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Abstract: The purpose of this paper is to examine the three main
translation methods used in experimental Cross-language
Information Retrieval (CLIR) research today, namely
translation using either machine-readable dictionaries,
machine translation systems or corpus-based methods.
Working notes from research groups participating in the
Text Retrieval Conference (TREC) and the Cross-Language
Evaluation Forum (CLEF) between 1997 and 2000 have
provided the main source material used to discuss the
possible advantages and drawbacks that each method
presents. It appears that all three approaches have their pros
and cons, and because the different researchers tend to
favour their own chosen method, it is not possible to
establish a ”winner approach” to CLIR translation by
studying the working notes alone. One should remember
however that the present interest in cross-language-
applications of  information retrieval has arisen as late as in
the 1990s, and thus the research is yet in its early stages.
The methods discussed in this paper may well be improved,
or perhaps replaced by others in the future.
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World Wide Web (WWW) har på ett fåtal år utvecklats från att vara en nästan helt
engelskspråkig angelägenhet till att finna användare från alla delar av den datoriserade
världen. Därmed har också andelen icke-engelskspråkiga dokument tillgängliga via
webben ökat markant (Peters & Sheridan 2001, s. 51-52). Den politiska och
ekonomiska utvecklingen, med ett utvidgat och mer centralstyrt EU och stora
multinationella företag, är andra exempel som visar på ett ökat behov av att kunna
hantera information på flera språk i olika sammanhang.

Information retrieval (IR) brukar översättas med informationsåtervinning. Med detta
åsyftas processen att ställa sökfrågor, ofta i form av en eller flera termer, till ett
informationssökningssystem för att återvinna (förhoppningsvis) relevanta dokument ur
en till systemet knuten dokumentsamling. Cross-Language Information Retrieval
(CLIR) är en IR-tillämpning som, genom den inledningsvis skisserade utvecklingen,
tilldragit sig ett ökande intresse de senaste åren. Tanken är att man ska kunna ställa
sökfrågor på det språk man behärskar bäst, men ändå återvinna dokument skrivna på
andra språk. Detta är tänkt att ske genom en automatiserad översättning av antingen
sökfrågorna eller dokumenten. Det senaste årens forskning på området har kretsat
kring tre huvudsakliga metoder att åstadkomma dylika översättningar: översättning
med hjälp av (1) maskinläsbara ordböcker, (2) maskinöversättningssystem, eller (3)
data utvunna ur dokumentsamlingar (=corpusbaserade metoder). Det är CLIR och, mer
specifikt, de tre nämnda översättningsmetoderna som denna uppsats handlar om.

����'LVSRVLWLRQ

� Kapitel 2 presenterar kort uppsatsens syfte, frågeställningar och
begränsningar.

� Kapitel 3 är tänkt att ge en bakgrund till, och presentation av CLIR inför
undersökningen och diskussionen i  kapitel 5 och 6.

� Kapitel 4 innehåller kortfattade diskussioner kring teori och metod.
� Kapitel 5 utgör uppsatsens huvuddel, och redovisar min undersökning i en

diskussion kring var och en av de tre översättningsmetoderna för sig, efter en
inledande generell beskrivning av CLIR-arbetet vid TREC och CLEF.

� Kapitel 6 innehåller en jämförande och sammanfattande diskussion,
uppbyggd kring uppsatsens frågeställningar (se kapitel 2.2).

� Kapitel 7 är en sammanfattning av hela uppsatsen.
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Syftet med denna magisteruppsats är att problematisera och diskutera de tre huvud-
sakliga översättningsmetoder som stått i fokus under de senaste årens forskning kring
Cross-Language Information Retrieval (CLIR).

����)UnJHVWlOOQLQJDU

� Vad skiljer de olika översättningsmetoderna åt, med avseende på
tillvägagångssätt?

� Vilka möjligheter respektive problem finns, enligt forskarna, med de olika
metoderna?

� Vilka är framtidsutsikterna; verkar någon metod mer lovande än någon
annan?

����%HJUlQVQLQJDU

Min studie begränsar sig till att behandla textåtervinning. Återvinning av tal, bilder etc.
ligger alltså utanför ramen.Mitt huvudsakliga forskningsmaterial utgörs av försöks-
rapporter från Text Retrieval Conference (TREC) och Cross-Language Evaluation
Forum (CLEF). Materialet innebär i sig ytterligare en begränsning i och med att
konferenserna med avseende på CLIR i första hand fokuserar på ett fåtal europeiska
språk; det pågår exempelvis en hel del forskning kring CLIR med asiatiska språk,
exempelvis japanska, i andra sammanhang än TREC och CLEF, vilket inte kommer att
beröras i denna uppsats (valet av forskningsmaterial motiveras i kap. 4.2). Jag kanske
också bör betona att jag endast kommer att problematisera matchnings/
översättningsaspekten inom CLIR; inte hela processen från indexering till
dokumentåtervinning. Lite kring indexering av flerspråkiga samlingar kommer dock att
tas upp i bakgrundskapitlet (se kap. 3.3). Jag har också valt att begränsa min studie till
att omfatta de tre vanligaste CLIR-metoderna för översättning/matchning, vilka
omnämnts i kapitel 1.
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Avsikten med detta kapitel är att sätta in Cross-Language Information Retrieval
(CLIR) i ett större sammanhang. En diskussion om vad som motiverar forskning på
området följs av en kort historisk översikt. Sedan beskrivs några av de speciella
problem som kan uppstå vid behandling av flerspråkiga, eller icke-engelskspråkiga,
dokumentsamlingar; språkigenkänning, skapande av index (där olika språk skapar
olika problem vad gäller att känna igen ord och fraser eller beträffande reduktion till
ordstammar), o.s.v. Därefter presenteras de huvudsakliga tillvägagångssätt för CLIR
som kommer att behandlas närmare i kapitel 5. Avslutningsvis tas utvärderingsinitiativ
för CLIR-metoder upp; mer specifikt verksamheten inom ramen för Text Retrieval
Conference (TREC) och dess fortsättning för europeiska språk Cross-Language
Evaluation Forum (CLEF).

����9DUI|U�&URVV�/DQJXDJH�,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO"

Det är kanske inte så svårt att inse nyttan med CLIR-tillämpningar med tanke på
dagens stora utbud via Internet av information med olika ursprung, men faktum är att
problemet med språkförbistring har uppmärksammats långt före den s.k. IT-
revolutionen. Oard och Diekema (1998) hänvisar i sin översikt till ett antal studier från
60- och 70-talen, som behandlar forskningssamfundens situation vad gäller att
tillgängliggöra, och använda sig av, information på främmande språk (s. 226).

Wellish (1973) påtalar engelskans starka dominans som indexerings- och återvinnings-
språk vad gäller naturvetenskap och teknologi. Vad gäller den då begynnande
datoriseringen av söktjänster var engelska nästan allenarådande. ”Thus, English has
now become the OLQJXD�IUDQFD�of information retrieval tools…” (Wellish 1973, s. 149)
Samtidigt var  primärlitteraturen inom nämnda discipliner på betydligt fler språk än
engelska och antalet publiceringsspråk ökade. Wellish resonerade i huvudsak om
situationen som ett problem för de forskare som inte har engelska som modersmål,
men det gjordes även ett par undersökningar i Storbritannien utifrån det motsatta
perspektivet. Hur påverkade språkbarriären engelsktalande forskares informations-
inhämtning; de som så att säga ”gratis” behärskade det dominerande publicerings-
språket?

Wood (1967) sammanfattar en undersökning utförd av National Lending Library
(NLL) i Storbritannien. Där framgår att av de 2355 naturvetare och teknologer inom
olika områden som besvarade enkäten hade mer än 75% det senaste året stött på en
artikel de velat, men inte kunnat, läsa p.g.a. språkbarriären (Wood 1967, s. 123).
Undersökningen visade också att kunskaper om olika översättningstjänster och sätt att
lokalisera befintliga översättningar var ganska dåliga överlag. Resultaten antyder att
forskare riskerar att ”missa” viktiga rön bara för att de inte levereras på engelska. En
omfattande studie utförd vid University of Sheffield  bekräftar Woods slutsatser
(Hutchins, Pargeter & Saunders 1971). Undersökningen inkluderade förutom natur-
vetare även forskare vid universitetets humanistiska och samhällsvetenskapliga
institutioner. Av de tillfrågade forskarna var 31% ganska övertygade om att de hade
missat väsentlig litteratur genom språkbarriären, och ytterligare 28% ansåg detta vara
möjligt (Hutchins et al. 1971, s. 57). Ellen (1979) följde upp Woods undersökning,
utvidgad till att omfatta även humaniora och samhällsvetenskap. Hon konstaterade att
problemen med språkbarriären inte hade minskat på de tretton år som förflutit mellan
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undersökningarna. Kunskaper om översättningstjänster var ej särskilt goda. Många
som stötte på en text på något främmande språk ignorerade den helt, och att försöka
lokalisera en befintlig översättning var förvånansvärt sällan en förstahandsåtgärd
(Ellen 1979, s. 36-37). En del av den kritik som formulerades mot tillgängliga
översättningstjänster av de tillfrågade forskarna kunde vara att arbetet med att få tag på
eller göra en översättning tog för lång tid; teknisk litteratur t.ex. åldras snabbt.
Kostnaden för översättningar togs upp som ett problem av en del, och översättarnas
ibland bristfälliga ämneskunskaper påpekades också. Vidare tyckte en del att det kunde
räcka att få vissa delar av en artikel översatta, exempelvis abstrakt, tabellrubriker och
benämningar på diagramaxlar. Detta hade Wood konstaterat några år tidigare, då
British Library Lending Division på prov skickade ut ”ofullständiga” översättningar till
forskare som begärt kompletta sådana tillsammans med ett svarsformulär, och funnit
att många tyckte att den sammanfattande översättningen var tillräcklig (Wood 1974, s.
12-13).

Det finns ingen anledning gå in mer i detalj på ovannämnda undersökningar, då de
speglar verkligheten för 20-30 år sedan. Dessutom problematiserar de huvudsakligen
WLOOJRGRJ|UDQGHW av information på främmande språk, snarare än nWHUYLQQLQJHQ av den.
Undersökningarna visar dock att språkbarriären inom forskningsvärlden har varit ett
faktum och ett växande problem åtminstone under hela efterkrigstiden. Problemet
började så smått bemötas ur IR-synpunkt på sextiotalet (se nedan, kap. 3.2).

Som antyddes i början av genomgången har den snabba internetutvecklingen  gjort att
språkproblemet blivit än mer påtagligt och är knappast längre bara en angelägenhet för
forskare. Enligt statistik presenterad av ett företag som arbetar med marknadsföring av
webbplatser, Global Reach, var drygt 52% av webb-användarna icke-engelsktalande i
december 2000 och man räknar med att siffran kommer att stiga till ca 78% till år 2005
(Global Reach 2001a, 2001b). Douglas Oard konstaterar 1997: ”We are rapidly
constructing an extensive network infrastructure for moving information across
national boundaries, but much remains to be done before linguistic barriers can be
surmounted as effectively as geographic ones” (Oard 1997). Dessutom är Internet inte
det enda området där man brottas med flerspråkiga dokumentsamlingar. Peters och
Sheridan (2001) nämner bl.a. interna nätverk hos stora företag och organisationer,
digitala bibliotek och flerspråkiga samlingar av lagar och förordningar (exempelvis
inom EU) som områden där hantering av flerspråkig information blir allt viktigare (s.
52). Med detta för ögonen finns ett ökande intresse bland IR-forskare för att finna
lösningar kring problem med hantering av flerspråkiga samlingar av elektroniska
dokument, att möjliggöra sökningar på ett språk för återvinning av dokument på andra
språk (d.v.s. Cross-Language Information Retrieval), samt automatiserad översättning
av allt ifrån exempelvis träfflistans sammanfattning för att möjliggöra
relevansbedömning, till hela dokument. Det är delar av denna forskning, det som rör
Cross-Language Information Retrieval, som står i fokus i denna uppsats.

����&URVV�/DQJXDJH�,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO��NRUW�KLVWRULN

De första försöken att möjliggöra textsökning över språkgränserna gjordes på 60-talet,
både i U.S.A och dåvarande Sovjetunionen (Oard & Diekema 1998, s. 224). Gerard
Salton (1970, 1973) beskriver försök som gjordes inom ramen för SMART-projektet.
SMART är ett experimentellt textåtervinningssystem, baserat på vektormodellen och
designat vid mitten på sextiotalet, som bl.a. var avsett att testa olika metoder för
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automatisk språkanalys och indexering.1 Man hade i tidigare SMART-försök kommit
fram till att en enkel automatisk språklig analys, där viktade ordstammar från frågor
och dokument fick representera dessa i sökprocessen, gav nästan lika effektiv
återvinning som manuellt utförd indexering. Att med hjälp av en tesaurus ersätta
ordstammar i fråge- och dokumentrepresentationer med konceptkategorier2, förbättrade
både precision och recall3 med ca 10%. Mer avancerade analysmetoder, som
exempelvis att använda fraser i representationerna i stället för individuella termer,
tycktes på det hela taget inte förbättra effektiviteten vad gäller sökningarna. (Salton
1970, s. 189). Med dessa resultat i åtanke ville man i det av Salton redovisade
experimentet (1970) ta reda på om de automatiserade analysmetoder man använde
även fungerade för andra språk än engelska, och om en flerspråkig tesaurus kunde
möjliggöra effektiv sökning över språkgränserna. I Saltons försök  handlade det om att
söka engelskspråkiga dokument med frågor på tyska, och vice versa.

