etc.. Relevansbedömningarna hämtades från TREC-undersökningarna. Ett
probabilistiskt IR-system användes, INQUERY, som baseras på Bayesian Inference Network
Model. INQUERY-systemet uppmuntrar en kombination av olika typer av dokumentåtervinning,
t. ex. på dokument och delnivå. INQUERY har använts bl. a. i samband med TREC-experiment
och har visat sig ge goda återvinningsresultat (Callan et. al. 1995, s. 327).

Återvinning med hjälp av fönster innebar att rankningen genomfördes så att dokumenten
rankades efter sitt högst rankade fönster. Det handlade alltså inte om någon direkt återvinning av



vissa relevanta dokumentdelar utan endast att man tog de enskilda dokumentdelarna i beaktande
vid dokumentåtervinningen.

Jämförelser mellan de olika formerna av dokumentdelar genomfördes som skulle svara på vilken
dokumentdelsstorlek som passade bäst till de respektive samlingarna som frågorna kördes mot.

Tabell 8.  Dokumentdelsstorlek i förhållande till precision i fyra testsamlingar. (Callan, s. 308) De bästa
resultaten markeras här med fetstil.

Dokumentde
ls-storlek

25 50 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000

Federal
Register

32 33,9 33,4 34,8 36 36 36,637,2 36,5 35,7 35,2 34,9

West 51,6 54,1 55,6 56 56,5 57,257,3 56,5 56,6 56,2 55,9 55
TIPSTE
R 1

30 32,1 33,9 35,2 36,2 37 37,6 37,6 37,6 37,2 37 36,1

NPL 29,6 30,4 29,8 29,7 29,6 29,6 29,6 29,7 29,8 29,7 29,8 29,8

Tabell 8 visar att de genomgående bästa resultaten fick man i intervallet mellan dokumentdelar
på 150 ord och dokumentdelar på 300 ord. Undantaget var NPL-samlingen som bestod av korta
dokument och där dokumentdelar på 50 ord gav bäst återvinningsresultat. Storleken på
dokumentdelarna måste därför anpassas till den undersökta samlingen, eftersom en samling med
korta dokument inte bör delas in i dokumentdelar av stor längd.

Tabell 9. 11-punkts-precision vid styckesåtervinning för två samlingar (ibid, s. 304).
TIPSTER Federal Register vol. 1
Styckena bestod av 50 till 200 ord.

TIPSTER vol. 1-2
Styckena bestod av
50 till 200 ord

Fulltextåtervinning (D) 18,2 0.348
Återvinning med bundna stycken (BP) 17,7 (-2,9%) 0,2511 (-27, 9%)
Kombination av fulltextåtervinning och
bundna stycken med vikterna 2*D+BP

18,4(+1%) 0,3629(+4,3%)



Tabell 9 visar att återvinning och rankning av de enskilda bundna styckena inte medförde någon
förbättring av återvinningseffektiviteten. Däremot blev resultatet bättre när man kombinerade
dokumentåtervinning med PR.

Noterbart är här de klart sämre precisionsvärdena som framkom vid PR med hjälp av stycken.
Eftersom Callan inte fick fram några förbättrade resultat av återvinningen vid användning av
dokumentdelar indelade efter stycken så frångicks denna uppdelningsmetod och undersökningen
koncentrerades på hur användning av fönster påverkade återvinningseffektiviteten.

Tabell 10. 11-punkts-precision i fyra olika samlingar (ibid, s. 306f.)
TIPSTER Federal Register
volume 1-2 Fönsterstorlek
300.

West-samlingen
Fönsterstorlek
200 ord

TIPSTER samling
1 Fönsterstorlek
200 ord

NPL-samlingen
Fönsterstorlek
50 ord

Fulltextåtervinning (D) 30,8 55,1 37,1 29,5
”Fönster”-återvinning (W) 37,2 (+20,7%) 57,2 (+3,8%) 37(-0,1%) 30,4(+3,3%)

Kombination av
fulltextåtervinning och
”fönster”-återvinning

38 (+23,5%) D+7*W 58,2 (+5,5%)
D+2*W

39,7(+7,1%) 31,4(+6,7%)

Tabell 10 visar på en klar skillnad vad gällde återvinningseffektiviteten där fönstren som
användes i Federal Register innebar en ökad precision med ca. 20% över vanlig
fulltextåtervinning. Än bättre resultat gavs vid en kombination av dokument och
fönsteråtervinning där man lade en hög vikt på fönstren. Den höga vikten som gavs
fönsterresultaten vid en kombination med dokumentåtervinningen vid experimentet i Federal
Register berodde på de höga precisionsresultaten som fönsteråtervinningen hade givit, jämfört
med vanlig dokumentåtervinning (ibid, s. 306). Dokumenten i West-samlingen är fyra gånger
längre än vad texterna i Federal Register är, medan frågorna som hör till samlingen nästan är fyra
gånger kortare. Den ökade precisionen blev betydligt lägre i denna samling.

