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Abstract: This thesis compares four relevance feedback methods. The
Rocchio and Ide dec-hi algorithms for the vector space model and the binary
independence model and Okapi BM25 within the probabilistic framework. This is done
in a custom-made Information Retrieval system utilizing a collection containing 131 896
LA-Times articles which is part of the TREC ad-hoc collection. 

The methods are compared on two grounds, using only the relevance information from
the 20 highest ranked documents from an initial search and also by using all available
relevance information. Although a significant effect of choice of method could be found
on the first ground, post-hoc analysis could not determine any statistically significant
differences between the methods where Rocchio, Ide dec-hi and Okapi BM25 performed
equivalent. All methods except the binary independence model performed significantly
better than using no relevance feedback. It was also revealed that although the binary
independence model performed far worse on average than the other methods it did
outperform them on nearly 20 % of the topics. Further analysis argued that this depends
on the lack of query expansion in the binary independence model which is advantageous
for some topics although has a negative effect on retrieval efficiency in general. 

On the second ground Okapi BM25 performed significantly better than the other methods
with the binary independence model once again being the worst performer. It was argued
that the other methods have problems scaling to large amounts of relevance information
where Okapi BM25 has no such issues.

Nyckelord: Relevance Feedback, Information Retrieval, Rocchio, Ide dec-hi, 
Okapi BM25, Vektormodellen, Klassiska probabilistiska modellen,
Sökfrågeexpansion.
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1 Förord

En stor del av arbetet med denna uppsats har lagts ner på att utveckla det IR-system som
använts för att jämföra de undersökta metoderna med varandra. En fråga som bör ställas
är dock varför inget etablerat testsystemen använts som till exempel InQuery. Detta beror
framförallt på att genom att utveckla ett skräddarsytt system för uppgiften så finns full
insyn i hur allt är implementerat och det finns därmed ingen möjlighet att författarens
tolkning av något skiljer sig från systemets. Detta innebär också att vad som undersöks
inte regleras av vad som är möjligt i systemet. Utöver detta så ger det en extra förståelse
att ha implementerat de undersökta metoderna vilket bidrar till en vidare förståelse av
algoritmerna vilket är av nytta vid analys av deras prestation. 

Det medför dock risken att implementationen av metoderna sker på ett felaktigt sätt,
något som troligen inte skett om ett mer beprövat system använts. Det är min
förhoppning att så inte är fallet och systemets källkod kommer under en begränsad tid att
finnas tillgängligt via http://www.utb.hb.se/~s061123/MagUppsats/. Om något problem
uppstår med detta kan jag kontaktas via eriksen_martin@hotmail.com.

Ett varningens ord är dock att vid denna uppsats färdigställande är systemet väldigt
svåranvänt då det saknar ett visuellt gränssnitt och inställningar kan endast göras
programmatiskt. I mån av tid och intresse kommer systemet att uppdateras med både
gränssnitt och renare kod vid ett senare tillfälle.

Slutligen vill jag tacka min handledare som gav mig idén till detta arbete.
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2 Inledning

1959 skriver Maron och Kuhns om the library problem och menar med det problemet
med informationssökning och informationsåtervinning. De skräms av problemet med hur
all ny information skall kunna lagras, men har tillit till att tekniken skall möjliggöra nya
lagringsmöjligheter. Lagringen är bara en liten del av problemet. Det stora
biblioteksproblemet är nämligen:

"identifiering av innehåll, problemet med att avgöra vilken av två
datamängder som är "närmare" med avseende på mening till en
tredje datamängd, problemet med att avgöra huruvida ett dokument
är relevant till en given förfrågan eller inte (eller till vilken grad),
etc." (Maron & Kuhns 1960, s. 217) [förf. översättning]

För att lösa detta problem har flera modeller för att representera och söka information
skapats. Bland de främsta av dessa finns vektormodellen och den probabilistiska
modellen. Gemensamt för dessa är att de antar att meningen i ett dokument står att finna i
de ord som används i dokumentet. Än är vi inte i det stadiet att en dator kan förstå
innebörden utav orden utan istället får statistik om orden och deras distribution inom
dokumenten och i samlingen användas. 

Detta kan leda till problem då en användare av ett system som bygger på dessa modeller
skall omformulera sitt informationsbehov till en sökfråga som är användbar för systemet.
För att återvinna de relevanta dokumenten för sitt informationsbehov måste användaren
veta vilka ord som de dokumenten kan tänkas använda. En användare som söker efter
” relevansfeedback” kanske missar viktiga dokument som endast nämner ”relevance
feedback” då systemet inte förstår att båda termerna syftar på samma begrepp.

För att hjälpa till med övergången från informationsbehov till sökfråga kan systemet
använda sig av så kallad relevance feedback. Detta går ut på att systemet gör en
initialsökning med den sökfråga som användaren angett, för att sedan be användaren att
markera de återvunna dokumenten som antingen relevanta eller icke-relevanta. Denna
relevansinformation tillgängliggör mer information till systemet än vad en kort
initialsökfråga gör och kan därför användas av systemet för att göra en ny sökning som
förhoppningsvis förbättrar återvinningen. (Ide 1971, s. 337-338). 

2.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här studien är att jämföra fyra olika metoder för användande av
relevansinformation. Rocchio och Ide dec-hi som används med vektormodellen samt två
metoder inom det probabilistiska ramverket, den klassiska probabilistiska modellen och
Okapi BM25. Dessa metoder undersöks med avseende på hur effektivt de återvinner
relevanta dokument. Detta görs med två olika utgångspunkter. Dels för den del av
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kollektionen som vid den aktuella tidpunkten är okänd för den användare som
tillhandahållit relevansinformation till systemet. Denna del av kollektionen kallas
hädanefter för den återstående kollektionen. Den andra utgångspunkten behandlar hur
metoderna presterar under optimala förhållanden, det vill säga då de får tillgång till all
relevansinformation. Detta undersöks för att ta reda på till hur stor del metoderna kan ta
till sig informationen och hur de klarar av att använda denna information på ett sådant
sätt som är positivt för rankningen och precisionen.

Följande frågeställningar undersöks.
1. Hur presterar de undersökta metoderna med avseende på rankning och precision

vid sökning i den återstående kollektionen?

2. Hur presterar de undersökta metoderna med avseende på rankning och precision
när de får tillgång till all tillgänglig relevansinformation?

2.2 Avgränsning

Studien är en systemstudie inom ramen för Cranfield-paradigmet vilket redovisas mer i
kapitel 3.1. Kort innebär detta att ingen ”användare” kommer att förekomma under någon
del av studien.

2.3 Begrepp

DCV: Document Cut-off Value, används för att specificera ett tröskelvärde för antalet
dokument som undersöks i en träfflista. DCV10 innebär att endast de dokument på
position 1...10 undersöks.

Information Retrieval:  Innebär att i stora samlingar information finna material av
ostrukturerad natur som tillgodoser ett informationsbehov (Manning, Raghavan &
Schütze 2008, s. 1). Är även namnet på det forskningsfält som hanterar detta ämne och
förkortas IR.

IR-modell: En modell för att möjliggöra återvinning av information. En sådan modell
innehåller metoder för att representera dokument samt informationsbehov, ett formellt
ramverk och en rankningsfunktion som rankar dokumenten baserat på jämförelse mellan
sökfrågans representation och dokumentens representationer (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999, s. 23ff). 

Relevance feedback: Termen relevance feedback (hädanefter RF) kan vara mångtydig. I
den här studien åsyftas den process där ett system tar användning av relevansinformation
som en användare på ett explicit sätt har delgett systemet.
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Relevansinformation: Med detta avses information om huruvida ett dokument är
relevant eller ej för ett specifikt topic.

Topics: De statiska formuleringarna av informationsbehov som är en del av TREC-
kollektionen. 

Vikt: Ett värde för att ange i vilken utsträckning en term är representativ för ett
dokument. Processen att producera en vikt kallas för viktning.

Återvinningseffektivitet : Med detta menas i den här studien någon form av förmåga hos
metoderna att återvinna relevanta dokument samtidigt som irrelevanta dokument skall
undvikas. Diskussion kring hur detta bör mätas återkommer genomgående i uppsatsen.

2.4 Disposition

Bakgrunden kommer börja med att beskriva Cranfield-paradigmet och då framförallt
TREC-konferensens vidareutveckling av paradigmet. Vidare kommer de IR-modeller
som förekommer i studien att få en kort genomgång och i samband med detta presenteras
de olika metoderna för RF som hör ihop med respektive IR-modell som studien ämnar
undersöka. Bakgrunden innehåller också en genomgång av IR-Evaluering och då
specifikt evaluering av RF.

I kapitlet om tidigare forskning tas tidigare jämförande studier av RF-metoder upp. 

Metodkapitlet beskriver den metod som använts för att besvara de forskningsfrågor som
specificerats i syftet. Metodkapitlet beskriver även det IR-system som utvecklats för
studien.

Resultatkapitlet presenterar mätvärden för de undersökta metoderna och resultaten av de
statistiska tester som genomförts.

Diskussionskapitlet diskuterar resultatet och redovisar eventuella förklaringar till det
samma. En diskussion kring eventuella problem i studien förs också samt en diskussion
kring vidare forskningsmöjligheter.
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3 Bakgrund

Bakgrunden börjar med att presentera Cranfield-paradigmet som denna studie hör till och
även TREC vilket är den största konferensen inom paradigmet. Vidare presenteras de IR-
modeller som finns implementerade i det IR-system som skapats specifikt för studien
samt de RF-metoder som studeras. Därefter följer en genomgång av IR-evaluering och
mer specifikt evaluering av RF.

3.1 Cranfield-paradigmet

IR-experiment startade på allvar med Aslib-Cranfield konferensen 1958. Där testades
fyra olika indexeringssystem mot en dokumentsamling med 1400 forskningsartiklar om
aerodynamik. Till denna dokumentsamling hör även färdiga sökfrågor samt
relevansbedömningar för dokumenten (Voorhees & Harman 2005, s. 3f). För att
utvärdera systemen användes bland annat precision- och recall-måtten1 för att undersöka
vilka indexeringsåtgärder som kunde förbättra återvinningen.

Cranfield-kollektionen blev tidigt en del av SMART-retrieval system vilket utvecklades
under 1960-talet vid Cornell University av bland annat Gerald Salton. SMART är ett IR-
system som används än idag för att bedriva IR-forskning och många av de framsteg som
gjorts inom IR-forskningen som till exempel utvecklingen av vektormodellen och
rocchio-algoritmen har skett inom ramen för SMART.  

Det speciella med Cranfield-paradigmet är att en testkollektion med färdiga
informationsbehov används. Idén att använda en testkollektion för att bedriva IR-
forskning är och var inte helt självklar, flera röster höjdes för att forskningen borde
bedrivas i mer reella situationer med vekliga informationsbehov och verkliga användare.
I början på 1990-talet och i och med att datorer blev bättre och de elektroniska
informationsmängderna blev större började allt mer kritik riktas mot Cranfield-
kollektionen och Cranfield-paradigmet för att det inte överensstämde bra nog med
verkligheten. Istället för slutet för testkollektionerna som vissa av de prominenta namnen
förutspådde2 föddes TREC vilket vitaliserade hela Cranfield-paradigmet.

1 Vilka kommer att presenteras vidare i kapitel 3.6 IR-evaluering
2 Se Robertson & Hancock-Beaulieu (1992) 
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3.2 Text REtrieval Conference

TREC är en IR-konferens som startade 1992 och har sedan dess återkommit 16 gånger
(TREC 2000). Konferensen startade med syftet att ge IR-forskningen standardiserade
tekniker för att utvärdera system samt realistiska testkollektioner att använda i
forskningen. De ansåg att det tidigare inte funnits någon riktig möjlighet att jämföra
forskning inom IR-fältet och att de testkollektioner som använts tidigare var alldeles för
små för att kunna dra slutsatser om verklighetens kollektioner (Harman 1995, s. 1).

Inom konferensen finns ett antal olika spår (eng. ”tracks”) som deltagarna kan inrikta sig
mot. Exempel på sådana spår är question answering-spåret där syftet är att utvärdera
system som svarar på frågor, eller ad-hoc-spåret vilket mer liknar traditionell sökning
mot ett statiskt system.
 
För varje spår tillhandahålls en testkollektion med standardiserade informationsbehov
(topics) och relevansbedömningar (s.k. QRELS) för dessa. Ursprungligen bestod
testkollektionen av 742 611 dokument och 100 topics (Harman 1995, s. 9). Detta har
sedan utökats med nya samlingar, nya topics och nya spår.

Deltagarna i TREC får tillgång till materialet och utför sina experiment, varpå de skickar
sina träfflistor tillbaka till TREC där de evalueras. På detta sättet möjliggörs jämförelse
systemet emellan.

I nästa kapitel kommer de IR-modellerna som fått störst genomslag i TREC att
presenteras.

3.3 Vektormodellen

Vektormodellen presenterades med sitt namn första gången 1975 av Salton, Wong och
Yang.3 Som beräkningsmodell fanns den dock tidigare i SMART Retrieval System
(Salton & Lesk 1971, s163) 4 och tanken att använda vektorer för att representera
dokument och jämföra mot en sökfråga fanns redan på 50 talet (Luhn 1957, s.312).
Oavsett när modellen kom till så har den sedan starten blivit en av de viktigaste
modellerna inom IR-fältet. Vektormodellen är en generell metod för att representera
entiteter med hjälp av egenskapsvektorer, hädanefter kommer modellen dock endast
diskuteras som en modell för att representera dokument. 

3 Det stämmer att namnet Vector Space Model förekommer för första gången i den artikeln, men artikeln
behandlar den inte som en IR-modell som så. Vektormodellen som IR-modell är mer oklart när den
formulerades. Mer om detta och andra missförstånd angående Vektormodellens ursprung finns att läsa i
Dubin (2004), 
4 Här talas inte om någon vektormodell, men förfaringssättet med jämförande av sökfråga och dokument
som representeras av viktade termvektorer med hjälp av ett cosinusmått. 
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Vektormodellen representerar varje dokument i en samling med en egenskapsvektor.
Egenskaperna är i normalfallet en terms vikt i det representerade dokumentet. En sådan
vektor är på formen:  di = (wi1, wi2, ..., wit) 

Där di är ett dokument i:s vektorrepresentation i samlingen, t är antalet unika termer i
samlingen och wik är vikten av en term k i dokumentet i. 

En sökfråga som ställs till systemet kan representeras på motsvarande sätt.

Vilken vikt en term har i ett dokument kan beräknas på olika sätt. Det enklaste fallet är
binär viktning vilket innebär att en term som är närvarande i dokumentet får en vikt på 1
medan en term som är frånvarande i dokumentet får en vikt på 0. Vanligare är dock att
någon form av viktningsschema används vilket beskrivs i mer detalj i kapitel 3.3.1
Viktningsscheman för vektormodellen.

Egenskapsvektorerna kan användas för att utföra en sökning i systemet genom att
likheten mellan sökfrågans vektor och dokumentens vektorer undersöks. Det ursprungliga
sättet som detta görs på är med cosinusmåttet vilket beräknar cosinus av vinkeln mellan
två vektorer (Salton & Lesk 1971, s.163). 

( )
( )

∑ ∑

∑

= =

==
t

j

t

j jj

t

j jj
SC

1 1

2
2

2
1

1 21

21,
vv

vv
vv  (1)

Där
� v1 och v2 är de två vektorerna som skall jämföras, i fallet med sökning med en

sökfråga mot en samling brukar istället dessa betecknas q för sökfrågans vektor
och d för dokumentets vektor. t är antalet termer i vokabulären

� v1j och v2j är vikten för term j i respektive vektor v1 och v2

Täljaren i (1) är skalärprodukten av de två jämförda vektorerna och nämnaren är här
produkten av vektorernas euklidiska längd vilket i IR-sammanhang kallas för
cosinusnormaliseringen. Cosinusnormaliseringen normaliserar skalärprodukten för att
långa dokument inte skall gynnas av att de är långa. 

När en sökfråga jämförs mot dokumenten i samlingen är sökfrågans längd konstant i alla
jämförelser och den behöver därför inte vara med i nämnaren. Detta gör att
cosinusnormaliseringen vid jämförande av en sökfråga och ett dokument är oberoende av
vilken sökfråga det är dokumentet jämförs med. I och med detta kan
cosinusnormaliseringen beräknas ut i förväg som en del av vikterna för termerna i
dokumentet. Detta reducerar (1) till att bli endast skalärprodukten mellan de två jämförda
vektorerna. Mer om detta i nästa kapitel. 
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3.3.1 Viktningsscheman för vektormodellen

Redan i SMART märktes det att det fanns bättre alternativ än binära termviktningar
(Salton 1971a, s. 5). SMART systemet kunde använda sig av olika metoder för viktning
men en av de mest framgångsrika byggde på frekvensen av en term (Salton & Lesk 1971,
s.159). Tanken bakom detta är att ett dokument som innehåller en term t fler gånger än ett
annat dokument är mer relevant för en sökfråga som innehåller t. Detta brukar kallas för
termfrekvensen (tf ) och är en så kallad lokal vikt.

Spärck-Jones (2004) undersökte i sin artikel ”A statistical interpretation of term
specificity and its application in retrieval” från 1972 användandet av en global vikt som
byggde på dokumentfrekvensen av en term. Vidareutvecklingen av det måttet hon
använde sig av kom att kallas idf , inverse document frequency. (Robertson 2004, s. 503f)

idf( ) log
t

N
t

df
= (2)

Där dft är antalet dokument som term t förekommer i och N är totala antalet dokument. 