I försöket användes en befintlig engelskspråkig tesaurus, som utvidgats med en
manuell översättning till tyska. Tanken är att en engelsk term och dess översättning(ar)
till tyska ska hänvisa till samma konceptkategori i tesaurusen. Därigenom åstad-
kommer man ”gemensamma nämnare” för frågevektorn och dokumentvektorn i en
cross-languagesökning, som sedan ska matchas för att ge resultatet av sökningen
(Salton 1970, s. 190). 48 sökfrågor på engelska översattes manuellt till tyska, för att
köras mot en engelskspråkig och en tyskspråkig samling abstrakts inom ämnesområdet
biblioteksvetenskap och dokumentation. Den engelska samlingen var mer än dubbelt
så stor som den tyska (1095 mot 468 abstrakt, varav 50 abstrakt i båda samlingarna
berörde samma dokument). Relevansbedömningar utfördes manuellt för samtliga
engelskspråkiga abstrakt i samlingen med avseende på de engelskspråkiga sökfrågorna
och likadant vad gäller tyska abstrakt och frågor (Salton 1970, s 191-192).

Fyra omgångar sökningar genomfördes: engelska och tyska frågor mot den engelska
samlingen och likadant beträffande den tyska samlingen. Resultatet visade att sökning
över språkgränsen var nästan lika effektiv som motsvarande enspråkiga sökning i både
den tyska och den engelska dokumentsamlingen. Däremot uppvisade sökningarna i den
tyska samlingen lägre effektivitet än de i den engelska. Salton nämner ett par tänkbara
orsaker (s. 193). Den tyska delen av tesaurusen var inte komplett; mer än dubbelt så
många tyska ord som engelska hittades inte vid analys av abstrakten i samlingarna. En
jämförande sökning enligt ovan i den del av de båda samlingarna som innehöll
abstrakts för samma dokument (50 stycken), tydde enligt Salton på att de tyska
abstrakten och relevansbedömningarna generellt höll än lägre kvalitet än de
motsvarande engelska (s. 194).

Man kan tycka att de två samlingarnas olika storlek och det faktum att en så liten del
av deras innehåll är gemensam torde försvåra jämförelser. Dessutom skulle man nog
idag inte dra alltför stora växlar på försök som utförs på så pass små testsamlingar som
i Saltons försök. Dock har det lovande resultatet av undersökningen, att cross-
languagesökning går att göra effektiv, i flera översikter angetts som en startpunkt för
experimentell forskning på CLIR-området (se t.ex. (Oard & Dorr 1996, s.10)). Salton
utförde ett nytt experiment ett par år senare på en samling abstrakt (52 stycken) som

                                                          
1 För en kortfattad beskrivning av vektormodellen, respektive SMART-systemet, se exempelvis (Chowdhury 1999, s. 164ff; ibid.,
s. 222ff)
2 Dessa för samman synonymer och närliggande begrepp till numrerade grupper.
3 Salton definierar de båda måtten enligt följande: ”… UHFDOO�and SUHFLVLRQ, … represent, respectively, the proportion of relevant
material actually retrieved and the proportion of retrieved material actually relevant.” (Salton 1970, s. 188)
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var på engelska med parallella översättningar till franska, d.v.s. den här gången ut-
gjorde abstrakten samma text på båda språken. 16 parallellt översatta sökfrågor
användes. Tesaurusen skapades denna gång med lite större möda. I stället för att
översätta en befintlig engelsk tesaurus till tyska som i det tidigare experimentet,
skapades den engelska och franska delen separat. Därefter länkades ordgrupper i båda
delarna till en gemensam uppsättning numrerade klasser i likhet med det tidigare
experimentet. (Salton 1973, s. 6-7). Det nya försöket tycktes bekräfta det tidigare
positiva resultatet vad gäller möjligheten till effektiv cross-language retrieval (Salton
1973, s.11).

Under 1970-talet togs flera system med flerspråkiga tesaurusar i bruk kommersiellt
(Oard & Dorr 1996, s.11). Under denna tid började också forskning bedrivas
beträffande underhåll och utvidgning av dessa verktyg. Exempelvis presenterades flera
metoder för att ”slå ihop” tesaurusar på olika språk till flerspråkiga dito och på 80-talet
gjordes försök med automatisk indexering utifrån flerspråkiga tesaurusar (ibid., s. 12).
Samtidigt togs initiativ till att försöka etablera en standard vad gällde flerspråkiga
tesaurusars utformning. UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization) föreslog detta 1971 och ISO (International Standards Organisation) tog
upp frågan 1973. Resultatet blev ISO 5964 år 1978, som senare uppdaterades 1985
(Oard & Dorr 1996., s. 11). Europaparlamentets tesaurus EUROVOC, utgiven första
gången 1984, är ett exempel på en flerspråkig tesaurus som tillkommit i enighet med
ISO 5964 (ibid., s.12).

Tesaurusbaserade söksystem dras dock med problem, som blir än större när flera språk
är inblandade. Dels är det mycket resurskrävande att skapa en tesaurus och hålla den
uppdaterad, liksom att förse samlingens dokument med indexeringstermer ur
tesaurusen. Ett ännu större problem är kanske att tesaurusar är svåra att använda
effektivt för den som inte är van (Oard & Diekema 1998, s. 224). Peters och Sheridan
(2000) nämner ytterligare en nackdel, som specifikt rör flerspråkiga tesaurusar; att
länka flera språk till en gemensam uppsättning konceptkategorier i likhet med Saltons
metod kan bli problematiskt, genom att olika språk och kulturer kan ha olika sätt att
gruppera företeelser (s. 59). Detta kan leda till att flerspråkiga tesaurusar tappar i speci-
ficitet.

Datorutvecklingen och den snabba informationstillväxten under 1900-talets sista
decennier har inneburit en framväxt för digitala dokumentsamlingar som indexeras
automatiskt och möjliggör fritextsökning. Dagens forskning kring CLIR kom på allvar
igång under 1990-talet som en följd av den snabbt ökade tillgången på information på
olika språk som exempelvis Internet fört med sig, och fokuserar i första hand  på
sökning i fritext (Oard 1997). 1996 hölls vid SIGIR-konferensen en workshop kring
CLIR där olika sätt att närma sig problemet presenterades och ett forskningssamfund
börjar ta form (Peters & Sheridan 2001, s. 53). Året därpå hölls ett CLIR-”spår” inom
ramen för TREC-6 (Text REtrieval Conference), vilket upprepades 1998 och 1999
(Harman et al. 2001, s. 8). År 2000 lanserades Cross-Language Evaluation Forum
(CLEF) som en fortsättning på TRECs verksamhet vad gäller ursprungligen europeiska
språk (ibid., s. 22). CLEFs verksamhet samordnas i Europa, medan TREC i USA har
tänkt sig att arbeta med icke-europeiska språk i kombination med engelska (Braschler,
Peters & Schäuble 2000b, s. 31). De huvudsakliga tillvägagångssätt för matchning av
sökfråga och dokument över språkgränserna som framkommit genom de senaste årens
forskningsaktiviteter kommer att kort presenteras senare i detta kapitel, och
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diskussionen fördjupas i kapitel 5 med utgångspunkt i materialet från TREC-6,7,8 och
CLEF 2000.

����0XOWLOLQJXDO�7H[W�3URFHVVLQJ

Multilingual Text Processing skulle kanske kunna översättas med ”flerspråkig text-
bearbetning”, och syftar, enligt Peters och Sheridan (2001), på indexering och andra
delprocesser vid skapande av textrepresentationer när flera språk, eller andra språk än
engelska, är inblandade (s. 54). Detta område ligger egentligen utanför uppsatsens
huvudfokus, men eftersom textrepresentation i någon form är en förutsättning för
återvinning av text kan det finnas anledning att kort beröra detta område. Dessutom
finns en del språkliga problem kring skapande av index, som kan vara intressanta att ha
i åtanke vid en senare diskussion av CLIR.

Peters och Sheridan talar om fyra generella steg vad gäller att utvinna indexerings-
information; omvandling av skrivtecken (standardisering), utvinning av ord (d.v.s.
analysera var gränsen går mellan olika ord, eng. WRNHQL]DWLRQ), avlägsna stoppord samt
normalisering av de återstående betydelsebärande orden (2001, s. 54). När det gäller
flerspråkiga samlingar kan det även finnas behov av att från början identifiera textens
språk om detta inte är känt, samt i högre grad än för enspråkiga samlingar att försöka
identifiera eventuella frasuttryck bestående av flera ord (ibid., s. 54, s. 57) Författarna
påpekar att beskrivningen är generell och processen som helhet kan variera beroende
dels på det aktuella språket, och dels hur systemet som indexet är en del av är utformat
(ibid., s. 57). Jag ska nu kort diskutera de olika stegen för Multilingual Text
Processing.

6SUnNLGHQWLILHULQJ��Enligt Peters och Sheridan (2001) har många sätt prövats vad gäller
att automatiskt identifiera språket i en text (s. 54). I allmänhet handlar det om att i den
aktuella texten identifiera förekomster av mer eller mindre språkspecifika
teckensekvenser av olika längd, som kan avgöra vilket språk det är fråga om. Vissa
system arbetar t. ex. med ”trigrams”, d.v.s. sekvenser av tre tecken. (En generell
beteckning som brukar användas om teckensekvenser oavsett längd är ”N-grams”).
Även förekomst av högfrekventa ord (=stoppord) har använts för denna analys.

6WDQGDUGLVHULQJ�DY�VNULYWHFNHQ��För att underlätta utbyte av digital information i form
av text på olika språk (i synnerhet om språken uttrycks med olika alfabet) har det tagits
initiativ till att försöka standardisera den binära kodningen av de olika tecken-
uppsättningar som världens skrivna språk använder sig av. Texter från olika länder kan
dessutom ofta ha använt sig av ”inhemska” teckenkodningar i ursprungsversionen, och
ska sådana texter hanteras i samma databas är det en stor fördel om det finns en
gemensam standard att omvandla den ursprungliga kodningen till. 1991 kom den första
versionen av den s.k. UNICODE-standarden, som år 2000 innehöll närmare 39000
olika kodade tecken som täcker de huvudsakliga skrivna språken i världen. (Peters &
Sheridan 2001, s. 55)

,GHQWLILHULQJ�DY�RUG�±WRNHQL]DWLRQ� Denna process kan vara ganska enkel eller ganska
komplicerad, beroende på vilket språk som är inblandat. I många språk markeras
ordgränser i skrift med mellanslag. I exempelvis tyska är det dock vanligt med
hopskrivna sammansatta ord, vilkas beståndsdelar det kan finnas anledning att
indexera var för sig såväl som i sin helhet, och kinesiska saknar helt gränser mellan ord
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i skrift (Oard & Diekema 1998, s. 228). En vanlig metod för att lösa denna typ av
problem innebär att man utgår från en lista, ett lexikon eller uppslagsbok över det
aktuella språket. Texten scannas därefter på jakt efter de längsta med ordlistan
matchande teckensekvenserna (Peters & Sheridan 2001, s. 56). Under ”tokenization”-
processen sker,� utöver den ovan beskrivna identifieringen av ord, avlägsnande av
interpunktion och bearbetning av bindestreck mellan ordsegment (ibid.).

$YOlJVQD�VWRSSRUG��Denna process handlar, oavsett språk, om att rensa ut högfrekventa
och icke betydelsebärande ord från listan över sökbara termer. Detta kan ske genom
analys av ordens grammatiska funktion (pronomen och prepositioner t.ex. tillför
ingenting i ett sökindex), eller genom att konstatera frekvensen av ett ords förekomst
(ju oftare det förekommer, desto mindre värdefullt som sökterm; frekvensen går
dessutom ofta hand i hand med grammatisk funktion). Man kan också tänka sig att
man i vissa mer specialiserade ämnesdatabaser filtrerar bort ord som förvisso både är
betydelsebärande och relevanta för databasens område, men som är så allmänna i
karaktären att de inte tillför något, medan samma ord i en annan databas mycket väl
kan utgöra vettiga söktermer (Peters & Sheridan 2001, s. 56).

1RUPDOLVHULQJ�DY�V|NEDUD�RUG� När stopporden är avlägsnade återstår att normalisera
de kvarvarande orden. Vad gäller engelska är den vanligaste metoden att, med hjälp av
en algoritm, successivt avlägsna suffix i orden tills den kortaste gemensamma formen,
stammen, återstår och får representera ordets olika former i index (metoden kallas
VWHPPLQJ på engelska). Detta innebär att ett ord som förekommer med flera olika
former i en text endast har en representation i index, vilket gör detta mindre
omfångsrikt och därmed lättare att hantera. Denna metod kan dock bli problematisk.
Peters och Sheridan (2001) exemplifierar med ordet RUJDQLF –avlägsnar vi �LF så
återstår RUJDQ�med flera vitt skilda betydelser på engelska (s. 56). Ett alternativ till att
använda stemmingalgoritmer är att analysera ordens former så som de förekommer i
texten och använda de stammar som skulle förekomma i ett standardlexikon. Nyttan
med stemmingalgoritmer är inte oomstridd. Vad gäller engelska språket har ett flertal
undersökningar utförts, som inte har gett något entydigt resultat (Peters & Sheridan
2001, s. 56). Å andra sidan finns det språk som har rikare böjningsmönster än
engelska, och som därmed i högre grad skulle kunna ha nytta av stemmingalgoritmer i
indexeringssammanhang, liksom det finns språk som helt saknar böjningsvariationer
(Oard & Diekema 1998, s. 228).