Det mest anmärkningsvärda vid undersökningen av TIPSTER–samlingen del 1, var att
återvinning baserad på bästa fönster i genomsnitt gav sämre resultat än vanlig
dokumentåtervinning. Återigen visade sig en kombination ge bäst resultat. Även om man
undersökte samma testsamling men olika delar av TIPSTER-samlingen som i samband med
undersökningen av bundna stycken var de inte direkt jämförbara, eftersom man använde sig av
olika frågor. NPL-samlingen består i huvudsak av korta dokument och därför anpassades även
dokumentdelstorleken så att den skulle passa samlingens dokument.

Kaszkiel och Zobel fortsatte att utveckla Callans teorier om omotiverade segment vid PR. De
kallade sin metod för ”godtycklig” PR. De ämnade att låta varje dokumentdel av varierande längd
och med början var som helst i texten vara vad de kallade en godtycklig dokumentdel. Eftersom
detta inte var möjligt i deras undersökning fick de göra vissa begränsningar i sin
uppdelningsmetod. Den högst rankade dokumentdelen skulle få representera dokumentet. Deras
metod ledde till att texten delades upp i ett stort antal dokumentdelar, där varje ord utgjorde
början på en ny dokumentdel och där längden på varje dokumentdel varierade mellan 50 och 600
ord med ett intervall på 50 ord. Sålunda användes 12 olika längder på dokumentdelarna.



Uppdelningen av ett dokument som bestod av 1000 ord ledde till en uppdelning i ca. 8100
dokumentdelar (Kaszkiel & Zobel, s. 180f.).

Kaszkiel och Zobel utförde sina undersökningar på tre datamängder ur TREC-samlingens disk 2
och 4 (se bilaga 1) samt i Federal Register-samlingen vars dokument hämtades från TREC-
samlingens disk 1 och 2. Kaszkiel och Zobel gjorde en form av sammanställning över de
experiment och undersökningar som tidigare hade gjorts inom PR. Man jämförde t. ex. de olika
former av textuppdelningar som hade förespråkats av tidigare forskare. Kaszkiel och Zobel
genomförde också en jämförande studie över de uppdelningsvarianter som använts vid PR och
vilka av dessa som gav bäst resultat. De använde många olika typer av dokumentdelar i sin
undersökning, bl. a. tiles, windows, sections, paragraphs och pages.
De använde sig i sina mätningar av tre olika varianter av cosinus-måttet, (C-standard, C-pivot och
C-scaled). Detta berodde på att de ville ta hänsyn till den varierande längden på de undersökta
dokumentdelarna. C-standard tenderar att missgynna långa dokument. Därför använde sig
Kaszkiel och Zobel av C-pivot och C-scaled, två mått som normaliserar på andra sätt än vad C-
standard gör. Dokumenten rankades efter den högst rankade dokumentdelen.

De testsamlingar som användes var:

1. Federal Register: 21 frågor (hämtade ur TREC:s frågor 51-100) Från TREC 1 och 2
2. Federal Register: 26 frågor (251-300) Från TREC 2 och 4
3. Hela innehållet i TREC disk 2 och 4. Frågor från 251-300

Anledningen till att man använde sig av samlingen Federal Register i så stor utsträckning var att
man antog att samlingar med långa dokument skulle visa på de mest påtagliga förbättringarna i
återvinningseffektivitet. Jämfört med dokumenten i Federal Register var innehållet i TREC disk 2
och 4 förhållandevis korta.

Tabell 11. Genomsnittlig precision vid Kaszkiel och Zobels undersökningar. (Resultatet vid
dokumentåtervinning med c-pivot utgjorde jämförelsepunkt. De bästa resultaten för varje samling markeras
här med fetstil) (ibid., s. 182ff.).