Det viktiga här är inte den exakta formeln utan idén att ett globalt mått skall användas där
hänsyn tas till en terms distribution i hela samlingen. Syftet med att använda detta i
viktningen är att det tar hänsyn till en terms förmåga att skilja två dokument åt. En term
som förkommer i 80 % av samlingen kan inte skilja dokument åt lika bra som en term
som bara förekommer i 10 % av samlingen. En fördel med logaritmen i formeln gör att
en term som förekommer i alla dokumenten får idf  0 vilket är bra då en sådan term inte
kan användas för att skilja några dokument åt.

Spärck-Jones resultat visade att användandet av den globala dokumentfrekvensen vid
termviktningen förbättrade återvinningseffektiviteten. (Spärck-Jones 2004, s. 500)
Resultaten var så tydliga att hon yttrade: 

“Indeed, insofar as anything can be called a solid result in information
retrieval research, this is one” (s. 500f)

Tillsammans har termfrekvensen och dokumentfrekvensen ofta använts och brukar kallas
tfidf viktning (Robertson 2004, s.503).

Det är viktigt att poängtera att tf  och idf  snarare är konceptuella idéer än absoluta
formler. Att säga att ett system använder tfidf  viktning innebär inte att det nödvändigtvis
beräknar vikterna som den råa termfrekvensen multiplicerat med ekv. (2), utan istället att
viktningen bygger på en lokal komponent som utgår från termfrekvensen och en global
komponent som bygger på idén bakom idf .

Som vi såg tidigare är det gynnsamt att utföra längdnormaliseringen samtidigt som
termviktningen vilket innebär att vi får en till komponent till tfidf , nämligen
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längdnormaliseringen. I fallet då cosinusmåttet används för att beräkna likheten är det
som vi sett tidigare den euklidiska längden av dokumentvektorn som används som längd-
normalisering. Detta fungerade bra för de kollektioner som användes i den tidiga IR-
forskningen där det ofta var abstracts med små längdskillnader som användes, som i till
exempel Cranfield-kollektionen. Det har dock i TREC-studierna visat sig vara
problematiskt att använda cosinusmåttet då det tar för stor hänsyn till termer som
förekommer i dokumentet men inte i sökfrågan. Detta gör att ett långt relevant dokument
(många termer) får mindre chans att återvinnas än ett kort relevant dokument då det långa
dokumentet har fler termer som inte förekommer i sökfrågan (om sökfrågan antas vara
relativt dokumenten sett kort) än det korta dokumentet och på så vis ett lägre
likhetsvärde.(Buckley et al 1995, s. 3) Singhal, Buckley och Mitra (1996) föreslår istället
användandet av pivoted unique normalization 

unikatsps   )0.1(

1

×+− (3)

Där p och s är konstanter varav p ofta sätts till medelvärdet av antalet termer i
kollektionen, s får tränas fram på samlingen som skall användas och tunika är antalet unika
termer i dokumentet som viktas. Detta har visat sig ge bättre återvinningseffektivitet
gentemot användande av cosinusnormalisering.(Singhal, Buckley & Mitra 1996, s. 7-8) 

Längdnormaliseringen hanterar problemet med att långa dokument har större sannolikhet
att innehålla en term bara i och med att de är långa. Dock kan långa dokument gynnas av
att de termer som förekommer även har större möjlighet att förekomma ett stort antal
gånger vilket innebär att de gynnas av tf . På grund av detta brukar även någon form av
normalisering av tf  användas vilket ger upphov till flertalet olika tf-varianter. Även
implementationen av idf  kan variera men med bibehållen teoretisk förankring och som vi
tidigare visat finns det även flera varianter av längdnormaliseringen. Dessa varianter av
viktkomponenterna kan i sin tur kombineras på flera olika vis och på så vis ge upphov till
flertalet olika viktningsscheman. För att vektormodellen skall prestera bra krävs det att ett
bra sådant schema används (Salton & Buckley, 1988. s. 516). 

Salton och Buckley (1988), Singhal (1997) med flera använder sig av en tabell för att
beskriva vilken form av viktning som utförs. Gemensamt för dessa tabeller är att de är på
formen ddd.qqq.  Där ddd förklarar hur dokumentens vikter beräknas och qqq hur
sökfrågans vikter beräknas. ddd och qqq är på formen xyz, där x säger hur den lokala
vikten (tf ) beräknas,  y säger något om vilken form av global vikt som används (t.ex idf ),
och z handlar om längdnormalisering av vikten. Utöver detta kan de olika tabellerna
skilja sig åt. I den här studien är det dock följande tabell som används5:

5 Denna tabell överensstämmer med den som används inom TREC men däremot inte med den som Salton
och Buckley använder i sin viktningsstudie (1988, s.518)
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Tabell 1: Viktningstabell

Där
• tf är den råa termfrekvensen
• tfmax är maximala termfrekvensen för det dokumentet
• avgtf är medel termfrekvensen för det dokumentet
• N är antalet dokument i samlingen
• df är dokumentfrekvensen för den aktuella termen
• wi är vikten av en term t i dokumentet.
• s är en konstant som är beroende av samlingen
• p sätts till medelantalet unika termer för alla dokument i samlingen
• tunika är antalet unika termer för ett dokument

Detta är inte en fullständig tabell men den är tillräcklig för att beskriva de
viktningsscheman som är av intresse i den här studien. Ett viktningsschema som får
beskrivningen ltc.nnn innebär alltså att dokumentets termer viktas

∑








×+

2

2 log)(log1

iw

df

N
tf

(4)

Och sökfrågan viktas enbart med termfrekvensen (tf).
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Salton och Buckley (1988) undersökte 1800 olika viktningsmetoder för att se vilken som
presterade bäst. Den bästa viktningen för sökfrågan skulle enligt schemat ovan vara atn
för korta sökfrågor, ntn för långa sökfrågor och btn för sökfrågor där alla termers
frekvens är 1 vilket är det vanliga när användare får ange sökfrågor själva. När det gäller
viktningsschemat för dokumenten så presterade ntc och atc bäst (Salton & Buckley 1988,
s. 521). 

Salton och Buckley redovisar åtminstone inte att de har testat )(log1 2 tf+  som
termfrekvenskomponent i sin studie från 1988 men testar det under första TREC i formen
lnc.ltc och är förvånade över de bra resultatet men lägger in en reservation för
användandet av ltc för sökfrågeviktning (Buckley, Salton och Allan 1993, s. 70). lnc.ltc
innebär även att idf  inte används för dokumentvikterna, motiveringen för detta är av
effektivitetsskäl då användandet av idf  för dokumentvikterna innebär att samlingen först
måste genomsökas en gång för att kunna ha underlag för idf  måttet och sen ytterligare en
gång för att utföra viktningen. Men Singhal (1997, s. 54) visar även i sin studie att lnc.ltc
presterar bättre än ltc.ltc med avseende på återvinningseffektivitet vilket verkar antyda att
ingen global vikt skall användas för dokumentvikterna även på dessa grunder. 

Tillsammans med den nya längdnormaliseringen u rekommenderar Singhal att tf  skall
normaliseras utifrån medel-tf , det vill säga den lokala vikten L (Singhal et al 1996, s.
7-8).  Sammanlagt rekommenderar han alltså Lnu för viktning av dokumenten.

3.4 Probabilistiska modeller

Att använda sig av probabilistisk teori inom IR-fältet har sitt ursprung på 50-talet. Maron
och Kuhns diskuterar i sin artikel det de kallar för ”biblioteksproblemet” (eng. Library
Problem) där den stora problematiken är hur det skall avgöras vilken av två datamängder
(eng. items of data) som är mest närliggande en tredje datamängd med avseende på
mening (1960, s 218). Inom IR-forskning är detta vad som försöker göras när två
dokument jämförs mot en sökfråga för att se vilket av dokumenten som ligger närmast
sökfrågan med avseende på mening. Maron och Kuhns förslag på lösning går ut på att
sannolikheten för att ett dokument är relevant för en sökfråga skall estimeras och att ett
relevansvärde skall beräknas utifrån detta. Detta relevansvärde skall sedan användas för
att ranka dokumenten i fallande ordning (1960, s. 223). 

Som vi skall se är det mycket av Maron och Kuhns teorier som levt kvar i de
probabilistiska modellerna.

3.4.1 Klassiska probabilistiska modellen

Den klassiska probabilistiska modellen brukar kallas Binary Independence Model
(hädanefter BIM) och presenterades av Robertson och Spärck-Jones (1976). BIM utgår
från ”probability ordering principle” vilken säger att den bästa ordningen att ranka
återvunna dokument är att ordna dem i fallande ordning efter hur hög sannolikhet det är
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att de skall vara relevanta (Robertson & Spärck-Jones 1976, s. 140). Binary i namnet
kommer av att modellen använder binära vikter för dokumentrepresentationerna, d.v.s. 1
om en term finns med i ett dokument, 0 om det inte finns med. Independence kommer av
att den antar att termers distribution bland dokument är oberoende av varandra. Detta är
inte ett korrekt antagande men Robertson och Spärck-Jones säger att detta inte är ett
allvarligt problem (1976, s.140). 

För att återvinna och ranka dokumenten enligt probability ordering principle behöver vi
veta sannolikheten för alla dokument att de är relevanta för en viss sökfråga. Detta görs i
BIM genom att beräkna retrieval status value (RSV):

( )∑
=

=
t

i
iqidid wwwRSV

1

1
,, (5)

där diw ,  och qiw ,  är de binära vikterna för en term i i dokumentet respektive sökfrågan

och ( )1
iw är vikten för en term i vilket beräknas 

( ) ( )
( )ii

ii
i pq

qp
w

−
−=

1

1
log1

(6)

Där pi är sannolikheten för att ett dokument innehåller en term ki och är relevant (
( )RkP i | ) och qi är sannolikheten för att ett dokument innehåller en term ki och är

irrelevant ( ( )RkP i | ) (Robertson & Spärck-Jones, 1977, s.143). ( )1
iw   brukar även

benämnas RSJ-vikten6.

Vid initialsökning med BIM finns inte mycket underlag för att estimera pi eller qi . En

vanlig estimering är pi = 0.5 och 
N

df
q i

i =  (Manning, Raghavan & Schütze 2008, s. 209).

Insättning i ( )1
iw  ger 

( )

i

i
i df

dfN
w

−= log1
(7)

Där N är antalet dokument i samlingen och dfi är dokumentfrekvensen för term i. 

Som synes är detta en variant av idf  (det som i Tabell 1 kallas för just probabilistisk idf) i
de att det beskriver förhållandet mellan totala antalet dokument och dokumentfrekvensen
för den aktuella termen. Som sagts tidigare är idf  snarare benämningen på idén bakom
måttet, inte på ett specifikt mått och i enlighet med detta så kommer i fortsättningen idf
inte syfta till någon specifik formulering om inget annat anges. 

6 Robertson Spärck-Jones
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Med användning av relevance feedback kan dessa estimeringar förbättras med hjälp av
viktningsfunktion f4 vilken tas upp i delen Relevance feedback i den probabilistiska
modellen.

3.4.2 Okapi BM25

Då den klassiska probabilistiska modellen skulle användas i TREC presterade den inte
särskilt bra (Robertson et al 1994, s. 1). City universitetet som ligger bakom systemet
Okapi bestämde sig för att i likhet med vektormodellen testa att inkludera termfrekvens
och dokumentlängd i den klassiska probabilistiska modellen. Vid TREC2 presenterade de
två nya viktningsmetoder som de kallade BM11 och BM15 vilka de jämförde mot den
klassiska probabilistiska modellen, nu kallad BM1 (Robertson et al 1993, s.2). Resultaten
visade på att de nya viktningsmetoderna fungerade bättre än den klassiska probabilistiska
modellen. Efter vidare utveckling av modellen kom de vid den tredje TREC fram till
modellen som brukar kallas Okapi BM25 (Hädanefter endast Okapi). Okapi utgår från
den klassiska probabilistiska modellen och använder RSJ-vikten (( )1

iw ) tillsammans med
termfrekvens och dokumentlängd för att beräkna sannolikheten för att ett dokument skall
vara relevant (Robertson et al 1994, s.2f). 

( )
j

qdk
iiji dlkqtfktfkwBM

ji

+= ∑
∩∈

125 (8)

Här finns det som synes tre komponenter utöver den redan kända ( )1
iw , tfkij, qtfki och dlkj. 

tfkij och qtfki  utgår från ett antagande om att distributionen av termfrekvenser inom de
relevanta dokumenten följer en Poisson-distribution samt att distributionen av
termfrekvenser inom de icke-relevanta dokumenten även de följer en Poisson-distribution
men med ett annat medelvärde. Poisson distributionen är en probabilistisk distribution
som uttrycker sannolikheten för att något skall hända/finnas inom ett visst intervall
(Robertson & Walker 1994, s. 233-236). Hur dessa formler är härledda tas inte upp här
utan istället fokuseras på hur de är formulerade7.

tfkij  är termfrekvenskomponenten vilken beräknar vilken vikt termfrekvensen hos term i i
dokument j skall ha för den sammanlagda vikten för dokumentet. 

( )

( ) 
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bbktf

tfk
tfk

j
ij

ij
ij

1

1

1

1

(9)

Där 
• tfij är den råa termfrekvensen för term i i dokument j

7 Mer om Poisson distributioner samt deras användning i Okapi BM25 finns att läsa i (Robertson & Walker
1994)
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• dlj är längden på dokument j
• avdl är den genomsnittliga dokumentlängden i samlingen.
• k1 och b är konstanter där k1 styr hur inflytelserik termfrekvensen skall

vara, vid 0 blir hela uttrycket 1 och vi har då en binär viktning. Vid höga
värden närmar sig tfk den råa termfrekvensen tf. b är en konstant som
avgör till hur stor del längdnormalisering skall utföras. Vanliga värden är
k1 = 1.2 och b = 0.75. (Robertson 2005, s. 296)

qtfki är sökfrågans termfrekvenskomponent 

( )
i

i
i qtfk

qtfk
qtfk

+
+

=
3

3 1
(10)

Där 
• qtfi är den råa termfrekvensen för term i i sökfrågan
• k3 fungerar på motsvarande sätt som k1 gör för tfk. För korta sökfrågor där

termfrekvensen är binär kan således 0 användas, vilket gör att qtfk kan
utelämnas.

dlkj är en dokumentlängds faktor som läggs till efter att varje individuell terms vikt
beräknats för dokument j

j

j
j dlavdl

dlavdl
nqkdlk

+
−

= 2 (11)

Där
• nq är antal termer i sökfrågan
• dlj är längden på dokument j
• avdl är den genomsnittliga dokumentlängden i samlingen
• k2 är en konstant som styr effekten av den globala längdnormaliseringen

och vanligtvis8 sätts till 0, vilket ger att dlk utelämnas.

I likhet med den klassiska probabilistiska modellen får ( )1
iw  approximeras till idf  vid en

initialsökning, och Okapi blir på så vis mycket likt en klassisk tfidf- modell.

Som synes finns flera olika konstanter som behöver sättas för Okapi, därför brukar
algoritmen anges på formen Okapi(k1, k2, k3 , b) där vilka konstanter som använts anges.

8 Detta har snarare blivit standard då hela den globala längdnormaliseringen helt enkelt utelämnas i nyare
beskrivningar av Okapi BM25 (Robertson 2005, s.296)
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3.5 Relevance feedback

Begreppet relevance feedback används ofta för att beskriva hur ett system använder sig
av den relevansinformation som det får tillgång till. Hur denna information kommer
systemet till del kan variera. Ett intuitivt sätt är att användaren får se en träfflista och där
markera de dokument som är relevanta respektive irrelevanta för sitt informationsbehov,
vilket kallas för explicit relevance feedback. Ibland är inte detta praktiskt och då kan så
kallad pseudo-RF9 tillämpas som inte behöver någon hjälp av användaren utan bara antar
att de x översta dokumenten som återvunnits vid initialsökningen är relevanta. Fördelen
med detta är att det inte krävs någon extra insats av användaren, medan nackdelen är att
det kan vara så att de x översta dokumenten egentligen inte innehåller något relevant för
användaren och på så vis snarare stjälper än hjälper systemet genom att orsaka Query
Drift, det vill säga att sökfrågan flyttas ifrån det eftersökta ämnet (Mitra, Singhal &
Buckley 1998, s.1). Pseudo-RF är trots detta en metod som ofta används i TREC
(Voorhees & Harman 1997, s. 20). 

Något som blivit vanligare de senaste åren är implicit relevance feedback vilket hämtar
sin relevansinformation från en användares beteende. Om en användare söker på
” information retrieval” och klickar direkt på träff nummer tre i en träfflista kan denna
information användas för att placera den träffen ännu högre upp i träfflistan nästa gång
någon söker på ”information retrieval” (Manning, Raghavan & Schütze 2008, s. 172).

De RF-metoder som beskrivs i nästa del är oberoende av hur relevansinformationen
kommit till dem, den enda information som de behöver är en lista av relevanta dokument
för den aktuella sökfrågan, och eventuellt en lista på kända irrelevanta dokument. RF-
metoderna kan därmed utföras flera gånger och hämta den nya relevansinformationen
från bedömningar av den träfflista som varit resultatet av den förra omgångens RF. Varje
sådan omgång av RF kallas för en RF-iteration.

Det finns två stycken huvudåtgärder som RF-metoderna använder sig av för att påverka
återvinningen, omviktning samt sökfrågeexpansion. Omviktning innebär kort och gott att
sökfrågans termer får andra vikter medan sökfrågeexpansion innebär att nya termer läggs
till sökfrågan. 

Nedan presenteras några av de metoder för användande av relevansinformation i
vektormodellen samt inom det probabilistiska ramverket.