,GHQWLILHULQJ�DY�IUDVHU��Man försöker ofta även identifiera fraser bestående av flera ord,
i synnerhet i flerspråkiga sammanhang, så att hela fraser kan utgöra enskilda
indexeringstermer i stället för att de indexeras ord för ord. Detta underlättar vid
översättningar, då ett frasuttryck på ett språk långt ifrån alltid motsvaras av en
ordagrann översättning till ett annat språk. Peters och Sheridan  (2001) exemplifierar
detta med att översätta IDVW�IRRG�till franska eller tyska (s. 57). Att identifiera fraser kan
ske genom att matcha texten mot ett fraslexikon, men lyckade försök har även gjorts
med att analysera samförekomst av ord i textsamlingar (ibid.)

����&URVV�/DQJXDJH�,QIRUPDWLRQ�UHWULHYDO��KXYXGVDNOLJD�PHWRGHU

Kapitel 3.3 var tänkt att ge en liten orientering kring skapandet av (digitala) dokument-
representationer med betoning på flerspråkiga samlingar, och med några exempel från
olika språk för att i viss mån påvisa problem och varierande förutsättningar, som beror



13

på språkens olika egenskaper. (Eller kanske i praktiken på graden av avvikelse från
engelskan, vars starka ställning som världsspråk och dominans på IR-området gör den
till norm i dessa sammanhang). Fortsättningsvis ska jag uppehålla mig vid ”den andra
änden” så att säga, d.v.s. hur ska man underlätta sökningen av flerspråkiga
dokumentsamlingar; hur ska man komma förbi den s.k. språkbarriären? Kapitel 3.4 ska
jag ägna åt en översiktlig genomgång av de huvudsakliga angreppssätt på problemet
Cross-Language Information Retrieval som forskarna har ägnat sig åt de senaste åren.
Då forskningen i sin nuvarande form med fokus på digitala media inte har så många år
på nacken är terminologin inte stabil ännu (Peters & Sheridan 2001, s. 52). Inte heller
hur man väljer att gruppera de huvudsakliga metoderna man arbetar med ligger fast,
märkte jag vid en genomläsning av min översiktslitteratur; detta kan tänkas bero på
artiklarnas olika tillkomsttid. Jag kommer att utgå från de färskaste översikterna som
jag har tillgång till (Oard & Diekema 1998; Peters & Sheridan 2001) och jag hoppas
att jag ska kunna åstadkomma en begriplig sammanfattning innan jag i kapitel 5
fördjupar diskussionen.

�������6WUDWHJLHU�I|U�PDWFKQLQJ

&RJQDWH�PDWFKLQJ��Att matcha sökfrågor och dokument i CLIR-sammanhang involv-
erar mestadels översättning på ett eller annat sätt. I s.k. cognate matching (cognate
HQJ�=�besläktad) utnyttjar man dock det faktum att en del termer avviker ganska lite
vad gäller stavning och/eller uttal samt betydelse mellan olika språk. I dessa fall kan
matchning ske utan egentlig översättning. De skillnader i stavning som ändå finns kan
hanteras i systemet, exempelvis genom att olika sätt att stava samma ljud betraktas som
likvärdiga och förs samman i klasser. Det är uppenbart att cognate matching har
väldigt begränsade förutsättningar som generell metod inom CLIR; få språk
överensstämmer tillräckligt i skrift, och den del av terminologin som vid en jämförelse
mellan två språk kan vara mer eller mindre densamma är egennamn och fack-
terminologi inom t.ex. medicin eller teknik. Oftast används cognate matching som
komplement till andra metoder inom CLIR (Oard & Diekema 1998, s. 230-31).

4XHU\�WUDQVODWLRQ��Att automatiskt översätta sökfrågan är ett vanligare sätt att matcha
frågan med dokumenten. Ett generellt problem med denna metod är att sökfrågor ofta
är korta, och saknar egentligt grammatiskt sammanhang. Detta ger utrymme för
tvetydigheter i översättningen och därmed försämrad precision i sökningen. Å andra
sidan är det just den begränsade omfattningen av ”texten” som ska översättas som gör
frågeöversättning till ett attraktivt och potentiellt kostnadseffektivt arbetssätt. Mycket
forskarmöda kretsar kring problemet med tvetydighet och olika angreppssätt har
prövats, vilket jag kommer att återkomma till (Oard & Diekema 1998, s. 231).

'RFXPHQW� WUDQVODWLRQ��Att översätta dokumenten snarare än sökfrågorna har fördelen
att dokumenten mestadels ger tydligare sammanhang, både språkligt och
innehållsmässigt, än frågorna. Detta gör det lättare att komma tillrätta med tvetydighet
vid översättning. De stora resurser som krävs för att översätta så stora textmassor
jämfört med att översätta sökfrågor gör dock dokumentöversättning till ett orealistiskt
alternativ, utom möjligen i små samlingar med specialiserat innehåll (Peters &
Sheridan 2000, s. 58; Oard & Diekema 1998, s. 232)

,QWHUOLQJXDO� WHFKQLTXHV��Dessa tillvägagångssätt innebär att både fråga och dokument
omvandlas till en gemensam representation, som är oberoende av de inblandade
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språken. Kontrollerad vokabulär med flerspråkiga tesaurusar nämns av Oard och
Diekema som exempel (1998, s. 232). En term i den kontrollerade vokabulären
motsvarar vanligen exakt ett begrepp, vilket gör ”begreppslistan” oberoende av
språket/språken som dokumenten indexerats på, eller frågan formulerats på. Nackdelar
med kontrollerad vokabulär har redan nämnts (se kapitel 3.2). Vissa corpusbaserade
metoder (se nedan, kapitel 3.4.2) arbetar också med språkoberoende representationer
(Oard & Diekema 1998, s. 232.).

������.lOORU�I|U�|YHUVlWWQLQJVLQIRUPDWLRQ

En nog så viktig aspekt av metoderna för utformning av CLIR-system är valet av
resurs för översättningsinformation. En principiell uppdelning görs mellan kunskaps-
baserade och corpusbaserade tekniker. Till den första kategorin räknar Oard och
Diekema metoder som använder data som från början framställts och kodats manuellt,
dvs ontologier (fr. a. tesaurusar), maskinläsbara (tvåspråkiga) ordböcker samt lexikon
för maskinöversättning. De regler som används för överensstämmelser mellan språk
vid s.k. cognate matching (se ovan, kap 3.4.1) räknas också hit (1998, s. 232f.).
Corpus-baserade tekniker innebär automatisk utvinning av översättningsinformation ur
flerspråkiga testsamlingar (=corpora) med hjälp av statistiska och matematiska
metoder (Peters & Sheridan 2001, s. 61; Oard & Diekema 1998, s. 235). Samlingarna
kan vara av flera slag, beroende på graden av överensstämmelse mellan de ingående
dokumenten på olika språk. Den huvudsakliga åtskillnaden görs mellan parallella och
jämförbara corpora, där parallella samlingar innehåller dokument som översatts mellan
de olika ingående språken. I jämförbara samlingar är dokumenten ämnes- genre- och
stilmässigt relaterade över språkgränserna, men de utgör inte översättningar av samma
dokument (Peters & Sheridan 2001, s.61).

Som nämnts i början av kapitel 3.4 verkar det inte helt fastslaget hur man grupperar
metoderna. Peters och Sheridan har exempelvis valt att skilja ut maskinöversättning
från kunskapsbaserade metoder (2001, s. 57). Jag ska nu, med utgångspunkt hos Oard
och Diekema (1998) samt Peters och Sheridan (2001) ge några generella kommentarer
till de olika metoderna/resurserna. Vad jag här kortfattat berör utgör uppsatsens huvud-
fokus och kommer att utvecklas i kapitel 5.

2QWRORJLHU� �WHVDXUXVDU��� Som tidigare nämnts i Kapitel 3.2 var tesaurusar de första
hjälpmedel man använde sig av i CLIR-sammanhang. Tesaurusar kan stödja sökning
både med kontrollerad vokabulär och i fritext och ger information om de ingående
termernas inbördes förhållanden (hierarkier, synonymitet etc.) (Oard & Diekema 1998,
s. 233). Eftersom ”grundstommen” i en tesaurus utgörs av en samling begrepp (HQJ�
concepts) som vokabulären förhåller sig till snarare än ord på ett bestämt språk, blir
flerspråkiga tesaurusar språkneutrala i den meningen att de ingående språkens
vokabulärer länkar till en gemensam uppsättning begrepp (Peters & Sheridan 2001, s.
70). Dock kan, som tidigare nämnts, skillnader finnas mellan olika språks sätt att
använda begrepp och gruppera företeelser. Detta gör att det inte är helt lämpligt att
skapa flerspråkiga tesaurusar genom att rakt av översätta en befintlig enspråkig dito.
Risken är uppenbar att begreppssamlingen utformas helt på originalspråkets villkor
(Oard & Diekema 1998 s. 234). Den uppenbara fördelen med att använda kontrollerad
vokabulär är att man slipper problem med tvetydighet (Peters & Sheridan 2001, s. 58).

                                                          
4 Oard & Diekema  (1998) definierar begreppen så här: ”Ontologies are structures that encode domain knowledge by specifying
relationships between concepts. Thesauri are ontologies that are designed specifically to support information retrieval.” (s. 233)
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Flera nackdelar har tidigare nämnts (se kapitel 3.2); höga kostnader både för (manuell)
indexering av dokumenten och att hålla tesaurusen uppdaterad� samt det faktum att
otränade användare har svårt att utnyttja tesaurusbaserad sökning effektivt.

0DVNLQOlVEDUD� �WYnVSUnNLJD�� RUGE|FNHU�� Dessa används ofta för översättning av
sökfrågor vid fritextsökning. De är ofta ursprungligen avsedda att användas manuellt
av människor, och innehåller då exempel på hur ord kan användas och dylikt. I sin
maskinläsbara form är de i allmänhet reducerade till en tvåspråkig lista med termer
(Oard & Diekema 1998, s. 234). Utgångsläget för CLIR med tvåspråkiga ordböcker är
att sökfrågans termer ord för ord ersätts med alla tänkbara översättningar. Den markant
försämrade sökprecisionen jämfört med enspråkig sökning har tre huvudorsaker, enligt
Peters och Sheridan (2001, s. 59f.). För det första saknar allmänna ordböcker mestadels
specialiserad vokabulär i tillräcklig omfattning. För det andra täcker de använda
ordböckerna frasuttryck ganska dåligt, och att översätta sådana uttryck ord för ord ger
inget bra resultat. Det största problemet är dock tvetydigheten, som blir mycket
problematisk vid översättning ord för ord (ibid. s. 60). Ett ord kan, som tidigare
nämnts, ha flera vitt skilda betydelser, ja rentav tillhöra flera ordklasser (se t.ex.
engelska substantiv och vissa verbformer, t.ex.�a�UXQ,�to�UXQ�(=ett lopp, att springa) ±
PLQ�DQP�). Att urskillningslöst ta med alla tänkbara översättningar i översättningen av
sökfrågan leder oundvikligen till oönskade träffar och problemet minskar inte genom
att sökfrågorna i sig ofta är korta och knapphändigt formulerade. Detta ger få
möjligheter att utifrån det grammatiska eller innehållsmässiga sammanhanget välja
bort vissa översättningar. Ett annat problem med maskinläsbara ordböcker är det
faktum att det för många språkpar  helt enkelt saknas bra ordböcker att använda (ibid.
s. 60). Olika metoder har prövats för att bemöta problemen med att använda maskin-
läsbara ordböcker, vilket jag får anledning att återkomma till.

/H[LNRQ� I|U� PDVNLQ|YHUVlWWQLQJ�� Maskinöversättningssystem (MT-system) har till
uppgift att producera läsbara översättningar av källtexter till andra språk. CLIR-
system, och IR-system generellt, har ”bara” till uppgift att matcha likheter mellan fråga
och dokument för att på så vis avgöra dokumentens relevans för frågan (Peters &
Sheridan 2001, s. 58). Maskinöversättning är sålunda en resurs som utnyttjats inom
CLIR utan att vara skräddarsydd för det. Maskinöversättning är tänkt att fungera
genom att systemet analyserar sammanhang, exempelvis grammatiskt, i det naturliga
språket i texten, för att hitta HQ� otvetydig översättning av orden. För att detta ska
fungera tillfredsställande krävs en fullständig text, och som tidigare nämnts är detta
sällan fallet med sökfrågor. Poängen med att översätta sökfrågan är ju dessutom att
hitta rätt dokument, inte att översättningen är entydig till varje pris. Peters och
Sheridan påpekar att flera alternativa översättningar till en frågeterm kan vara ett sätt
att expandera frågan som kan förbättra sökresultatet (2001, s. 58). Att i stället använda
maskinöversättning på dokumentsamlingar har som tidigare nämnts ofta ansetts alltför
resurskrävande, annat än på små samlingar inom begränsade ämnesområden (Oard &
Diekema 1998, s. 232).