Federal Register, disk
1 och 2

Federal Register, disk
2 och 4

TREC, disk 2 och 4

C-standard:
Dokument 0,2434 0,1534 0,1798
Stycken 0,2227
”Pages” 0,3278 0,1549 0,174
Avsnitt 0,0891
”Tiles” 0,2692 0,1817 0,1504
C-pivot:
Dokument
(jämförelsepunkt)

0,2852 0,1755 0,1831

Stycken 0,3013
”Pages” 0,3224 0,1881 0,1915
Avsnitt 0,2533
”Tiles” 0,2805 0,1922 0,1824



Windows el. fönster:
150 ord 0,3213 0,2428 (+38,3%) 0,1889
350 ord 0,3391 0,2187 0,1507
Godtyckliga dokument-
delar av fixerad längd:
50 ord 0,2789
150 ord 0,3364 0,2416 0,1983 (+8,3%)
250 ord 0,3432
350 ord 0,3413 0,2219 0,1974
450 ord 0,328
Godtyckliga dokument-
delar av varierande längd:
C-standard

0,2953 0,2002

C-pivot 0,3304 0,2268 0,1804
C-scaled 0,3487 (+22,3%) 0,1984

Tabell 11 visar att större dokumentdelar, det som i undersökningen benämns avsnitt får betydligt
sämre genomsnittlig precision än de övriga dokumentdelstyperna. En typ av dokumentdel som
gav bra effektivitet bland de tidigare undersökta metoderna var pages, som Zobel et. al.
presenterade i en artikel från 1995 och som grundade sig på en godtycklig uppdelning liknande
Callans (Zobel et. al. 1995, s. 373f.). ”Tiles” hänsyftar till Hearst och Plaunts arbete och även
denna form av uppdelning gav bra resultat, både när dokumentdelarna rankades efter C-standard
och C-pivot. Den överlag bästa effektiviteten visade sig dock olika former av godtyckliga
dokumentdelar med varierad längd ha. Vad gällde resultaten vid återvinning med hjälp av den av
Callan föreslagna fönsterdelarna så var det fönster med storleken 150 ord som fungerade bäst i
två av tre undersökta samlingar.

Kaszkiel och Zobel sammanfattar sina resultat: ”…fixed-length passages – of 150 words or more
and starting at small intervals so that the passages heavily overlap – can give substantial
improvements in effectiveness, particularly for collections of long documents.” (Kaszkiel &
Zobel, s. 184).

Deras resultat visade att en godtycklig PR med dokumentdelar av fixerad längd som överlappar
varandra är bättre än dokumentdelar baserade på semantisk samhörighet och ger signifikanta
förbättringar vad gäller återvinningseffektivitet.

5 DISKUSSION

Resultaten som har framkommit vid de undersökningar som redovisades i kapitel 4 är
problematiska att jämföra. Detta beror bl. a. på olika sätt att mäta effektiviteten vid
fulltextåtervinning och PR men också på grund av att man har använt sig av olika typer av
samlingar. Andra aspekter som skiljer sig åt är de olika former av rankningsprocedurer som har
använts, dvs. ibland har man använt sig av dokumentåtervinning baserad på högst rankade
dokumentdelar och ibland på en mer bokstavlig form av PR där de enskilda delarna återvinns på
bekostnad av hela dokumenten. En sak gemensamt har dock alla de undersökningar som



presenterats: de visar att en uppdelning av text i dokumentdelar kan förbättra
återvinningseffektiviteten jämfört med vanlig fulltextåtervinning.

Undersökningarna har till övervägande del gjorts i delar av den stora TREC-samlingen, framför
allt har delsamlingen Federal Register använts i flera av undersökningarna. Detta bl. a. beroende
på att den dokumentsamlingen i stor utsträckning består av långa dokument som ofta har ett
heterogent innehåll.

Den stora tvistefrågan och där de största kontrasterna mellan undersökningarna finns är hur
effektiv en återvinning med motiverade jämfört med omotiverade segment är. Där vissa forskare
förespråkar en uppdelning som tar hänsyn till strukturen (Salton, Allan och Buckley; Wilkinson)
eller innehållet (Hearst och Plaunt) menar andra att den återvinning som ger bäst resultat är att
dela in texten i dokumentdelar med likvärdig längd (Callan; Kaszkiel och Zobel). Denna konflikt
kan åskådliggöras genom två citat ur PR-forskningen:

”[…] using unmotivated segments worked less well overall than using paragraphs or motivated
segments” (Hearst & Plaunt, s. 61). (Man får dock komma ihåg att Hearst och Plaunt syftar på ett
experiment där dokumentdelarna inte var överlappande).

”[…] there was no clear correlation between successful passages (that is, passages that correctly
identified a document as relevant) and semantic markup such as paragraph or sentence
boundaries” (Kaszkiel & Zobel, s. 181).