3.5.1 Relevance feedback för Vektormodellen. Rocchio och Ide dec-hi

Rocchio-algoritmen är en RF-algoritm som är utvecklad för vektormodellen av Rocchio
på 1960-talet. Rocchio börjar med att tänka sig att för en given sökfråga q och en
dokumentsamling D så finns det en delmängd till D, Dr , som består av de relevanta
dokumenten för q och en delmängd Dnr som består av de irrelevanta dokumenten för q.
Rocchio poängterar att detta inte är något objektivt givet utan innehållet i Dr beror helt
9 Även kallad ”blind-RF”
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och hållet på användarens specifika informationsbehov (1971a, s. 315f). Den optimala
sökfrågan för q blir då: 

1 1

j r j nr

opt j j
D Dr nr

q
D D∈ ∈

= −∑ ∑
d d

d d (12)

Här kan det vara nödvändigt att förklara varför detta är den optimala sökfrågan.
Dokumentens vektorer kan ses geometriskt som koordinater för en punkt i en n-
dimensionell dokumentrymd. Där n är antal termer i vokabulären. De relevanta
dokumenten utgör därmed en samling punkter i denna rymd medan de irrelevanta
dokumenten utgör en annan samling punkter. Detta åskådliggörs i figur 1 nedan. Om vi
har i åtanke att vektormodellen beräknar likheten mellan vektorerna inser vi att desto mer
lika två vektorer är desto närmare ligger deras punkter i dokumentrymden varandra.
Motsvarande gäller att desto mer olika två vektorer är desto längre ifrån varandra ligger
de i dokumentrymden. Den optimala sökfrågan bör därför försöka placera sin punkt så
nära de relevanta dokumenten som möjligt och samtidigt så långt ifrån de irrelevanta
dokumenten. Detta görs då i (12) genom att ta de relevanta dokumentens mittpunkt
(centroiden) och subtrahera de irrelevanta dokumentens mittpunkt.

Eftersom vi i det vanliga fallet inte vet Dr kan denna formel inte användas (framförallt
vore den onödig om vi kände till Dr). Istället kan vi använda oss av den
relevansinformation som kommit systemet till del. I och med användarens
relevansbedömningar får vi en mängd R bestående av de kända relevanta dokumentens
vektorrepresentationer och en mängd S bestående av de kända irrelevanta dokumentens
vektorrepresentationer. Om vi använder sig av dessa i formeln ovan, och samtidigt tar
med den ursprungliga sökfrågan med motiveringen att även denna karakteriserar ett
relevant dokument samt normaliserar centroiderna då R och S kan bestå av olika antal
dokument får vi följande:

1 0

1 1

j j

j j
R S

q q
R S∈ ∈

= + −∑ ∑
d d

d d (13)

Där q0 är den ursprungliga sökfrågan.

Detta är Rocchio-algoritmen (Rocchio 1971a, s.316f) och det som sker här är det
motsvarande som i ekv. (12), med den skillnaden att endast de kända relevanta respektive
irrelevanta dokumenten används samt att den tidigare sökfrågan q0 används. Det finns
alltså tre olika komponenter: originalsökfrågan, de bedömda relevanta dokumenten och
de bedömda irrelevanta dokumenten. Det är vanligt att använda konstanterna � 

�
 � för att

bestämma vikten av vardera komponenten. Salton rekommenderar  �  = 1, 
�

 = ½, � = ¼,
(Salton och McGill 1982, s 142) men flera andra rekommendationer finns även. Det är
också vanligt att ta bort negativa vikter från den nya sökfrågan.
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Teorin bakom Rocchio-algoritmen visas enklast med en bild. 

Figur 1 är en tvådimensionell representation, i praktiken rör det sig om tusentals
dimensioner eller fler och figur 1 får därmed ses som en förenkling. X representerar de
relevanta dokumenten och O representerar de irrelevanta dokumenten. Rc är de relevanta
dokumentens centroid medan Sc är de irrelevanta dokumentens centroid. Syftet med
Rocchio är att försöka flytta sökfrågan så att den hamnar så nära de relevanta
dokumenten som möjligt och samtidigt bort från de irrelevanta dokumenten. (Salton &
McGill 1982, s 144).

Den nya sökfrågan har alltså dels omviktade termer men även nya termer som hämtats
från de relevanta dokumenten, så kallad sökfrågeexpansion. I originalformuleringen av
Rocchio-algoritmen sker expansion med alla termer som får en positiv vikt. Detta kan bli
väldigt resurskrävande för systemet då antalet termer i den nya sökfrågan fort blir väldigt
många och de flesta studier väljer idag ut ett antal termer och expanderar med. Det finns
inget standardiserat sätt att välja ut expansionstermer för Rocchio-algoritmen, men de två
vanligaste är att expandera med de termer som förekommer i högst antal relevanta
dokument (Buckley et al 1995, s. 5), och att expandera med de termer som har fått högst
vikter i den omformulerade sökfrågan (Yang et al 2006, s. 2f ;  Singhal et al 1999, s. 9).

En variant på Rocchio-algoritmen som är framtagen av Ide är Ide dec-hi (hädanefter Ide)
vilken precis som Rocchio använder de relevanta dokumenten för att vikta om termerna
och expandera sökfrågan, men enbart använder det högst rankade irrelevanta dokumentet
(1971, s. 348). Ide normaliserar heller inte centroiderna och ser då alltså ut på följande
vis: 

1 0 1

j

j
R

q q S
∈

= + −∑
d

d (14)

Där S1 är det högst rankade irrelevanta dokumentet.
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3.5.2 Relevance feedback för den klassiska probabilistiska modellen

Då en initialsökning görs med BIM var vi tvungna att estimera sannolikheterna utifrån
endast den information vi hade av samlingen som helhet. Om RF används kan vi med
hjälp av den informationen som användaren gett oss förbättra vår estimering och beräkna
sannolikheten för att en term ki är närvarande i ett relevant dokument ( )RkP i |  respektive

sannolikheten för att ki finns närvarande i ett irrelevant dokument ( )RkP i | .  Detta kan
göras på olika sätt beroende på vilka antaganden som görs. Det finns två olika
antaganden om termernas oberoende och deras termdistribution bland dokumenten:
(Robertson & Spärck-Jones, 1976, s.140)

I1. Förekomsten av olika termer är oberoende av varandra inom mängden av de relevanta
dokumenten och förekomsten av olika termer är oberoende av varandra inom mängden av
hela samlingen.

I2. Förekomsten av olika termer är oberoende av varandra inom mängden av de relevanta
dokumenten och förekomsten av olika termer är oberoende av varandra inom mängden av
de irrelevanta dokumenten.

Det finns även två ordningsprinciper (ibid., s. 141):

O1. Sannolikheten för att ett dokument skall vara relevant skall beräknas utifrån endast
de termer som förekommer i dokumentet.

O2. Sannolikheten för att ett dokument skall vara relevant skall beräknas utifrån de
termer som förekommer i dokumentet samt de termer som inte förekommer i
dokumentet.

Robertson och Spärck-Jones säger att I2 är att föredra framför I1 samt att O2 är den
korrekta ordningsprincipen (1976, s. 140f) . Kombinerar vi dessa och sätter in i formeln
för RSJ-vikten (ekv. 6) får vi viktningsfunktionen f4 vilket är deras rekommenderade
termviktningsfunktionen10: 
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2
1

2
1
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++−−

+−
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+=
rRnN
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rR

r
f (15)

Där följande gäller:
• r = antalet relevanta dokument som innehåller termen ki.
• R = antalet relevanta dokument.
• n = antalet dokument i samlingen som innehåller termen ki.
• N = antalet dokument i samlingen.

10  För en förklaring till hur detta härleds se Robertson & Spärck-Jones (1976, s.140ff) eller för en
genomgång på svenska Eklund & Stenström (2002, s. 12ff) 
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N och n är kända sen tidigare, men med hjälp av RF kan vi sätta R till antalet dokument i
mängden L där L består av de dokument som användaren ansett vara relevanta av de
undersökta, och r till antalet av de dokument i L som innehåller en term ki. 11

Värt att notera är att om R = r = 0 så är f4 = idf , vilket stämmer bra överens med
användandet av idf  vid brist på relevansinformation.

Till skillnad från Rocchio-algoritmen och Ide utförs här ingen sökfrågeexpansion utan det
enda som sker är att sökfrågans vikter viktas om med hjälp av användarens feedback.

3.5.3 Relevance feedback för Okapi BM25

RF för Okapi fungerar på liknande sätt som i den klassiska probabilistiska modellen.
Eftersom användaren tillhandahållit relevansbedömningarna kan vi nu använda dessa för
beräkning av ( )1

iw  komponenten i Okapi med hjälp av f4 efter samma mönster som för
BIM. 12

Skillnaden mellan RF i Okapi och BIM utöver att Okapi tar hänsyn till termfrekvens och
dokumentlängd är att en viktig del av Okapis RF är att utföra sökfrågeexpansion. Detta
kan göras på olika sätt, men gemensamt för dessa olika sätt är att de termer som
förekommer bland de relevanta dokumenten rankas utefter lämplighet för expansion
varpå de n högst rankade dokumenten används för sökfrågeexpansion.

Hur dessa rankas kan alltså variera och det finns många studier som undersöker olika
rankningsalgoritmer för sökfrågeexpansion13. Ett av de vanliga under de första TREC
konferenserna var Robertson Selection Value (RSV14) (Robertson et.al 1994, s.3)

)( qpw − (16)

Där 

• w =  ( )1
iw  (ekv. 6)

• p = 
R

r
 där r och R är motsvarande som för f4 

• q antas vara oviktig (Robertson et.al. 1994 , s. 3)

Här bör poängteras att detta sätt att utföra sökfrågeexpansion inte är något nytt för just
Okapi BM25 utan att det även gjorts för den klassiska probabilistiska modellen under
bl.a. TREC-1 (Robertson et al. 1995).

11 L används här då R som vore mer passande, är upptaget för att beteckna antalet relevanta dokument.
12 Se ovan under ”Relevance feedback i den klassiska probabilistiska modellen”
13 Se t.ex. Efthimiadis (1995), Harman (1992), Eklund & Stenström (2002)
14 Förekommer ibland även under namnet wpq. RSV här är inte att förväxla med Retrieval Status Value
(också av Robinson)
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3.6 IR-evaluering

IR-experiment går oftast ut på att återvinningseffektiviteten hos det studerade objektet
skall mätas. Det finns en ganska intuitiv förståelse för vad detta innebär, om många
relevanta dokument återvinns är det bättre än om inga relevanta dokument återvinns.
Dock finns det en hel del problem med hur återvinningseffektivitet skall mätas. Bland
annat finns problemet med vad som utgör ett relevant dokument.

Relevans är ett komplext och mångfacetterat begrepp som kan variera från användare till
användare. Dock är det mycket centralt för IR-forskningen och ligger till grund för
merparten av de mått som används inom IR-evaluering (Borlund 2003, s. 913). Inom
ramen för TRECs ad-hoc-spår avgörs huruvida ett dokument är relevant eller ej för ett
specifikt topic genom att topics har en beskrivning av vad som är karakteristiskt för ett
relevant respektive irrelevant dokument15. En användare av ett IR-system har dock inte
alltid en såpass enkel syn på vad som är relevant för sitt informationsbehov att det lätt går
att formulera på motsvarande sätt. Informationsbehoven kan påverkas av flera olika
faktorer som även kan ändras under informationssökningens gång. Det är dock ett vanligt
antagande inom IR-forskning att om en metod presterar bra i flera experimentella
situationer kommer den även prestera bra i en verklig situation (Rijsbergen 1979, kap. 7 :
Relevance).

Ett tecken på problematiken med evalueringen märks även på antalet olika mått som kan
användas för att mäta återvinningseffektiviteten. Bland dessa mått kan vissa kategorier
benas ut. Recall-orienterade mått, precision-orienterade mått samt ranknings-orienterade
mått.

Recall och precision är klassiska mått i IR-utvärdering vilka har sitt ursprung ur
Cranfield experimenten på 60-talet (Rocchio 1971b, s. 58). Recall är ett mått på hur stor
andel av de relevanta dokumenten som finns som återvinns av ett IR-system. Recall
beräknas: 

R

r
recall = (17)

Där r är antalet relevanta återvunna dokument, och |R| är totala antalet relevanta
dokument (Baeza-Yates & Ribeiro-Neito 1999, s. 76). 

Precision är ett mått på hur bra ett IR-system är på att minimera irrelevanta träffar i
träfflistan. Då full recall lätt kan åstakommas genom att låta systemet återvinna alla
dokument behövs precision måttet för att säga något om andelen relevanta dokument
bland de återvunna. Precision beräknas 

A

r
precision= (18)

15Ett exempel på detta finns i kapitel 5.3 Urval.
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Där r återigen är antalet relevanta återvunna dokument, och |A| är totala antalet återvunna
dokument (Baeza-Yates & Ribeiro-Neito 1999, s. 76).

Det finns flertalet varianter på precision och recall och flera andra evalueringsmått
använder sig av dessa som komponenter. En av anledningarna till TREC:s skapande var
att få ordning på den röra av evalueringsmått som använts innan TREC för att på så vis få
en gemensam bas för jämförande av system.(Buckley & Voorhees 2005, s.54) 

Vid sökmotorevaluering brukar P@2016 användas vilket utläses Precision at 20. Detta
innebär att precisionen beräknas fram till och med plats 20 i träfflistan. P@20 premierar
att systemet levererar många relevanta dokument bland de översta träffarna men lägger
ingen vikt på hur det ser ur i resten av träfflistan. Poängen med detta är att det är sällan en
användare av sökmotorer tittar utöver de första resultatsidorna.(Yang 2005, s. 38)
 
Ett av de vanligaste ranknings-måtten som används inom TREC är Noninterpolated
Average Precision (AP) och är ett helhetsmått som påverkas av både precision och recall.
Måttet kan säga något om ett systems förmåga att ranka de återvunna dokumenten. Det
definieras som medelvärdet av precisionen vid varje relevant återvunnet dokument när
alla relevanta dokument är återvunna, men där precisionen räknas som 0 för de relevanta
dokumenten som inte återvunnits (Buckley & Voorhees 2005, s. 59). AP tar således till
skillnad från P@20 hänsyn till hela träfflistan. Detta beräknas enklast genom att summan
av precisionen vid varje relevant återvunnet dokument i träfflistan divideras med antalet
kända relevanta dokument

( )
R

irelip
AP ∑ ×

=
)()(

(19)

Där |R| är som tidigare antalet relevanta dokument, p är en funktion 
x

r
xp =)( , alltså

precisionen vid position x i träfflistan, och rel är en binär funktion 

1 om dokumentet på position  är relevant
( )

0 annars

x
rel x


= 


(20)

Detta ger att Max AP är 1 och uppnås genom att alla relevanta dokument ligger högst upp
i listan utan något brus. 0 AP uppnås när inga relevanta dokument återvunnits.

AP säger enbart något om enskilda sökfrågor men som helhetsmått för ett system
används ofta det genomsnittliga AP värdet över alla undersökta sökfrågor vilket kallas
Mean Average Precision (MAP).

16Eller snarare P@DCV, där DCV är en vald nivå för den specifika studien, gemensamt är dock att det
generellt sett är ett lågt värde i förhållande till hela träfflistan.
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AP tar inte bara hänsyn till att relevanta dokument återvinns utan även att de rankas så
högt upp som möjligt. Detta stämmer bra överens med vad det är en användare önskar av
ett IR-system. AP är också känsligt för förändringar i rankingen vilket gör att det är bra
att använda när ett system skall finkalibreras (Buckley & Voorhees 2005, s. 59).

3.7 Evaluering av Relevance feedback

Det finns flera olika metoder för utvärdering av RF. Det enklaste är total performance
evaluation vilket innebär att en sökning utförs med en initialsökfråga varpå den erhållna
träfflistan relevansbedöms och lämpliga effektivitetsmått beräknas. Därefter används RF
med de relevansbedömningar som blivit tillgängliga varpå en ny träfflista erhålls där
effektivitetsmåtten beräknas en gång till och sedan jämförs med resultaten för
initialsökfrågan.

Ett ganska vanligt resultat vid total performance evaluation är spektakulära ökningar för
rankningsmåtten (AP). Dessa ökningar är dock missvisande då ökningen ofta beror på att
just de dokumenten som blivit bedömda som relevanta hamnar överst i träfflistan efter
RF. Detta säger Hall och Weiderman är bra om vi vill undersöka hur effektiv en RF-
metod är med avseende på hur bra den är på att uppnå den optimala sökfrågan för en
samling. Men eftersom en användare redan sett dessa dokument får den inte någon glädje
av den till synes höga AP:n. Effekten att redan sedda dokument åker uppåt i träfflistan
kallar de för ranking effect och att även om detta kan vara intressant skall vi istället
försöka isolera feedback effect, d.v.s. effekten på dokument som användaren tidigare inte
har sett, och mäta detta. (enl. Ide 1971, s. 341) 

Så frågan som ställs skall inte vara hur effektiv en RF-metod är med avseende på hur bra
den är på att uppnå den optimala sökfrågan för en samling, utan istället hur bra den är på
att uppnå den optimala sökfrågan för de dokument som tidigare inte presenterats för
användaren (Chang, Cirillo & Razon 1971, s. 360). En indikation på att den optimala
sökfrågan uppnåtts är att precisionen är 1 samt att recallen är 1. En AP på 1 behöver inte
vara teoretiskt optimal då det kan finnas irrelevanta träffar långt ner i träfflistan som
kommer efter det sist rankade relevanta dokumentet, men i praktiken får även detta anses
vara optimalt.