&RUSXVEDVHUDGH� PHWRGHU� Som nämnts i inledningen till kapitel 3.4.2 går dessa
metoder ut på att med matematiska och statistiska metoder finna samband och utvinna
information för översättning ur parallella eller jämförbara testsamlingar av dokument
för att därigenom möjliggöra flerspråkig sökning, även i andra samlingar än den
testsamling som systemet ”tränat på”, d.v.s. utvunnit information ur. Problemet med
corpusbaserade metoder är att det är resurskrävande att bygga upp testsamlingar, i
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synnerhet parallella sådana, där översättningar av god kvalitet måste finnas av alla
dokument; finns de inte måste de skapas. Dessutom krävs nya testsamlingar då nya
ämnesområden ska göras sökbara (Peters & Sheridan 2001, s.62).

����8WYlUGHULQJ�DY�&/,5�I|UV|N�±75(&��7H[W�5(WULHYDO�&RQIHUHQFH�

Som redan antytts ovan i samband med min redogörelse för Saltons SMART-försök
(se kapitel 3.2) har IR-forskningen länge dragits med trovärdighetsproblem p.g.a. att
försöken skett under alltför ideala förhållanden. Man har använt små testsamlingar med
homogent innehåll, där relevansbedömningar kunnat göras manuellt för samtliga
dokument i förhållande till de sökfrågor som använts i försöken. Detta har lett till att
resultaten av försöken varit svåra att tillämpa i verkligheten, där stora heterogena
samlingar är vanliga. Dessutom har denna försöksdesign lett till att de landvinningar
som faktiskt har gjorts ofta tagit lång tid på sig att vinna gehör kommersiellt (Smeaton
& Harman 1997, s. 170). Ett annat problem för IR-forskarna är relevansbedömningen
av dokumenten, som utgör en viktig parameter i  precision- och recall-måtten (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 84). (Saltons definition av dessa mått finns i kapitel 3.2,
fotnot 4). Relevans är ett subjektivt begrepp –att definiera kriterier på relevans, som
gör att olika personer, kanske med olika grad av förkunskaper beträffande ett givet
dokuments innehåll, bedömer relevansen hos dokumentet på samma sätt är kanske
omöjligt. Vidare har det tidigare inom IR varit problematiskt att jämföra olika
forskargruppers resultat beträffande experimentella system, eftersom men inte varit
överens om några gemensamma referenspunkter (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999,
s.84).

TREC (Text REtrieval Conference) initierades i början av 1990-talet av DARPA (US
Defence Advanced Research Projects Agency) och NIST (National Institute of
Standards and Technology), för att komma tillrätta med en del av de ovan nämnda
problemen (Chowdhury 1999, s. 229). Framför allt ville man tillhandahålla, och
uppmuntra användandet av, stora testsamlingar samt skapa ett forum för utbyte mellan
forskar-grupper (ibid.). Den första konferensen, TREC-1, hölls i november 1992, och
den har varit årligen återkommande sedan dess (ibid., s. 230). Testsamlingens storlek
har varit stadigt växande; vid tidpunkten för TREC-3 uppgick den till c:a 2 gigabytes
text och vid TREC-6 till c:a 5,8 gigabytes. Detta motsvarar mer än 1,5 miljoner
dokument vilkas genomsnittliga längd  varierar mellan c:a 100 till c:a 5000 ord. Dessa
dokument kommer exempelvis från tidningar och tidskrifter (t.ex. Wall Street Journal)
samt nyhetstelegram (Associated Press) (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 86f.).
TREC arbetade från början med två huvudsakliga problemområden, som de kallar ad
hoc och routing. Ad hoc innebär helt enkelt att en definierad dokumentsamling söks
med nya frågor/informationsbehov (en vanlig bibliotekssituation), medan routing
innebär att frågorna är fixerade och att inkommande, nya dokument prövas mot dessa
och relevansrankas. Efter hand har, utöver ad hoc och routing, ett antal underordnade
aktiviteter tillkommit (ibid., s. 89f.). 1997 erbjöds första gången möjlighet att delta i
CLIR-försök inom ramen för TREC (Peters & Sheridan 2001, s. 53). År 2000
lanserades CLEF (Cross-Language Evaluation Forum), som utgör en direkt fortsättning
på de tre föregående årens CLIR-aktiviteter inom TREC, med avseende på europeiska
språk (ibid., s. 72).

Slutligen några ord om TRECs arbetssätt. TREC tillhandahåller inför varje konferens,
utöver själva testsamlingarna, ett antal beskrivna informationsbehov, s.k. topics, som
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forskarna ska låta sina system arbeta med. Utformningen av topics vad gäller längd och
detaljrikedom har varierat något genom åren (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s.
88). Relevansbedömning av dokumenten för de olika topics sker genom den s.k.
poolingmetoden. Denna innebär att de (vanligen) 100 högst relevansrankade
dokumenten från varje deltagande system för varje behandlat topic samlas i en pool,
och dessa dokument relevansbedöms sedan manuellt. Man antar att de allra flesta
relevanta dokument samlas upp i poolen, eftersom den genererats av ett antal system
med sinsemellan olika design. Man betraktar också dokument som inte återfinns i
poolen som icke relevanta (ibid., s. 89). Dessa förenklingar kan tyckas vara en svaghet
hos TREC, men att relevansbedöma hela samlingen med avseende på samtliga topics
skulle bli alltför resurskrävande. Poolen utgör åtminstone en gemensam referenspunkt
för de deltagande forskarna.

������8WYlUGHULQJVPnWW��JHQRPVQLWWOLJ�SUHFLVLRQ

Jag har i detta arbete valt att inte fokusera på numeriska värden vad gäller
resultatbeskrivningar. Några gånger har jag dock som referenspunkter angivit av
forskarna redovisade värden på genomsnittlig precision, varför det finns anledning att
definiera detta mått. Som tidigare nämnts i kapitel 3.2 innebär precision andelen
återvunna dokument som är relevanta, d.v.s antalet relevanta återvunna dokument
dividerat med totala antalet återvunna dokument. Genomsnittlig precision beräknas
enligt följande exempel: tänk att totalt fyra relevanta dokument återvinns för en fråga,
och att dessa befinner sig i positionerna 1,2,4 och 7 på en rankad träfflista. Precisionen
beräknas vid varje position där ett relevant dokument återvunnits, vilket ger fyra
värden: 1 (1/1), 1 (2/2), 0.75 (3/4) samt 0, 57 (4/7). Summering av dessa värden och
division med fyra ger 0.83, vilket är värdet för genomsnittlig precision över samtliga
relevanta dokument i detta exempel (Text REtrieval Conference 1998, s. A-18).

Härmed har jag gått igenom vad jag anser vara relevant bakgrundsinformation för den
egentliga undersökningen, som redovisas i kapitel 5.

������
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Biblioteks- och informationsvetenskap som akademisk disciplin brukar hänföras till
samhällsvetenskapliga ämnen, varför man vid diskussioner om teori och metod brukar
avse samhällsvetenskapernas idéströmningar och deras grundläggande konflikter,
såsom den mellan kvalitativ och kvantitativ metod (åtminstone har detta varit fallet vid
BHS). Detta är dock en förenkling, eftersom ämnet är tvärvetenskapligt till sin
karaktär, och rymmer delområden som inte nödvändigtvis är samhällsvetenskapligt
orienterade. ”Kunskapsorganisation”, som BHS kallar den inriktning som jag har valt
att studera, handlar, som namnet antyder, om att systematisera och organisera
kunskap/information för att den så smidigt som möjligt ska göras sökbar och kunna
återvinnas. Även dessa spörsmål kan mycket väl dryftas ur ett samhällsvetenskapligt
perspektiv (se t.ex. Hansson 1999), men ett mer systemvetenskapligt/datatekniskt
förhållningssätt ligger också nära till hands, som i ,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO (IR). Därmed
närmar man sig matematikens och naturvetenskapens områden, och, i fallet med mitt
uppsatsämne &URVV�/DQJXDJH�,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO�(CLIR), även språkvetenskap.

Min uppsats utgör en litteraturstudie, där huvudmaterialet består av ett par
översiktsartiklar kring CLIR, och försöksrapporter (ZRUNLQJ� QRWHV) publicerade i
konferenstrycken för TREC-6,7,8 samt CLEF-2000. Mitt huvudintresse när jag valde
detta som uppsatsämne var främst den språkliga problematiken; mitt språkintresse är
större än mitt naturvetenskapliga, även om jag har naturvetenskaplig bakgrund. Mina
”glasögon” vid bearbetningen av materialet har alltså i första hand varit humanistens,
men mycket längre än så vill jag inte sträcka mig beträffande något teoribygge. Syftet
med uppsatsen är att problematisera en relativt nystartad forskning utifrån forskarnas
egna försöksrapporter, och detta har jag velat försöka göra så konkret som möjligt,
utan storslagna filosofiska teoribyggen; en ganska pragmatisk hållning, alltså.
Forskningsmaterialets karaktär inbjuder heller inte till några alltför djupa filosofiska
resonemang, även om ett och annat semantiskt problem aktualiseras på vägen.

Ska man diskutera i termer kvalitativt-kvantitativt skulle jag vilja säga att min uppsats
utgör en kvalitativ studie av ett material, som till stor del är kvantitativt till sin
karaktär. Försöksrapporterna redovisar ju till syvende och sist sina resultat i form av
siffror. Jag har dock i min studie i högre grad tagit fasta på de ansatser till diskussion
som försöksrapporterna innehåller och endast redovisat resultatsiffror i den mån jag
tycker de kan tjäna som referenspunkter.

����0HWRG

När jag vid magisterkursens början bestämt mig för att undersöka möjligheterna att
skriva om CLIR fick jag genom Anders Stenström, min blivande handledare, tillgång
till en översiktstext i ämnet, som förelåg i ett kompendium för deltagare vid 7KLUG
(XURSHDQ� 6XPPHU� 6FKRRO� LQ� ,QIRUPDWLRQ� 5HWULHYDO (ESSIR 2000). Sedermera har
denna text  publicerats (se Peters & Sheridan 2001 i referenslistan). Denna översikt var
en stor hjälp i min bakgrundsresearch, inte minst genom att den hade en omfattande
referenslista som möjliggjorde vidare fördjupning. Bl.a. fanns tips om Douglas Oards
:HEVLWH� IRU� &URVV�ODQJXDJH� LQIRUPDWLRQ� UHVRXUFHV, där ytterligare material och
referenser fanns tillgängligt. Denna webplats besökte jag i början av arbetet vid ett par
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tillfällen, men för närvarande tycks adressen inte fungera. Efter att ha läst och jämfört
några översikter, och ganska förbehållslöst en del annat material, började jag arbeta
mer målmedvetet på ett bakgrundskapitel, samtidigt som jag funderade kring
undersökningen och hur jag skulle välja mitt material till den. Så småningom framstod
det som en tänkbar väg att koncentrera sig på verksamheten vid den numer mest
inflytelserika IR-konferensen, Text REtrieval Conference (TREC), som under sitt
sjätte till åttonde år hade ett CLIR-spår för några ursprungligen europeiska språk.
Därefter initierades Cross-Language Evaluation Forum (CLEF) i Europa, som en
fortsättning på TRECs arbete med europeiska språk. Därmed skulle jag ha ett material,
som sträckte sig över fyra års verksamhet, och där det fanns en del gemensamma
metodmässiga ramar för försöken. Dessutom skulle min studie ”automatiskt”
begränsas till att gälla ett fåtal europeiska språk, vilket också passade mig, eftersom jag
saknar kunskaper i icke-europeiska språk.

Rapporterna från TREC och CLEF skaffade jag mig först i form av utskrifter från
respektive konferens webbplats, och i början av processen var det i denna form jag
studerade mitt material och påbörjade redovisningen av undersökningen. Snabbt insåg
jag dock att det skulle bli problematiskt rent formellt att referera till texterna i den
formen, eftersom det var uppenbart att pagineringen, i den mån det fanns någon, inte
stämde överens med de tryckta versionerna som jag från början inte hade tillgång till.
Dessutom kunde jag inte veta om materialet på webben var mindre noggrant redigerat
jämfört med de tryckta texterna. Det visade sig senare när jag fått tag på det tryckta
materialet att TREC-materialet var exakt detsamma sånär som på pagineringen, men
att CLEF materialet på webben var ofullständigt och ofta bestod av utkast.

Att ha texterna, eller i fallet med CLEF någon sorts representation av dem, i
kompendieform har dock varit användbart som komplement under processens gång,
för att på olika sätt skaffa sig överblick och jämföra materialet. Rent konkret har det
handlat om att sortera i högar efter olika kriterier, och därefter läsa i en bestämd
ordning; sortering efter metod (ordbok, MT eller corpus), sortering för att följa en
specifik forskare/forskargrupps verksamhet över tid, för att nämna ett par exempel.
Denna dialog med textmaterialet fortsätter under hela skrivprocessen, och vid ett par
tillfällen har konferensmaterialet inte räckt till i mina ögon, varvid jag tagit till
närliggande material, som dock ligger utanför TRECs eller CLEFs ramar. När så sker
kommer det att påpekas i min text.