Den motiverade uppdelningen förlitar sig, särskilt när det handlar om uppdelning baserad på
textens struktur, på att textförfattaren har gjort en logisk och genomtänkt strukturering. Vissa
forskare har hävdat att det är för riskabelt att förlita sig på att författaren till texten som ska
återvinnas har strukturerat den på ett logiskt sätt och att styckesindelningen konsekvent har
anpassat sig till innehållet. Även om det kan tyckas svårförståeligt hur man ska kunna få fram
meningsfulla och relevanta dokumentdelar för en informationssökare om man inte har tagit någon
hänsyn till textens innehåll så visar de resultat som presenterats att en omotiverad uppdelning kan
leda till högre precision.

Hearst och Plaunts undersökning är unik inte minst beroende på att de presenterar en helt ny
metod för uppdelning av dokumenten och där de i denna uppdelning tar hänsyn till innehållet och
försöker dela upp dokument på ett meningsfullt sätt.

Hearst och Plaunt använder sig av en rad olika metoder vid PR beroende på vilka dokumentdelar
som ska representera dokumenten. Metoden att summera alla de segment som antas vara
relevanta i ett dokument och låta dessa representera dokumentet vid återvinningsproceduren är
enligt Hearst och Plaunt den rankningsmetod som är mest effektiv.

Det visade sig dock att en annan metod, ”par”, som närmast kan liknas vid en uppdelning baserad
på textens struktur, var den metod som fungerade bäst och som inte byggde på teorierna om
TextTiling och textuppdelning baserad på textens innehåll.



Den typ av rankningsmetod som Hearst och Plaunt förespråkar och där flera dokumentdelar får
representera dokumenten, används inte i de övriga undersökningarna. Den vanligaste typen av
rankning är att man endast låter ett segment och då vanligen det som har högst likhetsvärde
företräda dokumentet i en återvinningsprocess. T. ex. ansåg Callan att det var effektivare att
endast låta en enskild dokumentdel få representera dokumentet. Den sistnämnda teorin har fått
stöd i senare forskning (t. ex. Kaszkiel & Zobel, s. 180).

Salton, Allan och Buckleys undersökning skiljer sig på rätt många sätt ifrån de övriga
undersökningar som presenterats i uppsatsen, eftersom de i högre grad tar hänsyn till olika former
av fulltextåtervinning med restriktioner (Simple och Restricted Sentence Match). Salton et. al.
gör egentligen två olika former av undersökningar. I deras undersökning spelar strukturen en
viktig roll där dokumenten bryts ner i allt mindre delar allteftersom de enskilda delarna visar
högre relevans än fulltextdokumentet. Deras resultat är svåra att jämföra med de övriga
presenterade undersökningarna, eftersom de inte använder sig av någon av de vanliga
testsamlingarna från t. ex. TREC utan väljer att låta artiklar i ett uppslagsverk utgöra sökfrågor.

Med den top-down approach som Salton och hans kolleger använde sig av ges det möjligheter för
en informationssökare att allt mer detaljerat gå in i texten ända ner till enskilda meningar som
bättre svarar mot ett informationsbehov (Salton et. al., s. 55). Detta kan vara till stor fördel när
man söker i mycket allmänt hållna övergripande artiklar om ett brett ämnesområde där endast en
liten del är relevant för ett informationsbehov (som i t. ex. uppslagsverk).

Wilkinsons undersökning visade även den på att kunskap om hur dokumenten är strukturerade
gör återvinningen mer effektiv. Dokumenten kan inte betraktas som homogena objekt utan
hänsyn måste tas till de olika typer av delar som ingår i dokumenten (Wilkinson, s. 316).  Man
frågade bl. a. om återvinningen av hela dokument blev effektiv när den endast baserade sig på
dokumentets enskilda delar. Wilkinson tog också upp vilka faktorer som kan vara viktiga för
rankning av strukturerade dokument.

Wilkinsons undersökning skiljer sig också i hög grad från de övriga undersökningarna, eftersom
den i så stor utsträckning använder sig av explicita frågeställningar som omformuleras efter de
olika experimenten beroende på vilken hänsyn som bör tas till helheten respektive delarna.
Resultaten visar att dokumentåtervinning kan göras effektiv enbart med hjälp av delarna i
dokumenten. Detta medför möjligheter att endast indexera delarna i ett dokument, utan att
indexera hela dokumentet för sig. Däremot leder det inte till något bra resultat när man återvinner
dokumentdelar enbart med hjälp av information om hela dokumentet. Wilkinson hävdar med
grund i sina resultat att någon form av hänsyn måste tas till det strukturella innehållet i
dokumentet.