Chang et al undersöker tre metoder föreslagna av Ide för att isolera feedback effect och
undvika ranking effect i RF-evaluering: modified-freezing evaluation, residual collection
evaluation och test and controll group evaluation (1971 s. 355-370).

Modified-freezing evaluation innebär att alla de relevanta dokument som används för RF
och alla de irrelevanta dokumenten som placerat sig högre upp i träfflistan än det sist
rankade relevanta dokumentet får sina rankningspositioner frusna efter de använts . Med
frusna menas här att deras positioner inte ändras efter att ytterligare RF-iterationer utförts
utan att de hamnar på samma plats i den nya träfflistan.  Om ett relevant dokument fanns
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på plats tre och användes för RF så återfinns det än en gång på plats 3 i den nya
träfflistan. Chang et al kommer fram till att modified freezing lämpar sig bra för att
jämföra effekten av RF på enskilda queries (1971, s. 359).

Residual collection evaluation går ut på att efter att originalsökfrågan ställts och efter
varje RF-iteration tas alla de dokument som använts för RF bort från samlingen17. Efter
detta ställs både den tidigare sökfrågan och den nya modifierade sökfrågan till systemet
och matchas mot den del av samlingen som är kvar. Resultatet av detta blir att vi har en
ny delsamling bestående endast av de dokument som en användare tidigare inte sett och
på så vis isoleras feedback effect (Chang et al. 1971, s. 360f).

Ett problem med residual collection evaluation är att då väldigt många relevanta
dokument återvinns tidigt eller få relevanta dokument finns för den aktuella sökfrågan
kan det resultera i att inga relevanta dokument finns kvar i den resterande kollektionen.
Ett annat problem kan uppstå när två RF-metoder jämförs och den ena har återvunnit fler
relevanta dokument än den andra i en tidig RF-iteration då detta innebär att den metoden
har en mindre möjlighet att återvinna relevanta dokument vid senare RF-iterationer och
på så vis se ut att prestera sämre vid senare iterationer. (Chang et al. 1971, s. 362)

I test and control group evaluation delas kollektionen i två delar där den ena används för
att få data till RF medan den andra delen används för testa den nya sökfrågan som
formulerats med hjälp av RF-metoden. Då inga dokument överlappar mellan de två
kollektionerna kan detta förfaringssätt isolera feedback effect. 
 
Chang et.al kommer fram till att test and control group är en bra metod för att evaluera
RF, men att det kan vara problematiskt att dela upp samlingen i två delar (1971 s. 370).
Det är viktigt att undvika att det förekommer allt för stora skillnader i antal relevanta
dokument i de två delarna eller andra skillnader som kan påverka resultatet. 

17 I den meningen att de inte har möjlighet att återvinnas eller påverka evalueringen. ”Borttagandet” leder
således inte till att dokumentfrekvenser eller antal dokument i samlingen räknas om.
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4 Tidigare Forskning

4.1 Evaluating Relevance Feedback Algorithms for Searching on Small
Displays

Vinay, Cox, Milic-Frayling, och Wood (2005) undersökte relevance feedback för
användning vid informationssökning på små skärmar som hos till exempel
mobiltelefoner. Vid informationssökning på små skärmar är det mer tidskrävande för en
användare att undersöka långa träfflistor och därför skulle relevance feedback kunna
erbjuda en möjlighet att fokusera på ett mindre antal dokument innan det som eftersöks
återvinns.

De undersökte Rocchio, Okapi BM25 samt en annan probabilistisk metod kallad
Bayesiansk Feedback som ursprungligen är framtagen för bildåtervinning.

Deras metod gick ut på att med hjälp av RF hitta ett specifikt dokument. Det eftersökta
dokumentet valdes slumpmässigt ut från dokumentsamlingen som innehöll 19 043
dokument och initialsökfrågan bestod av fyra slumpmässigt valda termer från det
eftersökta dokumentet. 

Metoderna evaluerades genom att räkna antal dokument som behövde undersökas innan
det eftersökta dokumentet hittades. För varje iteration visades fyra dokument där ett
valdes för att komma vidare till nästa fyra dokument med hjälp av RF. Ingen användare
var inblandad i studien utan alla kombinationer av val testades upp till fem iterationer
eller tills det eftersökta dokumentet återvunnits. Den bästa kedjan av val antogs därmed
vara den kedjan som en "ideal user" skulle komma fram till men även de andra
kombinationerna användes i evalueringen.

Deras resultat visade att Rocchio och deras Bayesianska-algoritm presterade likvärdigt
och något bättre än Okapi. De påpekar dock att resultatet inte är helt tillförlitligt då det
endast var i ett fåtal tillfällen som det eftersökta dokumentet överhuvudtaget hittades. De
drar slutsatsen att RF inte är särskilt effektivt givet den extra insatsen från en användare.

4.2 Improving Retrieval Performance by Relevance Feedback

Det finns en hel del tidigare forskning kring effekten av RF från 60-70-80 talet, en del av
den har redan tagits upp i bakgrundskapitlet och är sådan forskning som lett fram till
några av de metoder som används i den här studien. Ett problem med att diskutera den
forskningen är dock att den inte är jämförbar med senare studier (post-TREC) då den ofta
berört små samlingar som saknat fulltext. 
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Även om Salton och Buckleys studie som beskrivs här under använt sig av små samlingar
med liten möjlighet till jämförelse med studier utförda på TREC-material är den väldigt
uttömmande genom att testa hela 72 olika kombinationer i samband med RF och är
därmed av intresse.

Salton och Buckley (1990) undersökte tolv stycken olika varianter av relevance feedback.
Sex stycken för vektormodellen och sex stycken probabilistiska metoder. Initialsökningen
utfördes med vektormodellen och atc.atc18 användes för termviktningarna. De undersökte
de femton högst rankade dokumenten som återvunnits av initialsökningen och
relevansbedömde dessa. Dessa relevansbedömningar låg sedan till grund för RF-
beräkningarna. Efter initialsökningen och mellan varje RF-iteration använde de sig av
residual collection metodiken och tog därmed bort de relevansbedömda dokumenten från
samlingen.

Varje RF- modell testades med binära respektive viktade termvikter och med tre varianter
av sökfrågeexpansion, ingen sökfrågeexpansion, expansion med alla termer från de
tidigare återvunna relevanta dokumenten, eller delvis sökfrågexpansion där endast vissa
termer använts för expansion. De termer som valdes ut för delvis sökfrågeexpansion var
de termerna med högst frekvens bland de tidigare återvunna relevanta dokumenten. Allt
som allt blev detta 72 olika kombinationer som undersöktes.

Av resultatet kunde utläsas att RF presterade bättre med viktade termvikter än binära
termvikter och att full sökfrågeexpansion presterade bättre än partiell
sökfrågeexpansion19.

Den RF-metoden som presterade bäst var Ide dec-hi men även Regular Ide och Rocchio-
algoritmen presterade bra. De probabilistiska metoderna presterade generellt sett sämre
än metoderna för vektormodellen. 

Deras slutsats var att relevance feedback är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra
återvinningseffektivitet och att någon form av RF-metod för vektormodellen som viktar
om termer och expanderar sökfrågan är mest användbar. (Salton & Buckley 1990 s. 296) 

18 Se viktningscheman för vektormodellen s. 13
19 Detta resultat hävdar Buckley (2005, s. 308) beror på felaktigheter i användandet av
cosinusnormaliseringen och att partiell sökfrågeexpansion därmed är att föredra framför full
sökfrågeexpansion.
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5 Metod

5.1 Överblick

I metodkapitlet kommer först studiens övergripande design att redovisas och de val som
har gjorts kommer att motiveras. Efter detta följer en uppspaltad genomgång av det
praktiska genomförandet av studien.

5.2 Design

Designen är en experimentell design med en oberoende variabel: RF-metod (vilken RF-
metod som används, Rocchio, Ide, BIM eller Okapi) vilket ger fyra stycken olika
testgrupper. Studien genomfördes med upprepad mätning, det vill säga att samma 50
sökfrågor och samma dokumentkollektion användes av alla RF-metoderna.

För den första forskningsfrågan, som gäller vilken av de undersökta metoderna som
presterar bäst med avseende på återvinningseffektivitet vid sökning i den återstående
kollektionen är beroendevariablerna: precision vid DCV20 (P@20), Average Precision
samt det sammanlagda antalet nya relevanta dokument vid DCV20 efter två iterationer av
RF 

För den andra forskningsfrågan som syftar till att ta reda på hur de undersökta metoderna
presterar när de får tillgång till all tillgänglig relevansinformation är beroendevariablerna:
Average Precision, antal explicit bedömda irrelevanta dokument vid DCV20 samt
Average Precision där endast de explicit bedömda dokumenten använts vid evaluering
(RelAP).

5.3 Urval

Den dokumentkollektion som använts i studien består av 131 896 artiklar som publicerats
i Los Angeles Times under åren 1989-1990. Dessa är en del av den kollektion som
använts inom TRECs ad-hoc-spår som totalt innehåller 1.89 miljoner artiklar. Artiklarna
är formaterade med SGML som är ett textuppmärkningsspråk. En exempelartikel finns i
bilaga 1. 

Sökfrågorna som används är skapade utifrån de informationsbehov som beskrivs av de
topics som hör till den valda kollektionen. Ett topic ser ut på följande vis:

<top>
<num> Number: 301 
<title> International Organized Crime 
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<desc> Description: 
Identify organizations that participate in international criminal
activity, the activity, and, if possible, collaborating organizations
and the countries involved.

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

5.4 Relevansinformation

Den relevansinformation som har använts för att simulera en användares feedback
kommer från de relevansbedömningar som TREC-kollektionen tillhandahåller. Detta är
inte fullständiga relevansbedömningar då detta i praktiken skulle vara omöjligt att
genomföra till en sådan kollektion. Istället har dessa tagits fram med hjälp av en så kallad
pooling-teknik. Detta innebär att för varje topic har de översta x träffarna bland
konferansdeltagarnas inskickade träfflistor lagts till en gemensam pool för bedömning
och endast dessa har blivit bedömda (Harman 2005, s. 33). 

En nackdel med detta förfaringssätt vid utvärdering av system är att relevanta dokument
som tidigare aldrig återvunnits av någon deltagare i TREC inte kommer att räknas som
relevanta. Detta problem är dock av större vikt om det gäller utvärdering av en ny IR-
modell än om det gäller utvärdering av modeller och metoder som använts frekvent inom
TREC (Ahlgren & Grönqvist 2008, s. 213). Det bör därför inte ställa till några stora
problem i den här studien då de IR-modeller som här används redan är etablerade och
därmed har använts i omfattande utsträckning vid TREC-konferenserna.

De relevansbedömningar som hör till TREC kollektionen innehåller både positiva och
negativa bedömningar. Detta innebär att ett dokument kan hamna i en av tre kategorier,
relevant, irrelevant eller obedömt. För den första frågeställningen har de obedömda
dokumenten antagits vara irrelevanta med motiveringen att är de inte explicit märkta som
relevanta så är de irrelevanta. Detta kan i vissa fall slå fel då ett relevant, men icke
bedömt, dokument ”lurar” metoderna genom att hamna bland de irrelevanta. Detta är
dock inte så allvarligt som det låter då det är större sannolikhet att ett icke bedömt
dokument är irrelevant än att det är relevant då anledningen till att ett dokument ej
erhållit en bedömning beror på att de aldrig placerat sig högt upp någon av de träfflistor
som skickats in till TREC. Anledningen till att en del obedömda dokument ändå återvinns
högt i denna studie beror på att endast en delmängd till TREC-kollektionen använts.20

20 För att vara på den säkra sidan så undersöktes även det förfaringssättet att endast använda de bedömda
dokumenten som feedback för Rocchio-algoritmen vilket är den metod som i störst grad påverkas av de
negativa relevansbedömningarna. Resultatet visade på att skillnaden var under 0,5 % AP och Wilcoxons
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För den andra forskningsfrågan där metoderna fått tillgång till all den information som
finns tillgänglig har de obedömda dokumenten inte använts som relevansinformation utan
endast de dokument som explicit blivit bedömda. 

5.5 Effektivitetsmått för den första frågeställningen

För den första forskningsfrågan som behandlar metodernas prestation i den återstående-
kollektionen har AP, P@20 och ”Nya” använts. Recall som är ett vanligt mått inom IR-
evaluering har inte använts då det implicit kräver att en godtyckligt vald gräns sätts för
vad som skall återvinnas21 eller att en viss DCV nivå sätts för beräkningen av recall. Det
första alternativet är inte önskvärt i och med godtyckligheten samt begränsningen de
innebär för mätandet av rankningseffektiviteten. Det andra alternativet innebär att en
lämplig DCV nivå måste väljas och till skillnad från fallet med precision så finns ingen
bra riktlinje för vad som bör väljas22. Recall som idé är dock med i den meningen att det
påverkar AP.

5.5.1 AP

AP används då det är ett envärdesmått som på ett bra sätt uttrycker ett systems förmåga
att ranka de återvunna relevanta dokumenten. Då AP behöver känna till antalet relevanta
dokument i samlingen har här antal relevanta dokument uppskattats till det antalet som är
bedömda relevanta med pooling tekniken vilket är i enlighet med hur det brukar användas
inom TREC.

5.5.2 P@20

P@20 har använts för att få ett mått på den omedelbara nyttan som erhållits för en
användare vid användning av RF och tar inte någon hänsyn till hur träfflistan ser ut
utöver de 20 första träffarna.  

5.5.3 ”Nya”

Slutligen har för forskningsfråga 1 även det sammanlagda antalet nya relevanta återvunna
dokument bland de 20 översta efter två iterationer av RF rapporterats (kort kallat ”Nya”).
Syftet med att mäta detta är att dels få med ett mått på hur metoderna presterar vid
ytterligare en iteration av RF då detta kan vara av intresse, men även dels för att det ger
ett tydligt svar på hur många nya relevanta dokument en användare kan tänkas få genom
att använda RF. Här bör också tydliggöras att detta mått är summan av P@20 / 5 för
iteration ett och  P@20 / 5 för iteration två. Så Nya och P@20 beskriver samma företeelse
fast Nya tar hänsyn till två iterationer och redovisar detta i antal istället för andel.

signed-rank-test kunde inte visa någon statistiskt säkerställd skillnad.
21I denna studie är den gränsen satt vid 0, d.v.s. att dokument som har över 0 i likhetsvärde återvinns vilket
ger ett stort underlag för mätning av rankningen. Detta gör att det ofta är tiotusentals dokument som
återvinns och recallen blir därmed per automatik hög.
22 Sätts samma DCV nivå för recall som för precision så blir skillnaden dem emellan väldigt liten i och med
att hög precision då per automatik leder till hög recall.
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5.6 Effektivitetsmått för den andra frågeställningen

För den andra forskningsfrågan som behandlar metodernas prestation under optimala
förhållanden användes två varianter av AP samt ett mått som undersöker hur många
explicit bedömda irrelevanta dokument som återvunnits vid DCV20. I likhet med den
första frågeställningen beräknas inte recall med samma motivering (se 5.5).

5.6.1 AP

Se 5.5.1

5.6.2 RelAP

RelAP beräknas på samma vis som vanlig AP men tar endast  hänsyn till de dokument
som blivit explicit relevansbedömda. Detta innebär att vi för varje topic får en
delkollektion bestående av endast de relevansbedömda dokumenten. Denna delkollektion
är mycket mindre än ursprungskollektionen men har komplett relevansinformation och på
så vis får vi inga störningar av dokument som saknar dessa relevansbedömningar.

5.6.3 Antalet explicit bedömda irrelevanta dokument vid DCV20

Utöver detta undersöktes för den andra forskningsfrågan även antalet explicit bedömda
irrelevanta dokumenten vid DCV20. Då algoritmerna fått tillgång till dessa är antagandet
här att de bör kunna undvika att placera dessa högt upp i träfflistan. 

5.7 Statistiska mått

Signifikanstestning är något som inte brukar genomföras vid IR-utvärderingar. Ofta
nämns inte möjligheten alls utan de använda måtten jämförs och slutsatser dras utifrån
eventuella skillnader i uppmätta resultat. Fördelen med att utföra statistiska tester är att
det ger en bättre inblick i huruvida den uppmätta skillnaden verkligen är en skillnad och
inte något som beror på slumpen. Det är viktigt att ha i åtanke att statistiska tester handlar
om sannolikhet och mer specifikt sannolikheten för att ens uppmätta resultat skall bero på
slumpen. Således kan ett signifikant resultat inte säga att något är fallet utan endast att det
är högst troligt att så är fallet. Motsvarande gäller för ett icke signifikant resultat. (Field
2005, s. 28)

När möjligheten med statistiska tester nämns inom IR-forskning brukar det avfärdas med
att de vanliga IR-måtten inte lämpas för statistiska tester då de är diskreta och inte
kontinuerliga vilket bryter mot kraven för de flesta statistiska tester (Rijsbergen 1979,
kap. 7 : Significance tests). Diskreta innebär att de mäter icke-överlappande kategorier till
skillnad från kontinuerliga som kan anta alla värden inom ett visst intervall.

Att IR-mått är diskreta kan framstå som lite förvirrande vid första anblicken då precision
och recall ofta anges i procent och verkar i den månen vara kontinuerliga. Detta ger dock
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en falsk bild. Säg att ett visst informationsbehov har fyra relevanta dokument i en
samling. De enda värden som här kan erhållas för recall är 0, 25, 50, 75 samt 100. Det
finns alltså ingen möjlighet att erhålla t.ex. 27% recall.