Väldigt mycket i ett sådant här arbete handlar om urval. Vad jag har valt att ta upp
beträffande de olika metoderna har dels påverkats av vad jag läst i översiktsartiklarna,
och dels vad jag själv reflekterat över under resans gång. Det handlar om mitt
perspektiv utifrån mina förkunskaper, och det finns säkert saker som jag bortsett ifrån,
en del omedvetet och en del medvetet. Jag har exempelvis helt fokuserat min
undersökning på de tre ”stora” översättningsmetoderna som varit föremål för
forskarnas intresse inom TREC och CLEF, och valt att inte alls beröra försök med
tesaurusar och, som också förekommit en del vid nämnda konferenser. Vidare är det
kanske lämpligt att påpeka att min uppsats enbart handlar om textåtervinning –
talåtervinning exempelvis (Cross-Language Speech Retrieval), som omnämns i Peters
och Sheridan (2001, s. 63), ligger helt utanför mina ramar.

Det finns en uppenbar risk vid litteraturstudier av detta slag att man omedvetet enbart
ägnar sig åt referatskrivande utan att egentligen diskutera materialet. En stor del av
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mitt arbete har förvisso handlat om att redogöra för vad forskarna de facto gör. Detta
har jag ansett nödvändigt, eftersom IR i allmänhet och CLIR i synnerhet i högsta grad
är specialiserade områden; alltså inte något allmängods ens bland alla bibliotekarier
eller bibliotekariestudenter. När jag samlade material inför uppsatsen hittade jag
exempelvis ingenting alls om CLIR skrivet på svenska. Med detta vill jag säga att en
del av diskussionen i denna uppsats inte nödvändigtvis ligger i mina formuleringar,
utan i det omfattande förarbete som gjorts i form av läsning och urval av
försöksbeskrivningar; ett urval som syftat till att försöka ge en så tydlig bild av
möjligheter och problem inom CLIR som möjligt.
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Detta kapitel fokuserar på den experimentella forskning kring CLIR och som bedrivits
inom ramen för TREC (Text Retrieval Conference) och CLEF (Cross-Language
Evaluation Forum). Med utgångspunkt i deltagande forskargruppers rapporter hoppas
jag finna svar på mina frågor: Vad skiljer de olika huvudsakliga översättnings-
metoderna åt, med avseende på tillvägagångssätt? Vilka möjligheter respektive
problem finns, enligt forskarna, med de olika metoderna? Vilka är framtidsutsikterna;
verkar någon metod mer lovande än någon annan? Dessa frågor kommer att ligga till
grund för slutdiskussionen i kapitel 6.

Kapitlet inleds med en kronologisk redogörelse för utvecklingen av CLIR-verksam-
heten vid TREC och CLEF, där generella förutsättningar för försöken tas upp. Därefter
diskuteras översättningsmetoderna var för sig och kapitlet avslutas med en kort
sammanfattning.

����75(&�RFK�&/()��H[SHULPHQWHOOD�I|UXWVlWWQLQJDU

Grunden för min diskussion i denna uppsats utgörs av olika forskargruppers ”working
notes” som finns tillgängliga i konferenstrycken för TREC och CLEF5. Innan jag ger
mig i kast med dessa redogör jag här kort för förutsättningarna för experimenten under
de år som min undersökning omfattar, d.v.s TREC-6 t.o.m. TREC-8 (1997-99), samt
CLEF-2000. Utgångspunkten är de sammanfattande s.k ”Cross-Language information
Retrieval (CLIR) Track Overviews” som TREC tillhandahåller tillsammans med ovan
nämnda ”working notes” och motsvarande information för CLEF-2000. I de
sammanfattande texterna får man veta lite om samlingarna, vilka språk som erbjuds
möjlighet att arbeta med, vilka deluppgifter forskarna förväntas arbeta med, vilka krav
som TREC/CLEF ställer på de deltagande grupperna, etc. Dessa generella
bakgrundsfakta kan vara bra att ha med sig när jag sedan diskuterar enskilda
forskargruppers experiment.

������75(&���������

Inför TREC-6 erbjöds för första gången ett CLIR-”spår” (eng. track) inom ramen för
konferensens verksamhet. I Cross-Language Information Retrieval (CLIR) Track
Overview för TREC-6 anges ett flertal anledningar till det ökade intresset för Cross-
Language-tillämpningar, vilka lett till att man börjat med CLIR-försök inom TREC
(Schäuble & Sheridan 1998, s. 31-32). Detta har jag till stor del redogjort för i kapitel
3.1, och går därför inte in på det igen.

Testsamlingen för CLIR-spåret innehöll under TREC-6 dokument på tre språk;
engelska, franska och tyska (Schäuble & Sheridan 1998, s. 33). Den engelska delen
bestod av nyhetstelegram från Associated Press (AP) från perioden 1988-90, c:a
243000 dokument (760 Mb). Den franska delen utgjordes av c:a 142000 (250 Mb)
nyhetstelegram från SDA (Schweitzerische Depechen Agentur). Den tyska samlingen

                                                          
5 ”Working notes”, som jag lämnat oöversatt i min framställning, syftar på  texter i konferenstryck som redogör för utförda
experiment.  Upplägget påminner om de vetenskapliga artiklar som publiceras i facktidskrifter inom IR. Kvaliteten, både vad
gäller korrekturläsning och hur noggrant man redovisar sina försök, kan dock variera en hel del jämfört med vad som accepteras i
de mer prestigefyllda tidskrifterna.
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var tvådelad; dels c:a 185000 (330 Mb) tyskspråkiga SDA-telegram och dels c:a 67000
(200 Mb) tidningsartiklar från NZZ (Neue Zuercher Zeitung). SDA-telegrammen
omfattade samma tidsperiod som AP-telegrammen (1988-90), medan NZZ-artiklarna
var från 1994 (se Tabell 1 nedan). Att man använde samma tidsperiod för nyhets-
telegrammen på olika språk berodde på att man hade samma uppsättning sökfråge-
beskrivningar (eng. topic descriptions) som grund för sökfrågor till alla tre
delsamlingarna, och man ville öka sannolikheten att hitta relevanta dokument på alla
tre språken. Dessutom ville man underlätta för grupper som arbetade med olika
corpusbaserade metoder att utvinna information ur samlingarna (Schäuble & Sheridan
1998, s. 33-34). Värt att notera angående SDA-telegrammen är att de inte är över-
sättningar av varandra; de tyska är producerade oberoende av de franska. Däremot
överlappar de ofta varandra med avseende på innehållet, då händelser är av intresse i
både de fransk- och tysktalande delarna av Schweiz (ibid., s. 34).

'RNXPHQW�
VSUnN

.lOOD $QWDO
'RNXPHQW

6WRUOHN

Engelska AP telegram,
1988-90 242918 750 MB

Tyska SDA telegram,
1988-90
NZZ artiklar, 1994

185099
66741

330 MB
200 MB

Franska SDA telegram,
1988-90 141656 250 MB

Italienska
(fr.o.m. TREC-7)

SDA telegram
1989-90 62359 90 MB

7DEHOO��� TRECs testsamling för CLIR. (Översättning av 7DEOH����GHWDLOV�IRU�WKH�GRFXPHQW�FROOHFWLRQV
(Braschler et al. 1999a, s. 28))

NIST tillhandahöll 25 sökfrågebeskrivningar på engelska, franska och tyska. Dessa
ansågs likvärdigt översatta mellan de tre språken. Om någon grupp önskade använda
något annat än dessa tre språk i sökningen, gick det bra att på egen hand åstadkomma
en översättning och använda den, på villkor att man gjorde översättningen tillgänglig
för övriga deltagare i CLIR-spåret. I TREC-6 tillkom på detta vis frågebeskrivningar
på spanska och holländska (Schäuble & Sheridan 1998, s. 34). Frågebeskrivningarna
utformades på samma sätt som ad hoc-frågorna i TREC-6 (för definition av ad hoc, se
kapitel 3.5), d.v.s. de bestod av tre fält; title, description och narrative. Title-fältet var
mycket kortfattat, endast ett eller ett par ord. Description-fältet  innehöll en kort (c:a en
mening) beskrivning av vad ett relevant dokument ska innehålla, och Narrative-fältet
var en något utförligare beskrivning av relevanskraven (Voorhees & Harman 1998,
Figure 4, s. 8). Deltagande forskare gavs möjlighet att laborera med olika längd på
sökfrågorna utifrån de olika fältens innehåll (Schäuble & Sheridan 1998, s. 34-35).

Uppgiften för CLIR-spårets deltagare bestod i att fritt välja kombinationer av sökspråk
och dokumentspråk bland de som fanns tillgängliga (se ovan), och med hjälp av
sökfrågor på ett språk hitta relevanta dokument på ett annat språk. Man arbetade alltså
med språken parvis under TREC-6. Deltagarna förväntades också lämna in
motsvarande enspråkiga sökresultat, som en grund för utvärdering av CLIR-
sökningens prestanda; hade en grupp exempelvis sökt i den tyska samlingen med
engelska sökfrågor skulle de även lämna in sökresultat från samma samling, fast med
tyska frågor (Schäuble & Sheridan 1998, s. 33). Förutom försök med cross-language-
sökning tilläts grupper deltaga som ville göra enspråkiga försök med tyska eller
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franska. Detta var tänkt att möjliggöra en ”mjukstart”  för nya IR-grupper som arbetade
med dessa språk, samt för att få ett tillräckligt stort antal deltagande system för att
kunna generera poolen för relevansbedömningar (ibid., s.34) (se kapitel 3.5 om
poolingmetoden).

Ett av resultaten av det första årets CLIR-verksamhet vid TREC var ett ökat deltagande
av europeiska IR-grupper. Deltagarna hade uppmanats att göra så många experiment
som möjligt, med olika CLIR-metoder och olika språkkombinationer. Tretton grupper
från sju länder lämnade in totalt 95 uppsättningar sökresultat för utvärdering, och tio av
grupperna hade gjort ”riktiga” CLIR-försök (d.v.s. de hade inte nöjt sig med
enspråkiga franska eller tyska sökningar) (Schäuble & Sheridan 1998, s. 35, 39-40). En
jämförelse mellan de obligatoriska enspråkiga ”referensresultaten” som omnämnts
ovan, och CLIR-försöken tyder på att CLIR-resultaten generellt når upp till 50-75 % av
motsvarande enspråkiga sökning med avseende på genomsnittlig precision. (ibid.,
s.36).

������75(&���������

Trec-7 innebar en del förändringar av CLIR-spåret. Italienska tillkom som ett nytt
dokumentspråk; den befintliga samlingen från TREC-6 utökades med c:a 62000 (90
Mb) italienska SDA-telegram från 1989-90 (se Tabell 1, ovan). De italienska
telegrammen sammanfaller alltså med de franska och tyska SDA-telegrammen, även
om de sistnämnda täcker en längre tidsperiod. En viktigare principiell förändring än
tillägget av italienska var att man nu betraktade textsamlingen som HQ flerspråkig pool
som skulle sökas med utgångspunkt från frågebeskrivningar på ett språk. Man försökte
alltså frångå den tidigare strikt parvisa sökningen, för att bättre likna verkligheten. I
praktiken innebar detta för många att man måste hitta metoder för att på ett bra sätt slå
samman sökresultat från flera tvåspråkiga sökningar för att presentera resultatet på  HQ
rankad lista (Braschler et al. 1999a, s. 27). För grupper som inte hade resurser att
arbeta med alla fyra språken erbjöds en mindre utvärdering, där man skulle använda
engelska frågor på de engelska och franska texterna. Enspråkiga försök erbjöds inte
detta år. En ny textsamling, GIRT, introducerades. GIRT är en strukturerad
samhällsvetenskapligt inriktad databas. Ingen av grupperna i TREC-7 valde dock att
jobba med denna samling (Braschler et al. 1999a, s. 27).

Även framställningen av sökfrågebeskrivningar skedde annorlunda detta år. Inför
första CLIR-spåret i TREC-6 hade NIST i USA ansvarat för att ta fram samtliga fråge-
beskrivningar, men nu utlokaliserades verksamheten. NIST ansvarade fortfarande för
engelska frågeunderlag, medan de franska, tyska och italienska dito skapades i Europa,
på institutioner som låg i respektive språkområde. Från vart och ett av de fyra ställena
(NIST plus de europeiska) valdes sju frågor, som fick utgöra en pool med 28 frågor.
Varje institution fick sedan översätta de 21 frågor som var författade på andra språk.
På detta sätt fick man en pool med 28 frågebeskrivningar på fyra språk (Braschler et al.
1999a, s. 27-28).