Det tydligaste resultatet från Wilkinsons undersökning är att de bästa resultaten förekommer när
man på olika sätt kombinerar dokumentåtervinning med dokumentdelsåtervinning och rankar
dokumenten eller delarna efter detta. Det är med hjälp av denna information som man får bäst
resultat vad gäller precision. Men Wilkinson poängterar i sin diskussion kring de resultat som
undersökningarna har gett, att en kombination av både dokumentinformation och
dokumentdelsinformation bl. a. kräver att både de enskilda delarna och hela dokumentet
indexeras, vilket leder till betydligt större implementeringssvårigheter än om man bara tar hänsyn



till dokumentet i sin helhet. De överlag bästa resultaten förekommer vid användning av exp. 7 till
9, dvs då man återvinner hela dokumenten med hjälp av både lokal och global information. Dessa
experiment bestod av olika former av utvecklingar av experiment 1 till 5 och där man viktade
olika experiment för att få fram ett bra resultat.

Callans resultat visade på att en återvinning med hjälp av omotiverade segment genomgående gav
bättre resultat än användning av segment som skapats med hänsyn till dokumentens struktur, som
t. ex. de bundna stycken som undersöktes. Resultaten var sämre för stycken jämfört med fönster
både när de användes enskilt och i kombination med hela dokumentet. Det bästa
återvinningsresultatet när det gällde genomsnittlig precision erhölls, liksom i Wilkinsons
undersökningar, vid en kombination av dokumentåtervinning och PR.

För att motverka risken att relevant material missas så använde sig Callan av överlappande
dokumentdelar som gick in i varandra. Kaszkiel och Zobel använde sig av en liknande metod
men en betydligt mer frekvent form av dokumentdelsuppdelning där de gör nya uppdelningar vid
varje ordförekomst i texten. Denna frekventa form av dokumentdelsuppdelning ställer högre krav
på datorkapaciteten och kan leda till större kostnader och längre återvinningstider.

Callan försökte också se vilken storlek på de enskilda dokumentdelarna som gav bäst resultat.
Det visade sig att detta kunde skilja sig åt beroende på vilken typ av samling som återvinningen
gjordes i, men en storlek som genomgående gav bra återvinningsresultat var ett intervall mellan
150 och 300 ord. Dessa resultat får stöd i Kaszkiel och Zobels undersökning som även den visade
på att en dokumentdels-storlek i det intervallet passade bäst. Denna diskussion blir givetvis bara
aktuell när man ägnar sig åt en omotiverad uppdelning.

Kaszkiel och Zobels undersökning är den mest övergripande och försöker jämföra de olika teorier
om textuppdelning som gjorts inom det begränsade forskningsområde som PR är. Deras resultat
tyder på att de ansluter sig till Callans teorier om att den bästa uppdelningen görs genom att
bestämma att varje dokumentdel ska bestå av ett visst antal ord. ”Godtyckliga” dokumentdelar av
varierad längd gav något bättre resultat än dokumentdelar med en bestämd längd i ett av
experimenten, men förbättringen var mindre än vad man hade förväntat (Kaszkiel & Zobel, s.
181). Denna metod ger bättre resultat än t. ex. Hearst och Plaunts teorier om TextTiling efter
innehåll. Annars så var ett av Kaszkiel och Zobels huvudsyften att visa att den vedertagna
användningen av cosinus-måttet vid rankningsprocessen leder till att långa dokument missgynnas
vilket kan leda till en lägre precision. Deras resultat visar också att man med hjälp av vissa
alternativa metoder jämfört med cosinusmåttet med avseende på längdnormalisering når bättre
resultat vad gäller återvinningseffektivitet.

Vad som Kaszkiel och Zobel anser vara det största problemet med en godtycklig PR, är att det
inte finns någon exakt dokumentdelsstorlek som alltid ger bäst resultat (ibid., s. 185).



6 SLUTSATSER

Här ska slutligen återknytas till de frågeställningar som ställdes i kapitel 1.

• Vad kännetecknar IR-tekniken Passage Retrieval?