Hull (1993) argumenterar dock för att om de mått som används är ett genomsnitt över
tillräckligt stort antal andra mått, som till exempel AP, kan det räknas som en
kontinuerlig variabel (s. 334).23

I enlighet med Hull (1993) har statistiska tester utförts för att se om det finns någon
signifikant skillnad med avseende på AP för de undersökta metoderna med en
signifikansnivå på 0.05 vilket innebär att risken för fel tillåts vara fem procent (Field
2005, s. 25). För den andra frågeställningen har RelAP-mätvärdena använts för
signifikanstestningen. Inga statistiska tester har utförts med avseende på övriga mått.

Det finns två test som är aktuella för den här studien, Friedmans test samt envägs-
ANOVA för upprepade mätningar. Friedmans test är ett icke-parametriskt test medan det
för ANOVA gäller att kraven för parametriska test skall vara uppfyllda. Dessa krav är

• Data skall vara normalfördelad
• Data skall ha homogena varianser
• Data skall vara på minst intervallnivå
• Data skall vara oberoende

(Field 2005, s. 64)

Data visade sig dock inte vara normalfördelade vilket innebär att Friedmans test fick
användas. Då Friedmans test inte säger något om vart en skillnad ligger mellan de
undersökta grupperna har även ett antal post hoc-test utförts med Wilcoxons signed-rank
test. Då dessa tester utförts på samma data har Bonferroni-korrektion använts för att
signifikansnivån skall hålla sig på 0.0524. (Field 2005, s. 339)

5.8 RF-metoderna

De RF-metoderna som använts är 
• Rocchio, med �  = 1, 

�
 = 1, � = 1 och sökfrågeexpansion med de 20 högst

Rocchio-viktade termerna.
• Ide dec-hi och sökfrågeexpansion med de 20 högst Ide-viktade termerna.
• BIM, med viktningsfunktion f4 och utan sökfrågeexpansion

23 I praktiken får vi också tänka på att om kravet på kontinuerliga data skulle tas allt för hårt så skulle dessa
tester aldrig kunna användas. Även en sådan typisk kontinuerlig variabel som längd förlorar egentligen sin
kontinuerliga karaktär när den mäts i jämna centimeter, eller för den delen även om den mäts med 5
decimaler.
24 Om vi tillåter 5% fel så innebär detta att 1 av 20 tester kommer vara felaktigt. Då vi använder samma
data för post hoc-testen som tidigare så bör vi därför inte tillåta fel i mer än 5%/(antal test) av fallen.
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• Okapi BM25 med k1 = 1.2, k2 = 0, k3 = 0, b = 0.75 och sökfrågeexpansion
för de 20 högst rankade termerna, termerna rankades efter deras RSV
värde.

För mer om RF-metoderna se bakgrundskapitlet. 

Här kan det vara på sin plats med en motivering till valet av RF-metoder. Rocchio och
Ide hör till de främst använda metoderna inom vektormodellen. Motsvarande gäller för
BIM och Okapi för den probabilistiska modellen. Det finns även ett intresse av att se hur
utvecklingen har gått inom RF-området. Rocchio och Ide dec-hi har sina ursprung på 60-
talet medan BIM skapades i mitten av 70-talet och Okapi i mitten av 90-talet. 

Det bör poängteras att sett till formlerna samt teorin bakom så är skillnaden mellan
Rocchio och Ide ytterst liten och det kan sägas att Ide dec-hi snarare är en variant av
Rocchio än en egen metod. Små skillnader i implementationen kan dock leda till större
skillnader när det kommer till den praktiska användningen. 

Förhållandet mellan de två probabilistiska metoderna liknar det mellan Rocchio och Ide.
Okapi är en utökning av BIM och inte en helt ny modell. Kritik kan riktas mot att själva
användandet av relevansinformationen sker på exakt samma vis i de två probabilistiska
metoderna och att detta gör att det inte är två olika metoder för RF. Motiveringen till
varför båda metoderna ändå undersöks är att det skulle vara att göra det probabilistiska
ramverket orättvisa att endast använda BIM. BIM har i mångt och mycket blivit ersatt av
Okapi, men det finns ändå ett teoretiskt intresse i hur den står sig gentemot de mer
utvecklade metoderna.

När det kommer till valet av konstanter för Rocchio och Okapi finns en viss grad av
godtycklighet. Det finns inga stabila riktlinjer utan varierar mellan de flesta studier. Mer
om detta kommer dock att tas upp i kapitel 7.3.1 Implementationen.

För att avgöra vilka termer som skall expanderas med för Rocchio och Ide så skapades
först den nya sökfrågevektorn och därefter valdes de 20 termerna med högst vikter ut för
expansion. Eftersom dokumentvektorerna endast viktas med utgångspunkt från
termfrekvensen viktades termerna för det här momentet även med idf  för att undvika
expansion med termer som är högfrekventa i hela samlingen. Detta förfaringssätt är i
enlighet med Singhal et al. (1999, s. 9).

För den andra forskningsfrågan som undersöker hur metoderna presterar under optimala
förhållanden har samma implementationer av metoderna använts. Dock blir det
problematiskt för Ide som endast skall använda sig av det högst rankade irrelevanta
dokumentet. Då ingen initialsökning genomförts för denna forskningsfråga utan vi direkt
tagit den totala mängden tillgänglig relevansinformation som grund för RF vet vi inte
heller vilket av alla dessa irrelevanta dokument som är det högst rankade. Då vi inte vet
något om kontexten som dessa blivit bedömda i kan vi inte heller återskapa den
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situationen för att på så vis få fram det högst rankade irrelevanta dokumentet. Istället har
det irrelevanta dokumentet som återfunnits först i relevansbedömningslistan använts för
Ide. Detta är inte optimalt då det inte är troligt att detta dokument är det högst rankade
irrelevanta dokument. Ett annat förfaringssätt skulle kunna varit att valt ett slumpmässigt
dokument bland de irrelevanta. Detta hade dock skapat andra problem då resultatet skulle
variera slumpmässigt. Trots att detta är problematiskt får vi ha i åtanke att då det är en
stor mängd relevansinformation som används och ingen normalisering sker för Ide blir
effekten av det irrelevanta dokumentet ytterst liten25.

5.9 IR-systemet

Det IR-system som använts i studien är utvecklat i C# av författaren speciellt för den här
studien. Systemet har funktionalitet för att indexera en dokumentsamling, söka i en
indexerad samling samt att läsa in TREC-topics och deras relevansbedömningar.
Indexeringskomponenten indexerar en samling, skapar vektorrepresentationer för
dokumenten i samlingen samt skapar ett inverterat index för att möjliggöra snabbare
sökning. 

Sökning kan ske med valfri modell utan att någon modifikation av indexet behöver
genomföras. När en initialsökning gjorts kan valfri RF-metod användas utifrån de
relevansbedömningar som lästs in för varje topic. RF kan även utföras utan en
initialsökning genom att relevansinformation anges explicit till systemet.

5.10 Genomförande

I följande kapitel kommer en kort genomgång av hur undersökningen genomförts rent
praktiskt. Genomgången följer experimentets genomförande i kronologisk ordning.

1. Indexering
2. Sökfrågeskapande
3. Initialsökning
4. Relevance feedback
5. Databearbetning

5.10.1 Indexering

Indexeringen har skett genom att samlingen har lästs in och de enskilda dokumenten har
extraherats ur filerna för att sedan omvandlas till listor av ord, så kallad tokenisering.
Systemets tokenisering går till så att först tas all SGML-formatering bort från artiklarna.
Vidare ersätts alla bindestreck med mellanslag. Slutligen anses att alla sammanhängande
bokstavskombinationer från A till Z utgöra ett ord och extraheras. 

25 Se ekvation 14 och ha i åtanke att det är ett väldigt stort antal relevanta dokument.
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Dessa orden har stammats26 med hjälp av Porter stemmern27 och de har sedan använts för
att skapa samlingens vokabulär. De termer som förekom i fler än 75 % av dokumenten
har ansetts vara stoppord28 och har därför tagits bort från vokabulären. Dessa redovisas i
tabell 2. 

a and by column desk

edit for in of on

page part the to word

Tabell 2: Använda stoppord

Som synes är det vissa ord som är kollektionsberoende stoppord, som t.ex. ”column” och
”page”. Då kollektionen består av tidningsartiklar så är dessa ord som förekommer i de
flesta artiklar för att berätta vilken sida och vilken kolumn som artikeln befunnit sig i.
Ingen hänsyn till detta har tagits vid indexeringen då all text utöver uppmärkningen har
indexerats som en del av dokumentet. 

Efter detta har vektorrepresentationer skapats för varje dokument där varje term viktats
med endast den råa termfrekvensen. I ett vanligt statiskt system skulle termviktningen
utföras vid indexeringen men då detta rör sig om en testmiljö har valet gjorts att utföra
termviktningen för dokumenten vid sökning istället för vid indexeringen och då med
Lnu-viktning. Detta gör att sökning går något långsammare men har den stora fördelen att
vilken viktning som används lätt kan ändras utan att behöva indexera om samlingen
vilket lämpar sig bättre då det rör sig om ett testsystem. 

Samtidigt som vektorrepresentationerna skapas så skapas även ett inverterat index som
för varje term i vokabulären har en lista med dokument id:n för de dokument som termen
förekommer i samt den råa termfrekvensen för den aktuella termen i det aktuella
dokumentet.

Totalt tog kollektionen 18 minuter att indexera.

5.10.2 Sökfrågeskapande

Systemet har läst in alla TREC-topics och automatiskt skapat en sökfråga för varje topic
genom att ta den text som finns i title fältet för varje topic. Detta är i enlighet med hur
topics används i TREC för att undersöka korta sökfrågor. Korta sökfrågor används då det

26 Det vill säga ändelser har tagits bort för att komma åt ordstammarna 
27 Den som har använts i den här studien kommer från http://tartarus.org/martin/PorterStemmer/ och är
implementerad av Leif Azzopardi
28 Ord som är icke meningsbärande och ord som av en eller annan anledning inte har bra
diskrimineringsförmåga
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skall försöka imitera sådana sökfrågor som en användare av ett IR-system kan tänkas
ställa.

För varje topic har systemet även läst in tillgängliga relevansbedömningar.

5.10.3 Initialsökning

Detta steg utförs endast för den första forskningsfrågan som behandlar hur de undersökta
metoderna presterar vid sökning i den återstående kollektionen.

För varje sökfråga har initialsökningen utförts med vektormodellen för alla testgrupperna.
Anledningen till att inte låta respektive testgrupp använda sin respektive modell för
initialsökningen är att fokus i den här studien är att undersöka just effekten av RF-
metoderna och inte IR-modellerna i sin helhet. Om testgrupperna skulle ha utfört sina
initialsökningar med olika modeller skulle den relevansinformation som används vid
utgångsläget för användandet av RF inte vara detsamma i grupperna. Detta skulle leda till
att det blir osäkerhet kring vad det är som egentligen mäts.
 
Sökfrågorna har omvandlats till vektorrepresentationer där de förekommande termerna
har viktats enligt ltu.

När initialsökningen genomförts relevansbedöms hela träfflistan utifrån den tillgängliga
relevansinformationen och de olika effektivitetsmåtten beräknas.

5.10.4 Relevance feedback

För att undersöka den första frågeställningen har residual collection evaluation29 använts
och fokus har därmed lagts på hur bra RF-metoderna är på att söka i den återstående
kollektionen. Detta görs genom att den relevansinformation metoderna fått består av de
relevansbedömningar som finns tillgängliga för de 20 högst rankade dokumenten i
träfflistan. Då dessa dokument tas bort från senare evaluering kontrolleras att inte alla
relevanta återvunna dokument för den aktuella sökfrågan finns bland dessa 20. Utöver
detta beräknas effektivitetsmåtten en gång till fast denna gång utan att de 20 högst
rankade dokumenten finns med i träfflistan. Detta för att få reda på hur bra den
ursprungliga sökfrågan skulle presterat på den återstående kollektionen och därmed få en
kontrollmätning som metodernas resultat sedan kan jämföras med. Denna metod är en av
de vanligaste när det handlar om just evaluering av RF (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto
1999, s. 123)

När väl en kontrollmätning är etablerad används RF-metoden och en ny träfflista erhålls,
varpå processen upprepas. Två RF-iterationer sker för varje metod.

För att undersöka den andra forskningsfrågan som behandlar metodernas prestation under
optimala förhållanden så har metoderna fått tagit del av den totala mängden
relevansinformation och även initialsökfrågan trots att den inte ställts till systemet då den
29 Se kapitel 3.7
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behövs för att utföra Rocchio och Ide. Detta har bara skett i en iteration av RF och när en
träfflista erhållits har de för den andra forskningsfrågan aktuella effektivitetsmåtten
beräknats (AP, RelAP, antal explicit bedömda irrelevanta vid DCV20). 

5.10.5 Databearbetning

I detta steg har de resultat som rapporterats av test-miljön importerats i ett kalkylprogram
där vidare beräkningar utförts. 

5.11 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Reliabilitet innebär att ens resultat skall kunna vara upprepningsbara och att resultaten
inte skall bero på tillfälligheter (Bryman 2002, s. 86-87). Givet att denna studien skulle
upprepas med samma metoder och testkollektion så finns ingen möjlighet att ett annat
resultat skulle uppstå. Det som dock bör poängteras att flera av IR-modellerna samt RF-
metoderna har flera olika konstanter som kan varieras utan att det finns några direkta
riktlinjer. I den här studien har de valts på ett sätt men andra val av konstanter skulle
troligen leda till ett annat resultat. Utöver detta finns det inget etablerat sätt hur den
automatiska indexeringen skall gå till utan mycket möjlighet till variation finns även där.

Med validitet menas om det som ämnas undersökas verkligen är det som undersöks
(Bryman 2002, s. 88). I den här studien är det enda som skiljer de olika testgrupperna åt
valet av RF-metod vilket är just det som skall undersökas vilket gör att det är den
effekten som påverkar resultatet. De mått som använts för att mäta
återvinningseffektivitet har en god teoretisk förankring och hör till de vanliga sätten att
undersöka just detta och får därmed anses passande för syftet.

Generaliserbarhet, eller allmängiltighet, är något som kan vara problematiskt för många
IR-experiment. För att ett resultat skall kunna generaliseras till allmängiltigt krävs det att
vi skall kunna veta något om den totala populationen av det som undersöks (Bryman
2002, s. 93). I fallet med IR-studier finns ingen urvalsmetod som möjliggör att ett
slumpmässigt urval kommer utifrån den totala populationen informationsbehov eller den
totala populationen av dokument. När det gäller dokumentpopulationen kan en studie till
exempel inrikta sig mot att endast uttala sig om webben. Att på motsvarande vis inrikta
sig mot en specifik del av informationsbehoven är däremot svårare. Här får dock en
rimlighetsprincip användas där det får finnas i åtanke att för ett informationssystem är ett
informationsbehov inget annat än en samling av ord och det som undersöks får i större
grad fokuseras på informationssystemets förmåga att mappa dessa ord mot dokumenten.
Detta kan dock hamna i konflikt med användandet av relevansbegreppet som
utgångspunkt för de använda måtten och generaliserbarheten kvarstår därmed som
problematisk.  
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6 Resultat

6.1 Forskningsfråga 1

Den första forskningsfrågan har formuleringen: ”Hur presterar de undersökta metoderna
med avseende på rankning och precision  vid sökning i den återstående kollektionen?”

För att få relevansinformation till de undersökta RF-metoderna ställdes en initialsökfråga
till systemet. I tabell 3 redovisas initialsökfrågorna för de undersökta topicsen samt det
totala antalet relevanta respektive irrelevanta dokument och hur många relevanta som
återvunnits bland de 20 högst rankade och därmed blivit använda till relevansinformation.
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ID Sökfråga Totalt antal
kända
relevanta

Totalt antal
kända
irrelevanta

Antal relevanta bland
de 20 högst rankade

Använt i
studien

301 international organized crime 73 175 1 Ja
302 poliomyelitis and post-polio 14 168 7 Ja
303 hubble telescope achievements 4 305 0 Nej
304 endangered species 38 68 5 Ja
305 most dangerous vehicles 29 247 1 Ja
306 african civilian deaths 34 153 5 Ja
307 new hydroelectric projects 2 44 2 Nej
308 implant dentistry 1 258 1 Nej
309 rap and crime 3 503 0 Nej
310 radio waves and brain cancer 6 345 0 Nej
311 industrial espionage 15 123 4 Ja
312 hydrophonics 8 342 8 Nej
313 magnetic levitation-maglev 48 98 15 Ja
314 marine vegetation 12 410 0 Nej
315 unexplained highway accidents 65 513 1 Ja
316 polygami polyandry polygyny 8 404 7 Ja
317 unsolicited faxes 10 286 4 Ja
318 best retirement country 21 319 1 Ja
319 new fuel sources 11 70 0 Nej
320 undersea fiber optic cable 0 67 0 Nej
321 women in parliaments 27 212 8 Ja
322 international art crime 24 571 0 Nej
323 literary/journalistic plagiarism 29 398 9 Ja
324 argentine/british relations 5 18 2 Ja
325 cult lifestyles 18 381 0 Nej
326 ferry sinkings 1 127 0 Nej
327 modern slavery 5 227 3 Ja
328 pope beatifications 4 273 2 Ja
329 mexican air pollution 8 270 4 Ja
330 iran-iraq cooperation 16 200 4 Ja
331 world bank criticism 7 76 3 Ja
332 income tax evasion 233 85 15 Ja
333 antibiotics bacteria disease 10 258 2 Ja
334 export controls cryptography 0 90 0 Nej
335 adoptive biological parents 64 418 13 Ja
336 black bear attacks 6 436 2 Ja
337 viral hepatitis 6 152 6 Nej
338 risk of aspirin 1 307 0 Nej
339 alzheimer's drug treatment 1 355 1 Nej
340 land mine ban 5 220 0 Nej
341 airport security 33 231 10 Ja
342 diplomatic expulsion 10 159 6 Ja
343 police deaths 88 486 1 Ja
344 abuses of e-mail 2 151 1 Ja
345 overseas tobacco sales 3 162 1 Ja
346 educational standards 3 284 1 Ja
347 wildlife extinction 25 172 1 Ja
348 agoraphobia 3 540 3 Nej
349 metabolism 39 267 6 Ja
350 health and computer terminals 27 286 6 Ja

22,1 254,2 3,44 32 st
använda

Tabell 3: Resultatet av initialsökningen
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Som vi ser i tabell 3 är endast 32 topics lämpliga för användning då övriga 18 antingen
saknar relevanta dokument i samlingen (topic 320 och 334) eller så har alla relevanta
dokument återvunnits vid initialsökningen eller inga relevanta dokument återvunnits. 