Nio grupper från fem länder deltog i CLIR-spåret i TREC-7. 27 uppsättningar
sökresultat, varav 17 till den ”stora” uppgiften lämnades in. En betydande minskning
av resultatuppsättningar således, men uppgiftens annorlunda utformning jämfört med
första året (d.v.s. att dokumentpoolen nu betraktades som HQ flerspråkig samling)
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gjorde att antalet tänkbara språkkombinationer nu var färre (Brachler et al. 1999a, s.
28). Siffrorna för genomsnittlig precision sägs generellt vara högre än föregående års,
men det är svårt att jämföra när t.ex. frågorna inte är desamma. Braschler et al. påpekar
att det finns lite skrivet som tyder på att forskarna testat förra årets frågor på årets
system för att se skillnader  i prestanda (1999a, s. 29)).
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I TREC-8 behöll man utformningen av huvuduppgiften från TREC-7, d.v.s. deltagarna
skulle med sökfrågor på ett språk finna relevanta dokument i en pool med dokument på
engelska, franska, tyska och italienska (Brachler, Peters & Schäuble 2000b, s. 26). För
att locka nya deltagare erbjöds grupper göra enspråkiga försök på andra språk än
engelska. De grupper som inte deltog i huvuduppgiften föredrog dock att arbeta med
begränsad (=tvåspråkig) cross-language-sökning (ibid.). Huvudsamlingen för CLIR-
spåret var den samma som för TREC-7 (se ovan). Den s.k. GIRT-samlingen, som
introducerades i TREC-7 utan att någon använde sig av den, erbjöds igen, och några
grupper använde sig av den (ibid.). Denna samling innehåller tyska samhälls-
vetenskapligt orienterade dokument, där vissa även har passager på engelska, d.v.s.
vissa GRNXPHQW är flerspråkiga. Dessutom är dokumenten manuellt indexerade med
termer från Social Science Thesaurus (Gey & Jiang 2000, s. 301). Tesaurusen är tysk-
engelsk; varje tyskt begrepp har en engelsk översättning (ibid., s. 303). Tanken är att se
om dessa egenskaper hos GIRT-samlingen är möjliga att utnyttja effektivt i CLIR-
sammanhang6. Sökfrågorna för TREC-8 tillkom på samma sätt som inför TREC-7,
d.v.s. genom att fyra institutioner i var sitt språkområde bidrog med sju frågor vardera
till en pool på 28 frågor, varefter man översatte de andras sammanlagt 21 frågor till sitt
eget språk (Braschler et al. 2000b, s. 27).

Tolv grupper från sex länder deltog i CLIR-spåret detta år. Åtta av dessa lämnade
resultat för den fullständiga uppgiften, sammanlagt 27 sökomgångar; alltså en ökning
från 17 jämfört med TREC-7. Övriga deltagare arbetade med färre språk, eller enbart
med GIRT-samlingen (Brachler et al. 2000b, s. 27). Engelska ökande sin dominans
som frågespråk jämfört med TREC-7, även om alla fyra språk användes minst en gång
föe detta ändamål (ibid., s. 28). Detta var inte den utveckling som arrangörerna hade
hoppats på. Bortsett från den uppenbara anledningen att en majoritet av deltagarna är
verksamma i engelskspråkiga länder talas även om bristen på användbara språkliga
resurser för språkkombinationer där engelska inte ingår (ibid., s. 30) En annan tydlig
trend var den starka ställning som SYSTRANs maskinöversättningssystem hade (se
nedan, kapitel 5.2.2.1); minst hälften av grupperna använde detta i någon del av sina
experiment (ibid.). Siffrorna för genomsnittlig precision sjönk generellt något jämfört
med TREC-7, något som föreslås bero på ett lägre genomsnittligt antal relevanta
dokument per frågeunderlag än tidigare (ibid., s. 29).

                                                          
6 Jag kommer inte i denna uppsats att gå vidare in på försöken med GIRT-samlingen, utan enbart uppehålla mig vid ”standard-
samlingen”  i TREC och CLEF.
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Från och med år 2000 skulle utvärderingsverksamheten för ursprungligen europeiska
språk ske i Europa, i form av Cross-Language Evaluation Forum (CLEF). Samarbetet
med TREC skulle fortsätta, men TREC skulle inrikta CLIR-verksamheten på andra
språkgrupper än de europeiska. Fyra uppgifter erbjöds vid CLEF: multilingual
information retrieval, bilingual information retrieval, monolingual (non-English)
information retrieval samt cross-language domain-specific information retrieval (Peters
2001a, s. 3).

Villkoren för den stora huvuduppgiften (=Multilingual IR) var desamma som i TREC-
7 och 8, och dokumentspråken var också desamma (se ovan). Däremot bestod
samlingen denna gång uteslutande av dagstidningsartiklar från samma tidsperiod på de
fyra språken; i TREC hade man huvudsakligen arbetat med nyhetstelegram (Peters
2001a, s. 3). Några fler detaljer beträffande samlingen framgår inte av introduktions-
kapitlet till CLEF-proceedings, men Adriani (2001) redovisar källorna för respektive
språks delsamling (s. 160). En annan av de deltagande grupperna bidrar med siffror på
antalet dokument per delsamling och konstaterar i sin rapport att det totala antalet
dokument i CLEF-samlingen första året var drygt hälften av TRECs CLIR-samling
(Hiemstra, Kraaij, Pohlmann & Westerweld 2001, Table 5 & 6, s. 113-114). Hiemstra
et al. skriver dock inget om de enskilda dokumentens längd (man kan tänka sig att
tidningsartiklar generellt är längre än nyhetstelegram, vilket skulle ge en större
textmassa per dokument i CLEF än i TREC). Däremot påpekas att de tyska och
engelska dokumenten dominerar samlingen till antal jämfört med de franska och
italienska. Denna dominans fanns även i TREC, men är mer uttalad i CLEF (Hiemstra
et al. 2001, s 113). (Jag har sammanfattat ovanstående uppgifter i Tabell 2, se nedan).
Sammanlagt fyrtio sökfrågebeskrivningar togs fram; tio på vart och ett av de ingående
dokumentspråken. Dessa fyra uppsättningar frågebeskrivningar översattes, liksom i
TREC, till de övriga tre dokumentspråken, vilket gav fyrtio frågebeskrivningar på fyra
språk. Dessutom gjordes översättningar till holländska, finska, spanska och svenska,
utifrån frågebeskrivningarnas originalspråk. Frågebeskrivningarna var utformade på
samma sätt som i TREC, d.v.s. med ett kort title-fält, ett description-fält på c:a en
mening och ett narrative-fält, som var en lite mer ingående beskrivning av relevans-
kraven (Peters 2001a, s. 3).

'RNXPHQWVSUnN .lOOD $QWDO�GRNXPHQW
Engelska Los Angeles Times (artiklar) 110250
Tyska Frankfurter Rundschau (artiklar)

Der Spiegel (artiklar) Sammanlagt 153694
Franska Le Monde (artiklar) 44013
Italienska La Stampa (artiklar) 58051

7DEHOO� ���  CLEFs testsamling. Tabellen bygger på uppgifter ur Adriani (2001, s. 160) och 7DEOH� ��
&/()�FROOHFWLRQ�VWDWLVWLFV�(Hiemstra et al. 2001, s. 113).

Bilingual IR innebär sökning i den engelska delsamlingen med ett av frågespråken,
utom engelska. CLEFs arrangörer vill på detta sätt möjliggöra deltagande för grupper
som av olika skäl inte har resurser att delta fullt ut (Peters 2001a, s. 3). Monolingual
(non-English) IR ger en möjlighet till enspråkig sökning på franska, tyska och
italienska. Detta erbjuds vid CLEF för att uppmuntra utveckling av verktyg för



26

bearbetning av andra språk än engelska; en möjlighet till forskning kring mer eller
mindre språkspecifika problem som t.ex. analys av sammansatta ord i tyska. (Peters
2001a, s. 4).

GIRT-samlingen togs över från TREC och utvidgades till att omfatta c:a 76000
dokument (Kluck & Gey 2001, s.50-51). GIRT-samlingen är tänkt att användas för att
studera CLIR i ett mer strukturerat och domänspecifikt sammanhang (samhällsveten-
skap), och samlingen finns beskriven ovan (se kap. 5.1.2 och 5.1.3). 25 frågor
tillhandahölls på tyska och engelska (Cross-Language Evaluation Forum 2001, s. 304;
Gövert 2001, s. 243).

CLEF-2000 betecknas av arrangörerna som en stor framgång i det att fler grupper
deltagit jämfört med TREC-konferenserna, och att antalet utförda experiment ökat
markant (Braschler 2001, s. 89). Tjugo grupper från tio länder deltog i minst en av de
fyra deluppgifterna i CLEF-2000. Sexton av dessa arbetade med antingen den
flerspråkiga eller den tvåspråkiga uppgiften (eller båda). De resterande fyra grupperna
utförde enbart enspråkiga experiment. Tre grupper arbetade med GIRT-samlingen
detta år (ibid., s. 90). Samtliga åtta tillgängliga frågespråk användes någon gång, med
engelska och tyska som de mest dominerande (ibid., s. 91). Några siffermässiga
jämförelser i form av precision/recall-diagram mellan gruppernas resultat i CLEF och
tidigare TREC-resultat görs inte i resultatöversikten, vilket jag antar hade varit
meningslöst, eftersom man i CLEF använder en annan testsamling. Det konstateras
dock, föga överraskande kanske, att de fem bäst presterande grupperna i den ”stora”
flerspråkiga uppgiften samtliga hade erfarenhet från TREC (ibid., s. 93).

En annan diskussion som förs, i och med att man använder CLEFs samling för första
gången, är huruvida poolen av relevansbedömda dokument (se kap. 3.5 om pooling-
metoden) är tillräckligt komplett för att samlingen ska kunna vara användbar för
forskargrupper som inte deltagit i CLEF (Braschler 2001, s. 97-98). Hiemstra et al.
(2001) nämner t.ex. att man i CLEF endast bedömer de 50 topprankade dokumenten i
varje resultatlista, till skillnad från TREC där motsvarande siffra är 100 (s. 113-114).
Ett dokument som inte relevansbedömts betraktas enligt poolingmetoden automatiskt
som icke-relevant. Man kan tänka sig att en grupp forskare, som inte deltagit i CLEF
(och därmed inte bidragit till bedömningspoolen) arbetar med CLEF-samlingen.
Forskarnas system hittar för en viss sökfråga många dokument som skulle bedömts
som relevanta om de ingått i CLEFs bedömningspool. Genom att dessa relevanta
dokument i stället ingår i ”mörkertalet” av icke bedömda dokument ”straffas”
systemet, eftersom dokumenten i de officiella bedömningarna betraktas som icke-
relevanta. Därför vill man givetvis att mörkertalet ska vara så litet som möjligt.
Relevansbedömning är ett generellt IR-problem som inte utgör mitt huvudfokus (och
som skulle kunna fylla ett flertal egna uppsatser), så jag nöjer mig med att konstatera
att undersökningar som gjorts och redovisas i CLEF-proceedings tyder på att CLEFs
relevansbedömningar tål att jämföras med TRECs (Braschler 2001 s. 97-100).

Materialet från CLEF-2000 utgör slutpunkten i min huvuddiskussion kring CLIR-
metoder, som jag påbörjar i nästa avsnitt. För att runda av denna inledande
kronologiska redogörelse för CLIR-forskningens utveckling inom TREC och CLEF,
kan jag konstatera att verksamheten vid CLEF har fortsatt under 2001, med ett ökat
antal deltagare och en större testsamling där spanska var nytt dokumentspråk. Detta
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framgår av förordet till den oredigerade webversionen av proceedings för 2001 som
finns tillgänglig via CLEFs hemsida (Peters 2001b, via http://www.clef-campaign.org).

����+XYXGVDNOLJD�|YHUVlWWQLQJVPHWRGHU�LQRP�&/,5

I det följande kommer jag att diskutera de tre huvudsakliga översättningsmetoder som
används inom CLIR. Denna tredelning är gjord utifrån de redskap som används i
respektive metod; maskinläsbara ordböcker, maskinöversättningssystem samt
dokumentsamlingar (corpora). Dessa metoder finns kortfattat presenterade i kapitel 3.4
och jag tänker nu försöka fördjupa diskussionen kring metodernas eventuella för- och
nackdelar.

������gYHUVlWWQLQJ�PHG�PDVNLQOlVEDUD�RUGE|FNHU

Översättning med hjälp av ordböcker upplevde jag som den av de tre ”stora”
metoderna som det var enklast att principiellt förstå och mest intressant att
problematisera när jag började att läsa in mig på litteraturen inför denna uppsats. Detta
beror framför allt på att problemen kring metoden ofta är tydligt lingvistiska snarare än
matematiska, vilket ligger i linje med mina intressen. Försök med ordböcker har också
genererat fler forskarrapporter än de andra metoderna vid TREC och CLEF.

Som nämnts i kapitel 3.4.2 innebär ordboksöversättning i sin enklaste form att varje
frågeterm ersätts med ordbokens samtliga översättningar för termerna ifråga7. En sådan
urskillningslös användning av ordböcker ger som nämnts i regel en kraftigt försämrad
effektivitet i sökningen, jämfört med en motsvarande enspråkig sökning. Orsakerna till
detta är dels förknippade med de problem som språket/språken i sig ställer till och dels
med kvaliteten på översättningsresursen (=ordboken). Adriani nämner termers
tvetydighet, frasöversättning och problem att hantera termer som saknas i ordboken
(2001, s. 157). Hedlund et al., som arbetar med svenska, finska och tyska sökfrågor,
nämner ytterligare ett  problem som aktualiseras i samband med dessa språk, nämligen
att hantera sammansatta ord som förekommer i större utsträckning än i engelskan.
(2001, s. 211). De problem som specifikt avser utformningen av ordböckerna, vad
gäller omfång etc. är knappast i första hand ett problem för IR-forskarna; man arbetar
oftast med de resurser som finns tillgängliga kommersiellt, eller gratis via Internet. Det
som forskarna fokuserar på i första hand är att hitta metoder för att lösa problem med
tvetydighet, frasöversättning och dylikt för att nå en effektivitet i sökningarna som
någorlunda går att jämföra med enspråkig sökning. Inte desto mindre är ordböckernas
kvalitet högst betydelsefull för resultaten i försöken, och forskarna klagar ofta över
brister hos de resurser som finns tillgängliga. Jag kommer därför först att diskutera de
verktyg som ligger till grund för översättningen, själva ordböckerna (ordlistor är
kanske egentligen ett bättre ord, eftersom det i detta sammanhang handlar om
datafiler), innan jag går in på de problem som forskarna aktivt försöker lösa, och har
större möjligheter att påverka.