PR utgår ifrån problemet att för mycket ickerelevant text återvinns i samband med
fulltextsökning. Därför vill man förbättra återvinningseffektiviteten vid fulltextåtervinning och
detta ska göras genom att dela in fulltexten i mindre dokumentdelar som på ett bättre sätt
korresponderar mot en användares informationsbehov. En annan fördel är att den mängd text som
en informationssökare måste gå igenom innan tillräckligt mycket relevant material har hittats
minskar. Det handlar alltså först och främst om att öka precisionen vid fulltextåtervinning genom
att begränsa textmängden.

PR kan också ge en möjlighet att använda sig av kontextsökningar istället för att använda sig av
närhetsoperatorer som inte alltid är gångbara vid fulltextåtervinning, eftersom det inte finns några
garantier för att två termer sammanbundna med en närhetsoperatorer verkligen har ett samband
med varandra.

• Vilka approacher inom denna teknik har föreslagits inom IR-forskningen?

Jag har i den här uppsatsen delat in de olika approacherna inom PR med tanke på hur själva
textuppdelningen sker, eftersom jag anser att det är främst på detta sätt som de olika metoderna
skiljer sig från varandra. Det tre huvudapproacherna har varit uppdelning baserad på texten
innehåll, uppdelning baserad på textens struktur, och uppdelning i omotiverade segment. Sedan
finns det givetvis andra skillnader som t. ex. vilken typ av IR-modell man använder sig av eller
hur man tänker sig mätningen av resultatet. De två först nämnda approacherna baseras på någon
form av motiverad uppdelning till skillnad från den tredje som bygger på antalet termförekomster
i dokumentdelarna.

• Hur väl fungerar denna teknik och dess approacher i empiriska undersökningar?

Det innebär vissa svårigheter att försöka bedöma hur resultaten har varit och vad dessa kan peka
vidare till. Alla undersökningar har visat på att fulltextåtervinning kan förbättras om man tar
hänsyn till vad dokumenten består av. Tvistefrågan är hur denna information ska användas.
Utifrån min utgångspunkt verkar en uppdelning där man utgått från textens innehåll eller struktur
förnuftigare än att man godtyckligt delar in ord. Ett sådant tillvägagångssätt kan leda till att
helhetsperspektivet försvinner ifrån återvinningen och frågan är om man då överhuvudtaget kan
tala om fulltextåtervinning längre och om det då inte snarare handlar om något annat. Men detta
har till viss del kontrasterat mot de resultat som presenterats.

Undersökningarna motsäger varandra men det mesta talar ändå för att en uppdelning i
omotiverade segment ger den bästa återvinningseffektiviteten. Detta har visats framför allt i
Kaszkiels och Zobels undersökning från 1997 som jämför olika typer av uppdelningar och
resultaten visar att det är de dokumentdelar som skapats mer eller mindre godtyckligt som ger
högst genomsnittlig precision.



De undersökningar som jag har presenterat har haft ett systemperspektiv trots att PR genomförs
för att underlätta för användarna i deras informationsåtervinning. Därför kan man efterlysa att
man i högre grad tar med användarnas reaktioner gentemot PR i beräkningarna. Finns det inte
stora risker att dela upp ett dokument och låta användaren ta del av de delar som är mest
relevanta? Försvinner inte helhetsperspektivet vid dokumentdelsåtervinningen? Leder inte PR till
att användarna förlorar den viktiga kontexten och missar information som de behöver, men inte
har uttryckt i sitt informationsbehov? De här är frågor som jag hoppas kan besvaras i senare
undersökningar om PR.

Med tanke på användaren så måste också stor vikt läggas till hur resultatet presenteras och med
hjälp av vilket gränssnitt som resultatet kan bli förståeligt. Som tidigare har nämnts så har
metoden TextTiling vidareutvecklats till ett sökgränssnitt, TileBars, där de mest relevanta delarna
av en text markeras visuellt.. Detta gränssnitt ska ge informationssökaren en uppfattning om vilka
delar av dokumentet som i högst grad motsvarar dennes informationsbehov. Det kan ju inte vara
meningen att PR ska försvåra åskådligheten för en informationssökare. Ju mindre text som ska
presenteras för en informationssökare desto lättare och åskådligare kan den presenteras.

Lalmas och Ruthven har sammanfattat de viktigaste resultaten och slutsatserna som har gjorts vid
PR: ”[…] significant improvements can be made to retrieval effectiveness by considering
documents not as a whole unit but as a structured unit. By combining information from different
levels of the document and different parts of the document, retrieval can not only be more
efficient but also more effective” (Lalmas och Ruthven, s. 531).