Frågeställning 1 undersöktes med måtten P@20, AP, samt det sammanlagda antalet nya
relevanta dokument som återvunnits bland de 20 översta träffarna efter 2 iterationer av
RF. Medelvärdet av dessa mått över de 32 undersökta topicsen redovisas i diagram 1 – 3.

I diagram 1-2-3 redovisas även ”Baseline” vilket är hur den ursprungliga sökfrågan
presterat i den återstående kollektionen. Detta beskriver vad användaren skulle fått för
resultat genom att endast titta på de 20 nästa träffarna istället för att använda sig av RF.
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Diagram 1: Medelvärdes P@20 efter en iteration av RF
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Diagram 2: MAP efter en iteration av RF
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Då endast 32 topics varit lämpliga för användning lämnas relativt stort utrymme för ett
enskilt topic att påverka det genomsnittliga resultatet. I tabell 4 redovisas resultatet för
alla metoder topic för topic. Med ”Nya” avses här det sammanlagda antalet nya relevanta
återvunna dokument bland de 20 översta träffarna efter två iterationer.
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Diagram 3: Medelvärde av antal nya återvunna relevanta
dokument efter två iterationer av RF
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Topic  Baseline Rocchio Ide dec-hi OkapiBM25 BIM

ID TotR AP P@20 Nya AP P@20 Nya AP P@20 Nya AP P@20 Nya AP P@20 Nya

301 73 0,15 0 0 0,31 0 0 0,43 0 0 0,39 0 0 0,19 0 0

302 14 1,06 0 0 5,83 10 4 16,49 5 1 5,81 5 2 28,39 20 5

304 38 9,56 10 3 12,13 10 10 20,51 35 8 10,88 15 8 14,02 20 11

305 29 0,59 0 0 2,6 5 3 3,05 5 3 2,63 10 4 0,47 0 0

306 34 3,68 10 4 13,8 15 8 10,62 15 8 12,4 25 9 9,1 25 7

311 15 1,88 0 2 1,82 0 0 7,98 20 4 5,77 5 2 6,38 5 4

313 48 16,88 10 6 76,4995 24 54,05 80 19 66,72 90 22 78,07 90 27

315 65 4,56 15 3 4,83 10 3 4,59 10 3 7,01 20 8 1,79 0 0

316 8 0 0 0 0,04 0 0 0,04 0 0 0,21 0 0 0 0 0

317 10 12,47 20 4 63,95 20 6 52,12 20 6 84,4 25 6 59,88 20 4

318 21 0,3 0 0 5,42 5 1 5,43 5 1 5,51 5 3 0,22 0 0

321 27 3,42 0 2 23,54 25 8 13,55 15 3 10,16 15 3 8,41 10 4

323 29 4,37 5 3 9,87 15 6 7,88 10 4 14,01 15 3 37 40 17

324 5 0,04 0 0 3,05 5 2 14,86 10 2 55,7 10 2 0,03 0 0

327 5 2,12 0 1 100 10 2 75 10 2 70 10 2 1,88 0 0

328 4 0,63 0 0 0,68 0 0 0,45 0 0 1,8 0 0 50,68 5 1

329 8 0,62 0 0 29,1110 2 38,73 10 2 28,48 5 2 29,28 10 2

330 16 16,15 25 7 21,1 20 6 16,79 20 6 10,76 10 5 1,79 0 0

331 7 4,33 5 1 15,67 15 3 11,22 10 3 10,03 10 2 1,74 0 0

332 233 27,32 80 24 42,39100 37 48,15 95 35 37,81 85 29 57,04 75 33

333 10 8,24 10 2 12,77 5 4 19,93 10 3 19,02 15 331,93 25 5

335 64 22,28 40 13 29,03 50 22 49,11 60 30 39 60 18 10,27 30 6

336 6 2,04 5 1 5,17 5 1 6,71 5 1 0,63 0 0 0,17 0 0

341 33 10,74 15 4 25,0435 11 30,88 30 8 21,81 25 7 3,88 0 1

342 10 2,85 5 1 50,17 10 2 31,43 10 3 31,62 10 2 0,04 0 0

343 88 3,51 0 2 2,5 0 1 2,48 0 0 1,46 0 0 1,415 2

344 2 0,6 0 0 100 5 1 100 5 1 1,18 0 0 0,18 0 0

345 3 11,14 5 1 5,95 5 1 1,93 0 0 25,22 5 1 0,85 0 0

346 3 0,08 0 0 0,16 0 0 0,15 0 0 0,05 0 0 0,02 0 0

347 25 4,07 5 3 6,58 10 4 7,83 10 3 4,16 5 3 3,91 0 3

349 39 3,47 5 1 1,14 5 1 0,24 0 1 3,62 10 2 2,33 10 2

350 27 2,34 0 1 33,63 35 11 40,34 35 1058,28 60 15 8,46 25 6

Genomsnitt 5,67 8,44 2,7822,02 16,72 5,75 21,66 16,88 5,31 20,2 17,19 5,09 14,06 12,97 4,38

Tabell 4: Resultat topic för topic för den första frågeställningen
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De fetstilade markeringarna i tabell 4 markerar det högsta resultatet för varje topic i varje
avseende som tagits (AP, P@20, Nya). 

I tabell 5 redovisas för hur många sökfrågor som varje metod presterat bäst samt hur
många av de topics som metoden varit ensamt bäst för och även för hur många topics
som metoden presterat sämre eller lika med än initialsökningen. De fetstilade värdena
markerar de som presterat bäst ur varje avseende.

Tabell 5
Avseende Baseline Rocchio Ide dec-hi OkapiBM25 BIM

AP
Totalt antal topics med
högst AP

1 8 10 8 6

Antal topics med ensam
högst AP

1 7 9 8 6

Antal topics sämre än eller
lika med initialsökningen
(sämre) 

---- 4(4) 4(4) 4(4) 17(16)

P@20
Totalt antal topics med
högst P@20

6 16 14 15 9

Antal topics med ensam
högst P@20

1 6 2 6 4

Antal topics sämre än eller
lika med initialsökningen
(sämre)  

---- 14(3) 12(4) 10(2) 16(7)

Nya
Totalt antal topics med
högst antal nya relevanta
dokument 

7 15 13 14 13

Antal topics med ensam
högst antal nya relevanta
dokument 

1 4 2 5 6

Antal topics sämre än eller
lika med initialsökningen
(sämre) 

---- 11(3) 11(3) 12(3) 19(9)

Tabell 5: Högst, Ensam högst, samt antalet topics sämre eller lika med initialsökningen

För AP utfördes även statistiska tester och Friedmans test visar på en signifikant skillnad

beroende på vilken metod som används, �2 (3) = 11.6981, p < .05 . Post hoc-analys för
att ta reda på mellan vilka grupper denna skillnad låg kunde inte avgöra någon signifikant
skillnad mellan de undersökta grupperna.
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Statistiska tester utfördes även för att se om någon statistiskt säkerställd skillnad fanns att
finna mellan de undersökta metoderna och sökning med ingen RF (baseline). För alla
metoder utom BIM erhölls en signifikant skillnad vid en Bonferroni-korrigerad
signifikansnivå på 0.0125 (Rocchio, Ide och Okapi, T = 37, r = 0,53)30

6.2 Forskningsfråga 2

För den andra frågeställningen ”Hur presterar de undersökta metoderna med avseende
på rankning och precision när de får tillgång till all tillgänglig relevansinformation?”
utförs ingen initialsökning och alla topics med fler än ett relevant dokument i samlingen
har använts vilket innebär att endast topics: 308 320 326 334 338 339 har utelämnats.

Prestandan har här mätts med AP, RelAP vilket är det samma som AP fast endast de
bedömda dokumenten har räknats med, samt antalet explicit bedömda irrelevanta
dokument bland de 20 översta återvunna dokumenten. I diagram 4-5-6 redovisas
resultaten för de undersökta modellerna i dessa avseenden.

30Att dessa test fick samma T och r värden kan vid första anblicken verka förvånande. Anledningen till
detta går dock att utläsa ur tabell 5 där vi ser att dessa tre metoder har presterat likvärdigt i jämförelse med
baseline med fyra topics var strikt sämre än baseline.
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Diagram 4: MAP vid användandet av all tillgänglig
relevansinformation
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Statistisk testning utfördes på RelAP resultatet och Friedmans ANOVA visade att

skillnaden i RelAP var signifikant (�2 (3) = 76,71, p < .05). Post hoc-analys för att utröna
var skillnaden ligger mellan de undersökta grupperna utfördes också och visade
signifikanta skillnader mellan alla grupper vid en Bonferroni-korrigerad signifikansnivå
på 0,0083. (BIM-Ide T = 36, r = 0,57) (Ide-Okapi T = 205, r = 0,32) (Rocchio-Okapi, T =
52, r = 0,58) (BIM-Rocchio T = 195, r = 0,36) (BIM-Okapi T = 22, r = 0,59) (Rocchio-
Ide, T = 77, r = 0,51)

48

Diagram 5: Medelvärde av antal explicit bedömda
irrelevanta dokument vid DCV20 vid användandet av
all tillgänglig relevansinformation
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Diagram 6: RelMAP vid användandet av all
tillgänglig relevansinformation
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7 Diskussion

I diskussionsdelen kommer en sammanfattning av resultatet för de olika
forskninsfrågorna presenteras samt diskussion kring detta resultat. Efter detta kommer en
mer allmän diskussion om eventuella problem med studien.

7.1 Forskningsfråga 1

Den första forskningsfrågan har formuleringen: ”Hur presterar de undersökta metoderna
med avseende på rankning och precision vid sökning i den återstående kollektionen?”

Med den återstående kollektionen menas här att Residual Collection metoden har använts
vilket innebär att de dokumenten som återvanns av initialsökningen tagits bort från
ursprungskollektionen vid användandet av de undersökta metoderna.

Forskningsfråga 1 besvarades med hjälp av de tre måtten P@20, AP och det
sammanlagda antalet nya relevanta dokument som återvunnits vid DCV20 efter två
iterationer av RF (Nya).

7.1.1 P@20

Med avseende på medelvärdes P@20 presterade Okapi (17,19 %) bäst, följt av Ide (16,88
%), Rocchio (16,72 %) och BIM (12,97 %). 

Som synes är det inga stora skillnader mellan Rocchio, Ide och Okapi. BIM presterade
däremot markant sämre än de övriga metoderna. Detta blir extra tydligt när vi undersöker
topic för topic där BIM presterade likvärdigt med sökning utan RF för nio sökfrågor samt
sämre för hela sju stycken. Ur detta avseende presterade även Rocchio bättre än Okapi
med bäst resultat på 16 topics mot 15 för Okapi. Intressant är att se hur BIM trots sitt
dåliga resultat var ensamt bäst på fler topics än vad Ide var. Detta visade sig vara något
som dök upp fler gånger i resultatet och diskuteras senare.

Det är viktigt att ha i åtanke att genomsnittlig P@20 är missvisande när det kommer till
att bedöma ett systems prestation. Detta beror på att för vissa topics där kollektionen
endast innehåller ett relevant dokument är P@20 på 5% det högsta möjliga resultatet. Det
fungerar däremot bra för att jämföra olika system då samma topics har använts för alla
systemen. Det är med andra ord möjligt att säga att system A presterar bättre än system B
för den aktuella sökfrågan, men inte huruvida det presterar bra i någon slags allmän
mening utan att ta hänsyn till andra faktorer.

49



7.1.2 AP

Högst mean average precision (MAP) erhöll Rocchio (22,02 %), följt av Ide (21,66 %),
Okapi (20,2 %) och BIM (15,06 %). 

Än en gång syns inga större skillnader mellan Rocchio, Ide och Okapi. Vilken som
presterar bäst varierar även här beroende på om vi undersöker medelvärdet eller topic för
topic där Ide presterade bäst följt av Okapi. BIM presterar än en gång ganska tydligt
sämst då avseendet är MAP. Topic för topic däremot är det inga större skillnader mellan
Rocchio (8 (7)) och BIM (6(6)). Än en gång är detta avseende intressant för just BIM då
den presterar bäst på nästan var femte sökfråga.

De statistiska testerna avslöjade att det fanns en skillnad som berodde på val av metod för
RF, men inga av post hoc-testerna kunde avgöra var denna skillnad låg med en
sammanlagd signifikansnivå på 0.05. Detta kan bero på ett relativt lågt antal testfrågor
samt en stor spridning i resultaten. Som Hull poängterar är detta inte samma sak som att
det inte finns någon praktisk skillnad mellan dessa och ett signifikant resultat kan ibland
vara ointressant i praktiken (1993, s. 336). Det innebär dock att vi inte kan med statistisk
backning säga att skillnaderna mellan metoderna inte beror på slumpen. Viktigt är dock
att vi inte heller kan säga att skillnaderna i resultatet beror på slumpen. 

Rocchio, Ide och Okapi kunde däremot uppmäta en signifikant skillnad gentemot sökning
utan RF, något som BIM inte kunde. Detta beror troligen på att BIM inte utför någon
sökfrågeexpansion så det är endast sökfrågans vikter som skiljer BIM:s sökfråga från
initialsökfrågan. Detta kan leda till att om initialsökfrågan är bra så är även BIM bra, är
initialsökfrågan däremot dålig så kan inte BIM korrigera mer än viktningen av termerna
och får därför liknande resultat. Rocchio, Ide och Okapi kan däremot korrigera
initialsökfrågan i högre grad genom att utöver omviktning av termer även lägga till nya
termer till sökfrågan.

7.1.3 ”Nya”

Högsta sammanlagda antal nya relevanta dokument som återvunnits vid DCV20 efter två
iterationer av RF erhöll Rocchio (5,75), följt av Ide (5,31), Okapi (5,09) och BIM (4,38). 

Här är det riktigt intressant att titta på topic för topic BIM än en gång presterade bättre än
Ide, båda erhöll bäst resultat på 13 topics men BIM var ensam bäst på 6 topics mot 2 för
Ide. BIM var faktiskt ensamt bäst på flest topics även i förhållande till Okapi och
Rocchio. Detta till trots var BIM sämre än sökning utan RF på hela 9 topics och lika bra
(dålig) på 10 topics. BIM verkar således ha en stor variation i sin prestation vilket som
tidigare nämnts kan bero på bristen av sökfrågeexpansion. Är initialsökfrågan bra så blir
BIM bra, är den dålig så blir BIM dålig.
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7.1.4 Sammanfattning av forskningsfråga 1

Något som kunde iakttagas för alla mått var att förklaringen till BIMs resultat troligen
ligger i avsaknaden av sökfrågeexpansion och detta kan vara värt att titta närmare på.

Då sökfrågeexpansion ofta är ett bra sätt att förbättra återvinningseffektiviteten kan det
förklara varför BIM överlag presterade sämre än de övriga metoderna. Men
sökfrågeexpansion kan även leda till query drift vilket innebär att sökfrågan expanderas
med termer som inte är relevanta för det aktuella informationsbehovet men som ändå
förekommer bland de relevanta dokumenten som återvunnits. Detta skulle kunna förklara
de fall där BIM faktiskt presterar bättre än övriga metoder. Ett sådant fall i den här
studien kan vara topic 323. 

Topic 323
Title Literary/Journalist Plagiarism

Description Find instances of plagiarism in the literary and journalistic worlds.

Narrative A relevant document will report any occasion or suspected instance of
plagiarism in the areas of either literature or journalism. Relevant
documents will also include such areas as doctorate and master's theses and
will encompass writings as well as the ideas and concepts developed by
some authors and taken or borrowed by others without attribution.

Initialsökfrågan var alltså ”journalist literari plagiar” 31  vilket intuitivt känns som en bra
sökfråga. I tabell 6 ser vi hur sökfrågan sett ut vid första RF-iterationen för de metoder
som utför sökfrågeexpansion.

Metod Expanderad sökfråga vid första iterationen av RF för topic 323

Rocchio articl biden buchwald coleridg corcoran dismiss dissert faw footnot holm
journalist kcal kinnock literari mallon paper plagiar quot theologian
tillich whaddidhesai yorkes

Ide dec-hi articl biden book buchwald coleridg corcoran dismiss dissert faw footnot
holm journalist kcal kinnock literari mallon paper plagiar quot review
tillich write

Okapi BM25 an articl as book coleridg detail footnot hi i is journal journalist literari
paper phrase plagiar quot scholarli that unattribut who

Tabell 6: Expanderade sökfrågor för topic 323

Som kan ses här på de termer som expanderats med så är det svårt att se kopplingen till
det topic som här används. Bland dessa termer försvinner även det centrala begreppet
”plagiarism” i mängden till skillnad från i ursprungsfrågan där det endast var en term

31 Observera att detta är den stammade sökfrågan.
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utav tre. Utan att undersöka detta vidare så misstänks att en sökfråga med enbart
”plagiarism” skulle presterat bättre än till och med initialsökfrågan.