                                                          
7 Jag utgår –om inte annat anges- från att det är sökfrågorna och inte dokumenten som översätts. Detta är det överlägset vanligaste
sättet att använda maskinläsbara ordböcker på.
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Ett antal ordböcker med olika ursprung, storlek och detaljrikedom har använts av
grupperna vid TREC och CLEF. Jag illustrerar detta med ett par exempel. Gaussier et
al. (1998) utgick från en maskinläsbar version av 2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV�+DWFKHWWH
(QJOLVK�)UHQFK��)UHQFK�(QJOLVK i sina försök under TREC-6 (s. 782). De utvann härur
en version som enbart översatte uttryck bestående av ett ord (ibid.). Detta är ett
exempel på maskinell användning av väletablerade ordböcker, ursprungligen skapade
för användning i tryckt form av människor. Det är också ett exempel på att forskarna
ibland sållar i den information som finns tillgänglig; i det här fallet begränsar man sig
till att använda en viss typ av uppslagsord (de som består av ett ord). Som påpekats i
kapitel 3.4.2 brukar information avsedd för människor, som t.ex. att uppslagsordens
användningar exemplifieras i fraser, också rensas bort, så att det som finns kvar är en
lista av termer och deras översättningar. (En del information, exempelvis
ordklasstillhörighet, kan dock vara användbar för att reducera konsekvenserna av ord
med flera betydelser, mer om detta senare.) Fördelar med de väletablerade allmänna
ordböckerna  är att de genom sin storlek brukar ha en relativt god täckning, om ämnena
inte är alltför specialiserade, och att de håller hög kvalitet –de är genomarbetade
hjälpmedel som har tagit stora resurser i anspråk, både intellektuellt och ekonomiskt.
Nackdelen är att de därför är dyra att använda; de är kommersiella produkter, som man
får betala för att få tillgång till. Detta innebär i sin tur att denna typ av elektroniska
ordböcker existerar främst för språkpar som är kommersiellt intressanta; engelska
utgör ett av språken i de flesta maskinläsbara tvåspråkiga ordböcker av denna typ som
produceras (Peters & Sheridan 2000, s. 69).

Via Internet finns även en ökande tillgång till gratis elektroniska ordböcker av
skiftande kvalitet. Adriani (2001) använder sådana från www.freedict.com i sina
försök (s. 160). Freedict.com erbjuder enkla ordböcker från engelska till 16 andra
språk vid tillfället för mitt besök på webplatsen (Freedict.com 2002). Adriani skriver
att översättningarna är kortfattade och att mestadels bara en eller två betydelser av
uppslagsorden anges (2001, s. 160). Gratis ordböcker av detta slag är naturligtvis mer
begränsade vad gäller antal uppslagsord och hur uttömmande översättnings-
informationen är, än de mer påkostade ordböckerna som beskrevs i förra stycket.
Dessutom kan man anta, liksom beträffande Internet generellt, att dessa gratis
översättningstjänster är mindre noga granskade med avseende på fel än de som erbjuds
mot betalning av Collins eller Oxford University Press. Deras förtjänst ligger just i att
de är gratis, vilket ger forskare med begränsade resurser någonting att arbeta med. En
del forskare väljer att se begränsningarna hos gratisordböckerna som en utmaning
(Adriani 2001, s. 157); man vill se om det är möjligt att nå en hyfsad effektivitet i
sökningarna utan att behöva använda bearbetningar av dyra maskinläsbara ordböcker.

Bristen på lämpliga ordböcker för vissa språkpar har lett till en del experiment, där
man översätter via ett tredje språk. Tänk dig t.ex. att du vill söka efter italienska
dokument med en fråga på engelska, men en engelsk-italiensk ordbok saknas. Då kan
man tänka sig att du först översätter frågan från engelska till franska och därefter från
franska till italienska, om du har tillgång till en engelsk-fransk och en fransk-italiensk
ordbok. En sådan s.k. WUDQVLWLYH� WUDQVODWLRQ leder naturligtvis till en ännu sämre
effektivitet än en vanlig tvåspråkig sökning (Gollins & Sanderson 2001, s. 245).
Gollins och Sanderson gjorde försök att förbättra effektiviteten genom att kombinera
resultatet av två olika ”transitiva” översättningar från tyska till engelska; den ena gjord
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via holländska och den andra via spanska (2001, s. 245). Kombinationen gjordes
genom att endast de engelska termer som kommit fram både via den spanska och via
den holländska översättningen användes i själva sökningen. Detta gav ett betydligt
bättre resultat med avseende på genomsnittlig precision, än vad de båda transitiva
översättningarna åstadkom var för sig, men fortfarande 47% sämre än en vanlig tysk-
engelsk sökning som gjordes i jämförande syfte (ibid., s. 251). (Sistnämnda
tvåspråkiga sökning hade i sin tur ungefär 76% lägre genomsnittlig precision än en
jämförande enspråkig engelsk sökning…(ibid., s. 249).) Jag är tveksam till om det är
fruktbart att på detta sätt blanda in två extra språk i översättningsprocessen, när
forskarna fortfarande har problem att nå resultat för vanliga tvåspråkiga sökningar som
någorlunda motsvarar enspråkiga dito. Lösningen kanske måste ligga i en förbättrad
tillgång till ordböcker för fler språkkombinationer.

Storleken på ordböckernas vokabulär är naturligtvis en viktig faktor för effektiviteten
hos en översatt sökfråga. Om en term i den ursprungliga sökfrågan saknas i ordboken
låter man ofta helt enkelt termen följa med oöversatt till den i övrigt översatta frågan,
och förlitar sig på s.k. FRJQDWH�PDWFKLQJ (se kapitel 3.4.1). Man förutsätter då att de
termer som man saknar i ordboken främst utgörs av egennamn, akronymer (t.ex.
AIDS) eller högt specialiserad terminologi, som man ändå inte förväntar sig att finna i
en allmän ordbok (Adriani 2001, s. 159). De tre nämnda kategorierna överensstämmer
ofta mellan språken med avseende på stavning och betydelse och behöver i de fallen
inte översättas. En sådan generalisering kan dock bli problematisk; akronymen AIDS
t.ex. skrivs SIDA på franska. Är den använda ordbokens täckning dålig, kan resultatet
bli ödesdigert; den översatta sökfrågan kan komma att innehålla ett flertal oöversatta
termer som saknar stavnings- och betydelsemässiga motsvarigheter på det språk man
vill översätta till.

Ett sätt att kompensera för bristande täckning hos ordböcker kan vara att komplettera
med information ur en parallell corpus. Under TREC 6 prövade Davis & Ogden att
utvinna en tvåspråkig ordlista ur en parallell corpus och att där söka termer som ej
återfanns i den ordbok man baserade sin engelsk-franska sökning på. Den corpus man
använde bestod av kanadensiska parlamentsprotokoll på engelska och franska, och
härur utvann man 7869 ord-/fraspar (1998, s. 388-389). Tre tvåspråkiga sökningar
gjordes; en där man enbart använde ordboken, en där enbart den corpusderiverade
ordlistan användes, samt en där man kombinerade metoderna. En jämförande
enspråkig fransk sökning gjordes. Resultatet visade att corpusordlistan på egen hand
gav ett betydligt sämre resultat än den, enligt författarna, högkvalitativa ordbok som
användes, medan kombinationen av de båda förbättrade ordbokens resultat något
(ibid., s. 389). Enligt författarna berodde sistnämnda resultat uteslutande på
förbättringen av en specifik sökfråga som handlade om AIDS; detta begrepp saknades i
ordboken, men återfanns i corpusordlistan (ibid s. 389-390). Författarna sluter sig till
att ordlistor härledda ur corpora nog bäst lämpar sig som komplement till mer
omsorgsfullt skapade översättningsresurser; de innehåller för mycket ”brus” för att
användas självständigt (ibid., s. 390).
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Den väldigt enkla grundprincip för CLIR med ordböcker som beskrevs inledningsvis,
att mekaniskt ersätta ursprungsfrågans termer med samtliga översättningar i ordboken,
ger som tidigare nämnts ett sökresultat som är betydligt sämre än en enspråkig
sökning. Ordbokens egenskaper får under dessa förutsättningar en mycket stark
påverkan på resultatet. Forskarna försöker därför gripa in och påverka CLIR-processen
på olika sätt. En mängd parametrar kan spela in för sökresultatet, varav en del är
ganska löst kopplade till själva översättningen. Indexeringen av testsamlingen, t.ex.; är
man betjänt av att använda stemming-algoritmer (se kapitel 3.3)? Hur omfattande bör
ens stoppordslista vara? Betydelsen av mer generella IR-vägval kanske också påverkar;
är viktad boolesk återvinning mer lämplig i CLIR-sammanhang än vektormodellen,
eller spelar valet av modell ingen roll?8 Hur man väljer att gå tillväga för att skapa den
flerspråkiga träfflistan i de TREC/CLEF-försök som involverar alla fyra
delsamlingarna (se kapitel 5.1.2) är ytterligare en faktor; ska man skapa ett gemensamt
index med fyra språk för att söka i, eller ska man i efterhand slå samman fyra separata
sökningar?9 Jag kommer inte i första hand att behandla de problem jag nyss räknat
upp. Vad jag vill säga med uppräkningen är att översättningsprocessen bara är en av
flera delprocesser som påverkar slutresultatet, vilket kan göra det svårt att uttala sig om
effekten av enskilda delsteg som forskarna laborerar med. Jag kommer nu att ta upp
några välkända stötestenar vad gäller ordboksöversättning som metod, huvudsakligen
de problem med oönskade och för sammanhanget direkt felaktiga översättningar som
uppstår genom språkliga tvetydigheter. Jag kommer också att behandla
frasöversättningsproblemet och behandling av sammansatta ord. Jag kommer att titta
på forskarnas olika förslag på lösningar, utan att alltför mycket fokusera på resultat i
form av precision och recall. Resultaten styrs ju, som nyss nämnts, av så många
faktorer att siffermässiga jämförelser mellan olika forskargrupper inte säger så mycket.
Detta har också tagits upp som ett problem inom CLEF, och förslag finns på att införa
ett alternativt ”spår” i framtiden, där olika deltagare kan köra sina översättningar på ett
och samma system, för att lättare kunna utvärdera just översättningskomponenten
(Gonzalo, 2001, s. 43).

Jag kommer nu att kort definiera de tre problem jag tänker behandla (tvetydighet,
frasöversättning, sammansatta ord) i en följd, innan jag fördjupar diskussionen. Detta
för att åskådliggöra att de till viss del hänger ihop med varandra.

Huvudproblemet vid ordboksöversättning anses vara tvetydigheten som uppstår när ett
ord i den ursprungliga sökfrågan kan ersättas med ett flertal mer eller mindre lämpliga
synonymer (eller ”nästan-synonymer”), som finns med i den ordbok man använder
(Peters & Sheridan 2000, s. 60). Problemet kompliceras av att ett ord ibland kan ha vitt
skilda betydelser; ”organ” har tidigare nämnts som exempel på ett substantiv, som på
engelska har relevans inom bl.a. biologins och musikens områden (se kap. 3.3). Vissa
ord kan dessutom ha flera ordklasstillhörigheter, vilket givetvis får konsekvenser om
man inte har klart för sig vilken ordklass som är aktuell i den sökfråga man vill
översätta.

                                                          
8 Att diskutera IR-modeller är inte mitt syfte med denna uppsats. Därför ser jag ingen anledning att själv gå in närmare på dessa.
Den intresserade läsaren kan exempelvis konsultera kapitel 2 i Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999, s. 19-71).
9 Sistnämnda problem har kanske mer med TREC/CLEFs experimentdesign att göra än med CLIR generellt.
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Tvetydigheten får konsekvenser också för översättning av frasuttryck; om man inte
lyckas översätta en fras i sin helhet i en sökfråga med hjälp av de språkliga resurser
som står en till buds, tvingas man översätta frasen ord för ord. Det är lätt att inse att
risken är ännu större än vid översättning av enskilda ord att frasens ursprungliga
betydelse ”drunknar”, genom att irrelevanta översättningar av delkomponenter tar
överhanden, för att inte tala om det faktum att frasuttryck ofta ser olika ut på olika
språk, både med avseende på ordval och grammatisk struktur.