Den här uppsatsen har kretsat kring hur PR förbättrar effektiviteten vid återvinning men en minst
lika viktig aspekt är hur PR kan påverka andra faktorer som t. ex. prestationsförmågan, framför
allt vilken inverkan en textuppdelning kan få på tids- och kostnadsfaktorer.

PR kan förbättra främst precisionen jämfört med fulltextsökning vilket gör den attraktiv när man
vill ha uttömmande sökresultat. Det finns också en möjlighet att ge en större visuell feedback vid
PR där de relevanta delarna av en text märks med hjälp av t. ex. highlightning. Ett exemp+el på
detta är det tidigare beskrivna TileBars.

Behovet av PR jämfört med en vanlig typ av dokumentåtervinning infinner sig kanske framför
allt när man vill ha tag på den centrala informationen snabbt utan att behöva gå igenom en mängd
text som beskriver det mer allmänna sammanhanget. Man effektiviserar därmed användningen av
de identifierade texterna.



7 SAMMANFATTNING

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva tekniken PR och undersöka hur tekniken har
fungerat vid empiriska undersökningar. Uppsatsen försöker också ge svar på vilka olika
approacher inom tekniken som har förekommit och hur dessa skiljer sig åt jämfört med varandra.
En kvalitativ källanalytisk metod har använts i uppsatsen där ett urval artiklar om PR som också
har presenterat forskningsresultat redovisas och analyseras. Tre frågor ställdes som skulle
besvaras i uppsatsen:

(1) Vad kännetecknar IR-tekniken Passage Retrieval?
(2) Vilka approacher inom denna teknik har föreslagits inom IR-forskningen?
(3) Hur väl fungerar denna teknik och dess approacher i empiriska undersökningar?

Information Retrieval utgår från någon form av modell när man sätter upp ett system. De tre
vanligast förekommande modellerna är den booleska modellen, vektormodellen och den
probabilistiska modellen. Den booleska modellen bygger på mängdteori och byggs upp med hjälp
av operatorerna AND, OR, och NOT. Vektormodellen är mer avancerad och ger användaren
möjlighet att vikta frågetermerna och jämföra dessa vikter med de vikter som termerna i
dokumenten har. På så sätt kan man få en uppfattning om i hur hög grad dokument och fråga
korresponderar med varandra. Den probabilistiska modellen bygger på sannolikhetslära, där man
bedömer hur troligt det är att ett dokument motsvarar ett visst informationsbehov formulerat i en
sökfråga, och ger dokumentet ett värde efter detta. Den booleska modellen har tack vare sin
förhållandevis enkla uppbyggnad varit mycket använd men vektormodellen och den
probabilistiska modellen börjar alltmer föredras, eftersom de ger rankningsmöjligheter.

När man ska värdera ett visst IR-systems återvinningseffektivitet har de vanligaste måtten varit
precision och recall. Precision står för andelen relevanta dokument bland de återvunna
dokumenten och recall beräknas genom att se hur många av de relevanta dokumenten i hela
samlingen som har återvunnits. Dessa mått bygger på relevansbegreppet som ofta har ifrågasatts
inom IR-forskningen p.g.a. sin subjektivitet. Därför har mått som kan ersätta  precision och recall
föreslagits.

Utvärdering av IR-system görs vanligen med hjälp av någon testsamling där ett visst antal frågor
ställs mot dokumenten och där man använder sig av någon form av IR-modell som ska testas.
Länge var det ett problem att det inte fanns tillgång till några stora fulltextsamlingar i den
experimentella IR-miljön men detta förändrades när TREC skapades i början av 1990-talet.
TREC-samlingen har allteftersom ökat i omfång och består av många olika sorters dokument med
tillhörande frågor, kallade topics.

Fulltextdatabaser har under det senaste decenniet blivit den dominerande typen av databas där en
informationssökare har tillgång till fullständiga dokument istället för som tidigare endast de
bibliografiska referenserna. Detta bidrar till förbättrade sökmöjligheter och större tillgång till
relevant material. Men fulltextåtervinning är ändå inte någon oproblematisk process. Risken för
att man återvinner mycket överflödig information ökar, eftersom man söker i betydligt större
mängder text. Även om man får fram mer relevant material jämfört med i bibliografiska
databaser kan mycket ickerelevant material innebära att denna förbättring kommer att mattas. Ett



antal tekniker har presenterats med tanke på hur man uppnår en högre precision vid
fulltextåtervinning. En av dessa tekniker är Passage Retrieval.