Om vi jämför topic 323 med topic 341 där BIM presterat markant sämre än de övriga
metoderna så kan vi istället se ett fall där sökfrågeexpansion fungerat bra.

Topic 341
Title Airport Security

Description A relevant document would discuss how effective government orders to
better scrutinize passengers and luggage on international flights and to step
up screening of all carry-on baggage has been.

Narrative A relevant document would contain reports on what new steps airports
worldwide have taken to better scrutinize passaengers an their luggage on
international flights and to step up screening of all carry-on baggage. With
the increase in international terrorism and in the wake of the TWA Flight
800 disaster, articles on airport security relating in particular to additional
steps taken by airports to increase flight safety would be relevant. The
mere mention of enhanced security does not constitute relevance.
Additional steps refer to something beyond just passenger and carry-on
screening using the normal methods. Examples of new steps would be
additional personnel, sophisticated monitoring and screening devices, and
extraordinary measures to check luggage in the baggage compartment.

Som synes här verkar topic 341 innehålla en mer precis specifikation av
informationsbehovet än topic 323, med regler för vad som inte räknas som relevant.
Initialsökfrågan var ”airport secur” vilket inte verkar vara en lika bra sökfråga som den
för topic 323 med tanke på de kraven som ställs, framför allt kravet på att ”The mere
mention of enhanced security does not constitute relevance” 

För topic 323 fanns plagiarism med vilket bra sammanfattade vad det handlade om, det
är svårt att tänka sig många dokument som innehåller den termen som inte är relevanta
för det topicet. För topic 341 däremot kan det tänkas finnas många dokument som
innehåller security som inte är relevanta alls, och även kombinationen av airport och
security. I tabell 7 ser vi hur sökfrågan expanderats av de olika metoderna för topic 341.
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Metod Expanderad sökfråga vid första iterationen av RF för topic 341

Rocchio Airlin airport airwai baggag british committe detector explos faa gelignit
hijack kean knbc metal passeng rep screen secur staf terrorist x

Ide dec-hi Airlin airport airwai baggag british detector explos faa flight gelignit
kean knbc metal plane rep screen secur terrorist x

Okapi BM25 Airlin airplan airport airwai aviat baggag detector explos faa flight hijack
inspect kyl passeng plane scotland screen secur terrorist that

Tabell 7: Expanderade sökfrågor för topic 341

Även om en del av dessa termer inte känns helt intuitiva har expansionen här tillfört
mycket mer än den som utfördes för topic 323. Många av de termer som förekom i
beskrivningen av vad som skulle anses som relevant har expanderats med som terrorist,
screen, flight etcetera, vilket alltså blir termer som BIM aldrig får tillgång till.

Tesen att BIM:s ojämna resultat kommer av bristen på sökfrågeexpansion vilket ibland är
en fördel, ibland en nackdel verkar stämma. Men BIM skiljer sig även från de andra
metoderna ur flera avseenden. BIM tar till exempel inte hänsyn till termfrekvens vilket
också kan vara en förklaring till det uppmätta resultatet. Med tanke på just topic 323 och
341 kan vi se att ett dokument som nämner security endast en gång troligen inte är
relevant för topic 341, medan chansen att ett dokument som nämner plagiarism endast en
gång är relevant för topic 323 bör vara ganska stor. 

Det är också viktigt att ha i åtanke att BIM inte på något sätt kan skilja på två dokument
som använder samma termer. Innehåller både dokument D1 och D2 termerna T1 och T2

kommer de få samma vikt oavsett alla andra parametrar. För att tala i vektormodellens
termer, BIM använder sig endast av en global vikt och ingen lokal sådan. Detta fungerade
relativt bra när samlingarna inte var så stora och antalet dokument som innehöll alla
sökfrågans termer därför inte var så många. Idag gör detta att BIM inte kan konkurrera
med de andra metoderna och hade samlingen varit ännu större i den här studien hade det
nog visat sig ännu tydligare.

När det kommer till Okapi, Rocchio och Ide kan inte annat konstateras än att de presterar
likvärdigt ur alla aspekter och att inga tydliga tendenser står att finna i materialet. Att
Rocchio och Ide presterade såpass lika är inte helt förvånande då det till stora delar är
samma algoritm. Om något skall poängteras är det att Ide bör vara något känsligare för
query drift än Rocchio då tyngden hos Ide ligger på de relevanta dokumenten och det
irrelevanta dokumentets vikter har mindre möjlighet att påverka resultatet och därigenom
korrigera eventuella ”felaktiga” expansionstermer. Detta verkar dock inte ha påverkat
nämnvärt om vi undersöker tabell 6-7 men är något som blir tydligare för varje iteration
av RF. 
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Lite förvånande är det däremot att Okapi inte presterade bättre än vad den gjorde trots att
det är den nyaste av algoritmerna. Här får vi då ha i åtanke att vektormodellen som
används för Rocchio och Ide inte varit den ursprungliga versionen utan använt sig av de
nyare termviktningarna som kommit till just som svar på Okapi. Desto längre
utvecklingen har gått av det probabilistiska ramverket och vektormodellen så har
skillnaden dem emellan minskat och som tidigare poängterats kan det sägas att
vektormodellen har probabilistiska drag (idf ), samt att Okapi är en form av probabilistisk
tfidf  viktning. Mer diskussion kring implementationerna av algoritmerna följer under i
kapitel 7.3.1 Implementationen.

Om vi tar och jämför med Salton och Buckleys studie (1990) ser vi att resultaten är något
liknande. Metoderna för vektormodellen presterar bättre än BIM. I likhet med deras
resultat så har här också påvisats en signifikant förbättring av återvinningseffektiviteten
för Rocchio, Ide och Okapi i jämförelse med sökning utan RF. Något som dock inte
nämns i Salton och Buckleys studie är den stora variationen som i denna studie
åskådliggörs när vi undersöker topic för topic. Viktigt att tänka på är att i Salton och
Buckleys studie användes inte Okapi då den utvecklades först ett par år senare.

I studien utförd av Vinay et. al. jämfördes dock Rocchio och Okapi och även i deras
studie presterade Rocchio något bättre. Som sagts tidigare kan det verka konstigt att en
såpass ny metod som använts i stor utsträckning inom IR-forskningen presterar sämre än
en metod från 60-talet. Utöver det som nämnts tidigare om modernare varianter på de
äldre algoritmerna bör vi också ha i åtanke att i denna studie samt de två andra nämnda
här har endast RF undersökts. Okapi är inte endast en RF-algoritm utan även en metod
för informationsåtervinning så som vektormodellen, fast med inbyggd användning av
relevansinformation. En studie som jämförde vektormodellen och Rocchio med Okapi
skulle eventuellt kunna visa på ett annat resultat.

7.2 Forskningsfråga 2

Den andra frågeställningen har formuleringen: ”Hur presterar de undersökta metoderna
med avseende på rankning och precision när de får tillgång till all tillgänglig
relevansinformation?” och undersöktes med AP, RelAP samt antalet irrelevanta
dokument bland de 20 högst rankade dokumenten.

Syftet med denna frågeställning var att undersöka hur väl metoderna kunde använda sig
av den samlade mängden information om de relevanta respektive irrelevanta
dokumenten. 

7.2.1 AP och RelAP

AP och RelAP behandlas här simultant då de mäter i stort sett samma sak och de visade
också på samma förhållande de olika metoderna emellan. En av poängerna med att mäta
båda dessa mått är att de kan ge en hint om någon av metoderna missgynnats av
kollektionen genom att de återvunnit dokument som inte blivit bedömda. RelAP kommer
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undan detta något då endast de bedömda dokumenten tas hänsyn till. Okapi (69,54 och
61,51) presterade bäst följt av Ide (64,12 och 54,46), sen kom ett ganska stort hopp på
nästan 20 procentenheter ner till Rocchio (45,95 och 37,67) och ytterligare ca 15
procentenheter ner till BIM (32,48 och 21,38). Alla metoder visade på signifikanta
skillnader gentemot varandra med avseende på RelAP. 

Det mest intressanta med detta resultat är den stora skillnaden mellan Rocchio och Ide
som för frågeställning 1 presterade relativt likvärdigt med varandra och som rent
implementationsmässigt skiljer sig ytterst lite. Detta gör det också relativt enkelt att hitta
orsaken då den måste finnas i just det som skiljer dem åt. Rocchio tar hänsyn till alla
irrelevanta medan Ide endast använder sig av ett irrelevant dokument. Detta verkar alltså
leda till en markant bättre prestation för Ide. Anledningen till detta bör vara det stora
antalet irrelevanta dokument. Även om dessa normaliseras för Rocchio-algoritmen finns
det ett inbyggt problem med de irrelevanta dokumenten vid användandet av RF. Till
skillnad från de relevanta dokumenten som antas (och bör) handla om det ämne som
informationsbehovet eftersöker har de irrelevanta dokumenten endast det gemensamt att
de inte handlar om det eftersökta ämnet. Detta innebär att när ett stort antal irrelevanta
dokument används blir de punkter som representeras av de irrelevanta dokumentens
vektorer väldigt utspridda i dokumentrymden. De irrelevanta dokumentens centroid blir
därmed ofokuserad då den beskriver alla de ämnen som inte är det eftersökta.

Ide som använder sig av endast ett irrelevant dokument som i sammanhanget knappast
påverkar resultatet något då ingen normalisering används samtidigt som det ställs mot ett
stort antal relevanta dokument, blir då i stor utsträckning en så kallad positiv feedback-
strategi och undviker den ofokusering som ett stort antal irrelevanta dokument ger. Detta
verkar överensstämma med Salton och Buckleys RF-studie där Ide presterade bättre än
Rocchio (1990). Att skillnaden mellan Rocchio och Ide blir så stor här beror då på att
antalet irrelevanta dokument som används för RF är mycket stort och därmed blir
ofokuseringen värre.

Då den andra frågeställningen innebär att det inte handlar om att återvinna nya/okända
dokument utan istället att återvinna de redan kända dokumenten hade metoderna i detta
avseende presterat bättre om full sökfrågeexpansion utförts. Detta då vi i det fallet tagit
del av all den informationen som existerar om de relevanta respektive irrelevanta
dokumenten. Detta kan behöva lite vidare förklaring.

Säg att vi har information om ett dokument d som är relevant för ett informationsbehov
q. q är ”jag vill veta allt om metabolism”. d handlar om doping och hur det påverkar
metabolismen hos användaren, i dokumentet nämns även dopingskandaler och då bland
annat Ben Johnson. I det vanliga fallet då vi har partiell relevansinformation och vill
använda denna för att hitta nya dokument är termen ”Ben” inte särskilt lämplig som
expansionsterm då det finns väldigt många Ben som inte har något med metabolism att
göra överhuvudtaget samtidigt som det är ganska troligt att det är en relativt liten del av
de dokument som handlar om metabolism som nämner Ben. Om situationen istället är att
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vi vill använda informationen i d för att återvinna just d så ger Ben en extra ”knuff” åt rätt
håll i dokumentrymden och kan inte vara till nackdel då vi vet att d innehåller Ben.

Detta visar på att det finns en skillnad mellan att leta efter nya dokument och att leta efter
givna dokument. Det är möjligt att detta påverkat de undersökta metoderna på olika sätt,
men det är svårt att säga något om detta utan att undersöka det vidare.

När det kommer till BIM:s dåliga prestation är förklaringen densamma som för den första
frågeställningen. BIM kan endast vikta om termerna från initialsökfrågan. Då det för den
andra forskningsfrågan rör sig om hundratals dokument som används för
relevansinformation får BIM visserligen mycket underlag för att vikta om termerna men
ingen möjlighet finns för att skilja dokument som innehåller samma sökfrågetermer åt.

Att Okapi var den metod som presterade bäst visar att den på ett bättre sätt kan använda
sig av den fullständiga relevansinformationen. Detta i kombination med att Okapi inte
presterade bäst med avseende på AP för den första forskningsfrågan gör att vi kan
misstänka att de övriga metoderna har problem med att hantera stor mängd information
medan Okapi skalar bra.

7.2.2 Antal explicit bedömda irrelevanta vid DCV20

Slutligen undersöktes även hur många av de explicit bedömda irrelevanta dokumenten
som återvunnits vid DCV20. Då metoderna fått information om dessa bör det vara enkelt
för dem att undvika att ranka dessa högt och därmed bör ett mycket lågt antal sådana
återfinnas vid DCV20. Samtidigt får vi ha i åtanke att anledningen till att just dessa
dokument explicit blivit bedömda som irrelevanta är att de rankats högt vid tidigare
sökningar vid TREC och att de därför i stor grad liknar de relevanta dokumenten.

Bäst här presterade BIM (6,32) följt av Okapi (7,36), Ide (7,84) och Rocchio (10,14). Att
BIM presterade bäst här kan vara lite förvånande. Det finns främst två möjliga orsaker till
detta. BIM kan till viss del vara missgynnat av kollektionen på det viset att de dokument
som återvinns av BIM inte har fått relevansbedömningar. Detta skulle kunna vara en
delförklaring till BIM:s sämre resultat för de övriga undersökta aspekterna. Den andra
orsaken är det som nämnts tidigare, att BIM inte utför sökfrågeexpansion. I det här fallet
leder det till att de relativt korta initialsökfrågorna inte lyckas rama in ämnet tillräckligt
bra och därför återvinns dokument som inte alls har med ämnet att göra. Eftersom dessa
dokument är så långt ifrån det åsyftade ämnet har de sannolikt inte återvunnits tidigare
och de i kombination med pooling-teknikens utformande gör att de därmed inte blivit
relevansbedömda.

De övriga metoderna presterade i samma ordning som för AP och RelAP vilket är väntat.
Det som är mer oväntat är att de alla ändå har återvunnit såpass många irrelevanta
dokument bland de 20 översta träffarna. Anledningen till detta kan vara att det finns ett
stort antal irrelevanta dokument i förhållande till antalet relevanta dokument. Detta i
kombination med att de explicit bedömda irrelevanta dokumenten är ämnesmässigt
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besläktade med de relevanta dokumenten gör att det är svårt att formulera om en sökfråga
på ett sådant sätt att den tar fram de relevanta utan att de närbesläktade irrelevanta ”följer
med upp”. 

7.2.3 Sammanfattning av forskningsfråga 2

Som nämnts tidigare återvinner metoderna förvånansvärt många explicit bedömda
irrelevanta dokument. Bortsett från detta får vi anse att Ide och Okapi presterade
tillfredsställande med avseende på AP och RelAP medan Rocchio presterade sämre än
förväntat. Att BIM var den metod som sämst kunde nyttja den stora mängden
relevansinformation är inte förvånande då den saknar flera av de tekniker som de andra
metoderna har tillgång till.

7.3 Övrig diskussion

7.3.1 Implementationen 

När det gäller implementeringen av metoderna finns det en del problematik. Bland annat
finns det problem med att de använda metoderna har en stor grad av godtycklighet i den
mån att olika konstanter kan sättas till olika värden och det finns ingen given definition
av hur till exempel Rocchio-algoritmen skall vara utformad. Hur många termer skall
expanderas med? Vilka termer skall expanderas med? Vad skall konstanterna � , 

�
, �

sättas till? Liknande problem finns för de andra metoderna. Utgångspunkt skulle kunnat
tagits i hur de definierades första gången. Det hade dock inneburit att Rocchio och Ide
expanderade med alla termer vilket var något som var lämpligt på 60- och 70-talen då
dokumenten på den tiden bestod av korta abstracts eller enbart ämnesord. När det istället
rör sig om fulltextsamlingar där dokumenten är indexerade av hundratals termer är det
inte lämpligt att expandera med alla termer då chansen för query drift blir väldigt stor och
framförallt blir systemets effektivitetsåtgång väldigt hög.

Resultatet i studien kunde säkerligen varit helt annorlunda om andra konstanter, annat
antal expansionstermer, andra viktningsscheman använts. Ledsnöret har varit följande
principer

1) Då samma val behöver göras för alla metoder skall samma val göras. (Antal
expansionstermer)

2) Metoderna skall vara implementerade på ett sådant sätt som tidigare gjorts, inget
nytt otestat skall användas.

3) Metoderna skall göras rättvisa, en aspekt som använts tidigare men visat sig vara
felaktig skall ersättas med det nyare sättet. (Viktningsschemat för
vektormodellen)

Här kan invändningar göras mot hanteringen av BIM då dessa principer inte efterföljts.
Anledningen till detta är att om dessa principer skulle använts för BIM skulle resultatet
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blivit att BIM istället blivit Okapi. BIM fick vara med i jämförelsen då det är en klassisk
metod med en god teoretisk förankring som opererar inom det probabilistiska ramverket.

Det finns alltid en möjlighet att en felaktighet i implementationen har ägt rum av misstag.
Under utvecklandet av testmiljön har stor fokus lagt på kontroll av algoritmernas
implementation och vid ett flertal tillfällen har fel upptäckts och korrigerats.
Förhoppningen är att inga felaktigheter skall finnas i implementationen och källkoden
finns tillgänglig via http://www.utb.hb.se/~s061123/MagUppsats/ under en begränsad tid.

Det finns även andra implementationsproblem som kommer av att de olika metoderna har
varit integrerade i samma miljö. Eventuellt kan till exempel Okapi missgynnas av att
initialsökningen utförts av vektormodellen och inte av en probabilistisk modell. Just detta
är dock inte troligt då de eftersökta här har varit hur metoderna presterat givet samma
indata och så länge alla initialsökningar gjorts med samma modell har de olika metoderna
samma förutsättningar. 