PR innebär kortfattat att man delar in ett dokument i ett antal delar och jämför en sökfråga med
de enskilda delarna istället för med hela dokumentet. På så vis kan en informationssökare få ett
mer exakt svar på sin fråga och som i högre grad är relevant för ett visst behov. Detta behöver
inte betyda att de enskilda dokumentdelarna återvinns utan det kan också innebära  att
dokumentens rankning bestäms av de relevanta dokumentdelarna.

PR kan genomföras på olika sätt, och den centrala skiljelinjen mellan olika undersökningar är hur
man väljer att göra uppdelningen av dokumentet. Tre huvudapproacher kan identifieras.

En del forskare har utfört uppdelningen av texten med hjälp av det semantiska innehållet och
försökt att sluta sig till när ett dokument skiftar ämne. Hearst och Plaunt har utvecklat en
segmenteringsteknik baserad på denna information, kallad TextTiling, där man delar upp texten i
segment där ett ämnesskifte tycks föreligga. Hearst och Plaunt använde sig av en rad olika
metoder vid PR, där de bl. a. tog olika hänsyn till vilka dokumentdelar eller segment som skulle
representera dokumenten vid en rankningsprocedur. De kom fram till att den metod som
fungerade bäst var när man summerade det antal segment ur ett dokument som överskred ett visst
tröskelvärde.

Andra forskare har koncentrerat sig på textens explicita struktur och utifrån denna delat upp
texten i dokumentdelar. Salton och hans kolleger genomförde en undersökning på ett
automatiserat uppslagsverk och fann att man kunde återvinna mindre delar av dokumenten som
var mer relevanta än den fullständiga texten. Wilkinson delade upp dokumentet med hänsyn till
uppmärkningspråket SGML. De olika dokumentdelarna placerades in i olika fack och bedömdes
med hjälp av vikter ha olika grad av relevans. Wilkinsons huvudfrågor var om det gick att
kombinera dokumentet med dess delar vid återvinning. Resultaten visade att en återvinning som
både tar hänsyn till och indexerar dokumentet och dess enskilda delar ger bäst resultat.

Den tredje approachen innebär att man delar upp dokumentet i omotiverade segment, som består
av ett visst antal ord och jämför sökfrågorna med dessa dokumentdelar. Dokumentdelarna
överlappar varandra i högre eller mindre grad. Denna typ av metod har gett avsevärt förbättrade
återvinningsresultat, inte minst när man kombinerar dem med vanlig dokumentåtervinning.
Storleken på dessa omotiverade dokumentdelar måste bestämmas utifrån den samling man för
tillfället använder, men Callans samt Kaszkiel och Zobels undersökningar har visat att segment i
ett intervall mellan 150 och 300 ord är de mest pålitliga.

En huvudfråga har varit om man i första hand ska utgå ifrån textens innehåll och struktur (vad
som kallas motiverade segment) eller helt enkelt genomföra en godtycklig uppdelning där
dokumentdelen består av ett visst antal ord. Båda dessa metoder har föreslagits och resultaten
motsäger varandra. Det får dock ändå sägas att den av de tre approacherna som visat de bästa
resultaten är när man använt sig av någon form av godtycklig uppdelning där man låtit
dokumentdelarna består av ett visst antal ord. Detta visade inte minst Kaszkiel och Zobels
undersökning som hade en sammanfattande karaktär där man jämförde olika typer av
uppdelningstekniker.
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BILAGA 1

Testsamlingar som använts i de aktuella undersökningarna.

TREC-SAMLINGEN (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, s. 87).

DISK 1
Wall Street Journal 1987-1989 435 ord/dok. Ca.100 000 dok.
Associated Press (AP)1989 475 85 000
Computer Selects, Ziff-Davis 475 75 000
Federal Register (FR) 1989 1300 25 000
US DOE Publications 120 225 000

DISK 2
WSJ 1990-1992 510 75 000
AP 1988 470 80 000
ZIFF 450 55 000
FR 1988 1380 20 000

DISK 3
San Jose Mercury News 91 450 90 000
AP 90 480 80 000
ZIFF 295 160 000
US patents 93 5400 7 000

DISK 4
Financial Times 91-94 415 210 000
FR 94 645 55 000
Congressional Record 1375 30 000

DISK 5
Foreign Broadcast Info. 545 130 000
LA Times 525 130 000

DISK 6
Foreign Broadcast 580 120 000

Samlingar som Callan använde sig av (Callan, s. 305).

TIPSTER FED.REG 46.315 dok.
WEST 11.953
Tipster vol.1 510.887
NPL 11.429