En sak som dock kan ha påverkat är stoppordlistan. I tabell 6 och till viss del tabell 7 kan
anas att Okapis sökfrågeexpansion är anpassad för en större stoppordlista. I den här
studien har endast termer som förekommit i fler än 75 % av dokumenten räknats som
stoppord. Dessa termer är lämpliga att ta bort då de inte har någon bra
diskrimineringsförmåga. Det finns dock termer som inte är särskilt högfrekventa men
ändå brister i avseendet att identifiera ett dokuments innehåll. Termerna ”an”, ”as”,
”hi”,”i”, ”is”, ”that” bär inte på någon mening och även om deras vikt i den slutliga
sökfrågan blir väldigt låg kan detta leda till effektivitetsproblem för ett system om dessa
förekommer i sökfrågan då de tvingar systemet att gå igenom ett stort antal dokument
vars enda koppling till det aktuella topicet är att de innehåller något av orden ”an”, ”as”,
”hi”,”i”, ”is”, ”that”.

7.3.2 Förslag på vidare forskning

Som tagits upp tidigare finns det ett problem i och med att metoderna har en stor grad av
godtycklighet i sig och två implementationer av till exempel Rocchio-algoritmen kan
skilja sig mycket i återvinningseffektivitet genom att olika konstanter använts. Det vore
intressant att studera de olika metoderna för att se om någon teoretisk bas för vad
konstanterna skall sättas till oberoende av vilken kollektion de används med. Även att
experimentera med att ta fram en ny metod som inte lämnar detta utrymme för
godtycklighet vore intressant. BIM är en sådan metod som har en sund teoretisk bas och
inte behöver använda några konstanter, men som visats i bland annat denna studie är
prestandan inte bra nog för att konkurrera med de andra metoderna trots deras
godtycklighet.

Då vissa topics lett till en försämring av resultatet för alla metoder skulle det vara
intressant att undersöka vidare vilka egenskaper just dessa topics har. Kunskaper om
dessa egenskaper skulle vidare kunna användas i informationssystem för att skräddarsy
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åtgärder för olika sökfrågor. Vidare studier av sökfrågeexpansion och undersöka hur
query drift kan undvikas vore även de intressant.

7.3.3 Avslutande reflektioner

En fråga som dyker upp är vad som bör eftersträvas med RF. MAP är ett bra helhetsmått
på ett system, men i den här studien visas tydligt att det inte säger allt. Rocchio fick högst
MAP medan Okapi fick högst genomsnittlig P@20. En användare av en sökmotor
generellt sett kanske eftersträvar en hög P@20 och i det fallet skulle resultatet i denna
studie antyda att Rocchio inte är den bäst lämpade metoden.

Det finns även andra problem med frågan om vad som bör eftersträvas med RF. Ett högt
medelvärde på ett valt mått är ju så klart bra men samtidigt bör ju de fall då RF ger en
negativ effekt minimeras då detta kan leda till att användare blir missnöjda med att de
lägger ner extra energi men får ett sämre resultat tillbaks. Om RF förbättrar resultatet
markant i 50 % av fallen men försämrar det i resterande fall är frågan om en tänkt
användare skulle vilja lägga ner den extra energin på att relevansbedöma träffar. Den
stora variationen mellan metoderna när det är topic för topic som undersöks gör att ingen
metod egentligen kan rekommenderas över den andra utan att det är i stor del topic-
beroende.

En fråga som dyker upp framförallt i samband med den andra forskningsfrågan är vad det
är som gör att en människa kan avgöra skillnaden i ämne mellan två dokument medan en
maskin inte klarar det trots tillgång till komplett information? Här får vi dock vara lite
försiktiga. Dels är det inte alltid en människa klarar av detta om det inte är personen som
själv har det aktuella informationsbehovet utan istället en person som letar information åt
någon annan. Sen begränsar sig inte en människa till exakt den informationen som finns
om informationsbehovet utan även förförståelse av området och tolkning med mera
bidrar till hur informationsbehovet hanteras. Detta är något som även en dator till viss del
kan tränas till att göra, men som inte gjorts i den här studien. Mycket faller tillbaka på
relevansbegreppet då de metoder som här använts har definierat relevans i termer av
samförekomst, termfrekvenser och globala mått medan en mänsklig informationsletare
troligen definierar det på andra sätt. 

Slutligen kan vi säga att relevance feedback kan vara en bra metod för att förbättra
återvinningseffektiviteten, men de metoder som undersökts i denna studie är för ojämna i
sin prestation för att vi skall vara nöjda och Maron och Kuhns library problem står ännu
olöst.
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8 Sammanfattning

Denna studie har fokuserat på ett delområde inom Information Retrieval-forskningen (IR)
som behandlar relevance feedback (RF). RF är en metod för att använda information om
relevanta respektive irrelevanta dokument för ett eftersökt ämne i syfte att på så vis
förbättra återvinningseffektiviteten för systemet. 

Syftet med den här studien var att jämföra fyra olika metoder för användande av
relevansinformation. Rocchio och Ide dec-hi som används med vektormodellen samt två
metoder inom det probabilistiska ramverket, den klassiska probabilistiska modellen och
Okapi BM25. Dessa metoder undersöks med avseende på hur effektivt de återvinner
relevanta dokument. Detta görs med två olika utgångspunkter. Dels för den del av
kollektionen som vid den aktuella tidpunkten är okänd för den användare som
tillhandahållit relevansinformation till systemet. Denna del av kollektionen kallas
hädanefter för den återstående kollektionen. Den andra utgångspunkten behandlar hur
metoderna presterar under optimala förhållanden, det vill säga då de får tillgång till all
relevansinformation. Detta undersöks för att ta reda på till hur stor del metoderna kan ta
till sig informationen och hur de klarar av att använda denna information på ett sådant
sätt som är positivt för rankningen och precisionen.

Frågeställningarna löd:
1. Hur presterar de undersökta metoderna med avseende på rankning och precision

vid sökning i den återstående kollektionen?

2. Hur presterar de undersökta metoderna med avseende på rankning och precision
när de får tillgång till all tillgänglig relevansinformation?

Studien har placerat sig inom Cranfield-paradigmet vilket innebär att en testkollektion
används för att utföra experiment. Dessa testkollektioner innehåller utöver en samling av
dokument även informationsbehov samt listor med de dokument som är relevanta för
dessa informationsbehov. Den testkollektion som använts är en del av den kollektionen
som används vid den största IR-konferensen TREC:s ad-hoc spår.  Kollektionen består av
131 896 LA-Times artiklar samt 50 stycken topics vilket är namnen på de standardiserade
informationsbehov som används inom ramen för TREC.

För att undersöka frågeställningarna har ett IR-system skapats i C#. Systemet har
möjlighet att indexera en kollektion och skapa sökfrågor från de topics som finns
tillgängliga. Dessa sökfrågor kan sedan användas för sökning och resultatet kan användas
för att ge relevansinformation till de olika RF-metoderna som även de finns
implementerade i systemet.

För den första frågeställningen har en initialsökfråga ställts till systemet med hjälp av
vektormodellen och de 20 högst rankade dokumenten har därefter använts för
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relevansinformation till de fyra undersökta RF-metoderna varpå nya resultatlistor
återvunnits vilka använts för att beräkna effektivitetsmått. De dokument som använts för
relevansinformation togs bort från de nya resultatlistorna för att effekten skulle mätas på
den återstående kollektionen. De mått som använts för den första frågeställningen är
Average Precision (AP), Precision vid de 20 högst rankade träffarna (P@20) och antalet
nya dokument som återvunnits efter två iterationer av RF (”Nya”).

Resultatet för den första frågeställningen visar att Okapi BM25, Rocchio och Ide dec-hi
presterar likvärdigt medan binary independence model presterade sämre. Statistisk
signifikanstestning för AP måttet visade att det fanns en signifikant skillnad beroende på
val av metod men post-hoc analys kunde inte utröna var denna skillnad låg.

Topic för topic visade sig resultaten variera mycket och den klassiska probabilistiska
modellen presterade bättre än de övriga metoderna i nära 20 % av fallen trots att den i
genomsnitt presterade sämre.

Vidare diskussion av resultatet för den första frågeställningen behandlade anledningen till
varför den klassiska probabilistiska modellen presterade såpass ojämnt. Bristen på
sökfrågeexpansion tas upp som den främsta anledningen då sökfrågeexpansion i vissa fall
kan leda till query drift vilket innebär att sökfrågan expanderas med olämpliga termer. I
det generella fallet är dock sökfrågeexpansion positivt för återvinningseffektiviteten.

För den andra frågeställningen ställdes ingen initialsökfråga till systemet utan metoderna
fick direkt tillgång till all tillgänglig relevansinformation. De dokument som metoderna
återvann användes för att beräkna tre stycken effektivitetsmått AP, RelAP vilket innebär
att endast de relevansbedömda dokumenten använts vid beräkningen och antalet explicit
bedömda irrelevanta dokument som återvunnits bland de 20 högst rankade dokumenten.

Resultatet visade att Okapi BM25 presterade bättre än övriga metoder följt av Ide dec-hi.
Rocchio presterade förvånansvärt dåligt med mer än hälften av dokumenten bland de 20
högst rankade som explicit bedömda irrelevanta och nära 25 procentenheter sämre än
Okapi med avseende på RelAP och AP. Binary independence model presterade än en
gång sämst med avseende på AP och RelAP men återvann minst antal explicit bedömda
irrelevanta dokument bland de 20 högst rankade dokumenten.

Rocchios låga RelAP och AP förklaras med att användandet av ett stort antal irrelevanta
dokument kan leda till spretighet i den modifierade sökfrågan då de irrelevanta
dokumenten inte behöver ha mycket gemensamt med varandra utöver de att de inte är
relevanta. Diskussionen påpekar också att då det för den andra forskningsfrågan handlar
om att leta efter kända dokument bör metoderna presterat bättre om full
sökfrågeexpansion använts.
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10.1 Bilaga 1

<DOC>
<DOCNO> LA010189-0001 </DOCNO>
<DOCID> 1 </DOCID>
<DATE>
<P>
January 1, 1989, Sunday, Home Edition 
</P>
</DATE>
<SECTION>
<P>
Book Review; Page 1; Book Review Desk 
</P>
</SECTION>
<LENGTH>
<P>
1206 words 
</P>
</LENGTH>
<HEADLINE>
<P>
NEW FALLOUT FROM CHERNOBYL; 
</P>
<P>
THE SOCIAL IMPACT OF THE CHERNOBYL DISASTER BY DAVI D R. MARPLES (ST.
MARTIN'S PRESS: $35, CLOTH; $14.95, PAPER; 316 PP.,  ILLUSTRATED;
0-312-02432-0) 
</P>
</HEADLINE>
<BYLINE>
<P>
By James E. Oberg , Oberg, a space engineer in Hous ton, is the author
of Uncovering Soviet Disasters: Exploring the Limit s of Glasnost
(Random House). 
</P>
</BYLINE>
<TEXT>
<P>
The onset of the new Gorbachev policy of glasnost, commonly
mistranslated as openness but closer in connotation  to candor or
publicizing, has complicated the task of Soviet sec ret-keepers and has
allowed substantial new Western insights into Sovie t society. David R.
Marples' new book, his second on the Chernobyl acci dent of April 26,
1986, is a shining example of the best type of non- Soviet analysis into
topics that only recently were absolutely taboo in Moscow official
circles. 
</P>
<P>
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The author, a British-educated historian and econom ist, is a research
associate with the Canadian Institute of Ukrainian Studies at the
University of Alberta, and the academic style of th e book is
undisguised. However, its intended audience is the general public, and
anyone interested in nuclear power, or Soviet econo my and society, or
human drama, or just plain sleuthing state secrets,  will find hitherto
unpublished revelations and explanations of the eve nt and its
continuing aftermath. 
</P>
<P>
The effects of Chernobyl reverberated throughout so  many facets of
Soviet society that a continuous coherent narrative  is probably
impossible. Marples discusses half a dozen major th emes arranged in a
fairly arbitrary order (as indicated by the frequen t and helpful cross
references throughout the text) and succeeds in map ping out his main
themes. The personal interests of each reader deter mine which of the
sections may be deemed too detailed and which too s ketchy, but
considering the need for such a comprehensive overv iew, the levels 
are generally appropriate. 
</P>
<P>
The book is, on the one hand, not a light read, and  an executive
summary might have been possible in a quarter the l ength. But, on the
other, so many of the judgments depend on a subtle interpretation of a
multitude of sources that the author is obligated t o present the raw
data for the reader's inspection. The modular natur e of the book also
allows a reader to skip, browse, and revisit earlie r sections, aided by
a convenient internal organization and a thorough i ndex. 
</P>
<P>
First in the world's attention, and in the text, is  a discussion of the
human victims of the accident. The official tally i s 31 (only about 20
names have ever been released), but Marples suspect s there were other
short-term radiation victims. A large number of unn ecessary late-term
abortions were also performed on local women, and b y rights those
unborn babies count as casualties. Widespread "radi ophobia" led to
restricted diets which created malnourishment and s ubsequent disease in
thousands of people. The tens of thousands of peopl e taking part in
cleanup operations were never included in official totals of those
exposed. Since the book went to press, Soviet milit ary sources have 
referred to at least one death in the actual reacto r entombment
program. 
</P>
<P>
But the greatest toll is likely to occur with the d elayed deaths. Here,
Marples encounters for the first time the soon fami liar theme of
official Soviet myth-making around the event: Reali ty is twisted to
serve state policy objectives, which include calmin g an alarmed public
with assurances that all is well when it isn't. 
</P>
<P>
And thus is born what he properly labels the "myth of Chernobyl," the
official line that the disaster provided a test tha t Soviet society
passed with honor. "In the Soviet view," he writes,  "it was first and
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foremost a victory, a story with an ending, and an ending that was
triumphant." 
</P>
<P>
Thus, when sober Western medical estimates placed t he future "excess
cancer deaths" at several tens of thousands, both i n the Soviet Union
and in Europe (a few tenths of a percent elevation of the natural
cancer rate), the Soviets reacted furiously. The es timates are branded
"nonsense" and the estimators are dismissed as "pan ic mongers"
promulgating "anti-Soviet venom." 
</P>
<P>
Subsequently the author addresses themes of environ mental impact,
economic and political repercussions, public images , and the recovery
operations. Along the way, Marples provides a damni ng list of examples
in which Soviet officials attempted to retreat behi nd old-style cover-
ups and outright lies. False information was issued  on radiation
levels, on subsequent accidents at the site, on con tamination levels of
the Kiev water supply, on severe discipline against  non-volunteer
cleanup personnel, on reactor entombment schedules and on 
operator training levels. 
</P>
<P>
A severe 1986-1987 countrywide electrical power sho rtage was officially
denied although it was real enough to compel the re start of three
Chernobyl reactors in explicit violation of Soviet safety regulations.
Design deficiencies of the Chernobyl-style reactors  were downplayed and
human errors were declared to be the primary culpri t. 
</P>
<P>
Ultimately, observes the author, "It is ironic that  in an era of
openness, Chernobyl may have been both the pioneer of glasnost under
Gorbachev and then subsequently its first casualty. " He ultimately
concludes, "Aspects of the disaster . . . have rare ly been dealt with
thoroughly or even honestly by Soviet sources." Hen ce the need for this
book, a need which is admirably fulfilled despite t he many remaining
mysteries and uncertainties. 
</P>
<P>
The July, 1987, trial of reactor personnel marked a  full circle of
disclosure. Journalists were allowed into the pre-s cripted first and
last days, but the weeklong deliberative sessions w ere held in secret
and no word of their substance has ever been releas ed. 
</P>
<P>
The propaganda purpose of the trial and surrounding  official publicity,
he maintains, had one goal: "To divert culpability from the party
hierarchy, in Kiev and especially in Moscow." This is precisely the
theme I have also encountered in my own investigati ons of aerospace
accidents of the past. Where individual human faili ngs led to
catastrophe, a sanitized story may eventually be re leased, but where
Kremlin policy led to disaster (such as the Nedelin  catastrophe of 1960
or the Soyuz-1 disaster in 1967), the entire event remains absolutely
off limits to glasnost. 
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</P>
<P>
The closing blow-by-blow description of the nuclear  power debate
presages a dramatic event which occurred too recent ly for inclusion in
this first edition. Viktor Legasov, tagged by the a uthor as one of the
country's two leading pro-nuclear advocates, actual ly was sinking into
private despair over the poor implementation of saf ety standards. In
the end, he made his final and most eloquent testim ony to this despair
on the second anniversary of the accident, by commi tting suicide. For
several weeks the Soviets tried to sit on the circu mstances of his
"tragic death," even issuing official non-explanati ons which asserted
that the death was not due to medical effects of ra diation. Finally,
crusading journalist Vladimir Gubarev, with access to Legasov's
notebooks, broke the story in Pravda. Readers of th is book will come to
know these and other characters so well that the su icide fits right
into the "big picture" of the catastrophe's social impacts. 
</P>
<P>
For an author to so accurately describe a social mi lieu that subsequent 
unpredictable events only enhance his insights is t estimony to the
highest quality of scholarship. Readers of Marples'  book will rarely be
surprised as the Chernobyl catastrophe's consequenc es continue to
unfold in the future. 
</P>
</TEXT>
<GRAPHIC>
<P>
Photo, Chernobyl Then and Now :Photographs of the d amaged reactor taken
before the construction of its concrete "sarcophagu s" are, for obvious
reasons, aerial photographs. Left, an artist's reco nstruction of the
reactor as it would have looked from the ground bef ore the sarcophagus
was in place. The point of view is the same as that  of an official
Soviet photograph, right, taken as the entombment n eared completion. 
</P>
</GRAPHIC>
<TYPE>
<P>
Book Review; Main Story 
</P>
</TYPE>
</DOC>

69