Det stora intresset för problemet med frasöversättning kan också ses som en
konsekvens av engelskans stora dominans inom IR-området, inte bara som
kommunikationsmedel forskarna emellan, utan även som forskningsobjekt. I en stor
del av försöken vid TREC och CLEF har forskarna utgått från engelska sökfrågor, och
engelskan använder i stor utsträckning fraser, där exempelvis svenska och tyska
använder sammansatta ord (även om en ful trend uppstått i Sverige de senaste åren, där
man väljer att skriva isär ord som i engelskan…). Språk som svenska och tyska dras
därmed med ett problem, som på sätt och vis är motsatsen till det som berör engelskan;
det gäller att dela upp långa, sammansatta ord, som saknar täckning i de ordböcker
man använder, i korrekta beståndsdelar som går att översätta separat. Genom att språk
rika på ordsammansättningar har fått ett ökat genomslag i CLIR-experiment (bl.a.
genom att de officiella frågespråkens antal utökats i CLEF med språk av denna typ),
har detta problem blivit mer aktuellt. Hedlund et al. (2001, s. 210-223) t.ex., gjorde
försök med svenska, finska och tyska frågor ställda till CLEFs engelska delsamling.
Alla tre frågespråken är rika på sammansatta ord. Detta, samt en del andra språk-
specifika problem tas upp i deras rapport, som jag nog får anledning att återkomma till.

��������7YHW\GLJKHWVSUREOHPHW

För att komma tillrätta med irrelevanta översättningar som orsakas av  tvetydighet har
forskarna prövat ett flertal metoder, både lingvistiska och statistiska (Peters & Sheridan
2000, s. 60). Under mina genomläsningar av ordboksöversättningsstudier vid TREC
och CLEF har jag konstaterat att olika forskare använder dessa metoder i olika hög
grad, och att vissa enbart arbetar med endera typen, medan andra kombinerar
lingvistiska och statistiska tillvägagångssätt.

En vanlig lingvistisk metod för att reducera antalet översättningsalternativ är att
markera de oöversatta frågetermernas ordklasstillhörighet (eng. SDUW�RI� VSHHFK� �326�
WDJJLQJ). På detta sätt kan man utesluta vissa översättningar av termer som kan ha flera
ordklasstillhörigheter (som tidigare nämnt exempel D run – WR run) om de saknar
relevans för frågan. Denna process omnämns i flera av de rapporter som sysslar med
ordboksöversättning (se. t.ex. (Allan et al. 1998, s. 181). 326� WDJJLQJ är ofta en
delfunktion av tillgängliga dataprogram för behandling av naturligt språk. Dessa
program är alltså färdiga produkter som forskarna utnyttjar, och i rapporterna
konstateras i allmänhet bara att processen utförs, samt vilket program man använder;
någon djupgående problematisering görs inte. Detta väcker vissa frågor hos mig; att
välja/välja bort grammatiska funktioner i en automatisk process på detta vis borde
kräva att frågan som ska märkas upp innehåller någon sorts grammatisk struktur som
programmet kan analysera. Detta skulle i sin tur ställa språkliga krav på formuleringen
av frågorna, som verklighetens knapphändiga sökfrågor, exempelvis på webben, i
allmänhet inte lever upp till. Här påminns man om att man befinner sig i
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laboratoriemiljö, och att steget till en ”verklig” och användarvänlig implementering av
de metoder forskarna experimenterar med fortfarande är ganska långt.

Det görs dock försök att komma tillrätta med vissa aspekter av tvetydighetsproblemet
just genom att experimentera med frågeutformningen. Det uppstår nämligen ett
problem när man ska återvinna dokument med hjälp av översatta frågor enligt de IR-
modeller som tilldelar termer i frågor och dokument numeriska vikter för att
möjliggöra relevansrankning10. Problemet består i att de frågetermer som kan
översättas på flera sätt felaktigt gynnas om samtliga översättningar används i
sökningen. Detta beror på att ursprungstermens vikt motsvaras av dess översättningars
adderade vikter –ju fler översättningar, desto större vikt får termen. Specifika termer,
som ofta har relativt få översättningar samtidigt som de ofta är lämpliga söktermer, får
då relativt sett mindre betydelse i den översatta sökfrågan (Oard et al. 2000, s. 624). Ett
flertal metoder har prövats för att minska denna termviktningseffekt. Ett radikalt, men
möjligen något godtyckligt sätt kan vara att bara tillåta en översättning per frågeterm.
Man väljer då helt enkelt den översättning som står först under uppslagsordet i
ordboken, och utgår från att det är den bästa (ibid.). Skillnaden mellan att använda
samtliga eller endast en översättning är enligt författarna inte entydig; ibland fungerar
det ena bäst; ibland det andra (ibid.). Ett något mer sofistikerat tillvägagångssätt är att
använda strukturerade frågor. Oard et al. (2000, s. 624) och Hedlund et al. (2001, s.
216) utnyttjar en synonymfunktion hos återvinningssystemet Inquery för detta
ändamål. Hedlund et al. exemplifierar hur denna funktion ser ut med det svenska ordet
möte; översättningen, med olika alternativ, uttrycks då #syn(encounter meeting
crossing appointment date) (2001, s. 216). Poängen är att termerna inom parentesen av
systemet betraktas som tänkbara alternativa representationer på engelska av en och
samma svenska term (=möte). Vid uträkning av termvikter kommer inte vikterna för de
olika representationerna av samma ursprungsterm adderas, och därmed gynnas inte
termer som representeras av många översättningar. Oard et al. konstaterade att denna
teknik med strukturerade frågor mestadels presterade bättre än ostrukturerade frågor,
oavsett om de ostrukturerade frågorna var begränsade till en översättning per
ursprungsterm eller tog med samtliga. Dock konstaterades att tekniken var långsam,
även i ett försök där den använda uppslagsboken hade få alternativa översättningar per
uppslagsterm (2000, s. 625).

Ett annat sätt att minska betydelsen av irrelevanta frågetermer är att använda någon
form av TXHU\�H[SDQVLRQ��Enkelt uttryckt innebär TXHU\�H[SDQVLRQ att den ursprungliga
sökfrågan ”förstärks” med ett antal nya termer, som på ett eller annat sätt väljs ut i
syfte att förbättra sökresultatet. Valet av expansionstermer kan vara delvis manuellt,
eller utföras helt automatiskt (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 117). I det första
fallet görs först en sökning med ursprungsfrågan, varefter användaren granskar de
högst rankade dokumenten på träfflistan och markerar de som är relevanta, s.k.
UHOHYDQFH� IHHGEDFN. Sedan skapar systemet en ny sökfråga, genom att välja
expansionstermer och räkna ut nya termvikter med utgångspunkt från de av
användaren utvalda dokumenten (ibid. s. 118). Inom CLIR skulle en sådan användar-
interaktion innebära att användaren redan under sökprocessen tvingas relevansbedöma
dokument på främmande språk, varför försök gjorts med att använda helt automatiska

                                                          
10 Vektormodellen och probabilistisk återvinning; se Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999, s. 27-34).
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metoder för TXHU\� H[SDQVLRQ.11 Lisa Ballesteros och W. Bruce Croft har varit
inblandade i ett flertal försök med automatisk TXHU\�H[SDQVLRQ, varav de två tidigaste
som jag studerat inte skedde inom ramen för TREC-konferenserna (även om delar av
TRECs testkollektioner och frågeunderlag med tillhörande relevansbedömningar
användes i försöken) (Ballesteros & Croft 1996, 1997; Allan et al. 1998). Anledningen
till att jag ändå tar upp de två förstnämnda rapporterna är att de ofta citeras i CLIR-
sammanhang, och att den tredje, kortfattade TREC-rapporten blir mer begriplig.

I det tidigaste försöket arbetade man med ORFDO� IHHGEDFN och översättning från
engelska till spanska och tvärtom.  Principen för ORFDO�IHHGEDFN är densamma som för
UHOHYDQFH� IHHGEDFN, men med den skillnaden att de högst rankade dokumenten efter
sökningen med ursprungsfrågan DQWDV vara relevanta; de bedöms inte manuellt
(Ballesteros & Croft 1996, s. 792). Man experimenterade med att använda ”ORFDO
IHHGEDFN” antingen före eller efter att översättningen ägt rum, samt både före och efter
översättningen12. Tanken att före översättningen expandera frågan är att skapa en
starkare ”bas” att utgå från vid översättningen; expansion efter översättningen är tänkt
att minska betydelsen av irrelevanta termer. Expansionerna visade sig överlag ha
positiva effekter; ORFDO� IHHGEDFN� före översättningen tycktes förbättra SUHFLVLRQ och
samma procedur efter översättningen förbättrade UHFDOO. Att kombinera metoderna
tycktes ha en särskilt positiv effekt på korta frågor (Ballesteros & Croft 1996, s. 800).

Ballesteros och Croft gjorde i nästa studie försök med en annan metod för TXHU\
H[SDQVLRQ; ORFDO�FRQWH[W�DQDO\VLV��/&$�(Ballesteros & Croft 1997, s. 85). Denna metod
innebär att de dokument som återvunnits med ursprungsfrågan delas upp i fragment
(eng. SDVVDJHV) av bestämd längd (t.ex. 300 ord), som i sin tur relevansrankas som om
de vore hela dokument (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 129-130). Ur ett bestämt
antal av de högst rankade textfragmenten utvinns därefter ett visst antal expansions-
termer, baserat på dessas samförekomst med frågetermerna i fragmenten (ibid., s. 129).
Termerna som utvinns kan vara enskilda ord, eller fraser (ibid.). Ballesteros och Croft
jämförde den tidigare använda ORFDO� IHHGEDFN-metoden med /&$ (1997, s. 85). /&$�
metoden, som tidigare visat sig överlägsen ORFDO� IHHGEDFN för TXHU\� H[SDQVLRQ� i en
enspråkig miljö, var inte entydigt överlägsen i CLIR-försök. Detta troddes bero på att
/&$-metodens förmåga att expandera med frasuttryck kan vändas till en nackdel,
p.g.a. de erkända svårigheterna att hantera fraser i CLIR-sammanhang (Ballesteros &
Croft 1997, s. 88). Tvingas man översätta fraser ord för ord p.g.a. att man saknar en
översättning av hela uttrycket kan resultatet, som tidigare nämnts, bli katastrofalt. Att
enbart expandera sökfrågan före översättningen gynnar därför ORFDO�IHHGEDFN, som inte
expanderar med fraser. Vid expansion efter översättningen visade sig dock /&$
effektivast, och när man expanderade frågan både före och efter översättningen
verkade /&$�metoden vara något bättre även där (sistnämnda resultat var dock inte
statistiskt signifikant) (ibid., s. 89). Ballesteros och Croft tror att /&$ har potential, om
man lyckas förbättra metoderna för frasidentifiering och –översättning (ibid., s. 90). De
fortsatte att experimentera med /&$ i TREC-6 (Allan et al. 1998, s. 181-183). De
kombinerade denna teknik med frasöversättning, 326� WDJJLQJ� (se ovan) och FRUSXV
GLVDPELJXDWLRQ, d.v.s. att när flera alternativ föreligger ta hjälp av information ur en

                                                          
11 Man kan dock tänka sig att man expanderar sökfrågan före översättningen, genom att söka efter expansionstermer i en
(eventuellt separat) samling bestående av dokument på frågans originalspråk. I detta fall skulle ingen relevansbedömning av
dokument på främmande språk krävas.
12 ”/RFDO�IHHGEDFN”  före översättning förutsätter att man gör sökningen efter expansionstermer bland dokument på samma språk
som ursprungsfrågan, d.v.s. i detta sammanhang i en annan samling än den man i slutändan återvinner dokument på det
främmande språket ur.
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parallell corpus för att välja den bästa översättningen av en term (mer om detta nedan).
I den kortfattade redogörelsen för TREC-försöken framgår att resultaten bekräftar
tidigare experiment, och visar att en kombination av ordboksöversättning med nyss
nämnda metoder kan ge en tvåspråkig sökning som med avseende på genomsnittlig
precision motsvarar c:a 70% av motsvarande enspråkiga (Allan et al. 1998, s. 183).
Värt att notera är att ordboken som användes i alla de tre nyss diskuterade försöken var
av hög kvalitet; man använde Collins engelsk-spanska och spansk-engelska ordböcker.
Adriani (2001) använde en expansionsmetod som i likhet med /&$ baserades på
dokumentfragment� (s. 159). Hon fann dock att expansionen snarast försämrade
sökresultatet, något hon framför allt tillskrev den bristfälliga täckningen hos de gratis
webbordböcker som hon använt sig av vid översättningen (ibid. 164).

Som nämnts ovan kan man komplettera en ordboksöversättning med information ur en
corpus, både för att expandera ordbokens vokabulär (se kapitel 5.2.1.1) och för att
välja den lämpligaste översättningen om flera alternativ föreligger (d.v.s minska
tvetydigheten). Jag tänkte avsluta diskussionen kring tvetydighetsproblemet genom att
ge ett exempel på den sistnämnda användningen av en corpus.13 Allan et al. utnyttjade
en parallell corpus bestående av engelsk- och spanskspråkiga FN-dokument (1998, s.
181). Metoden bestod i att man sökte i den spanska delen av samlingen med den
spanska originalfrågan, och återvann de 100 högst rankade dokumenten. Därefter
utvann man ur de motsvarande 100 engelska dokumenten en lista med de 5000
termerna med högst vikter för frågan. Översättningarna av den spanska sökfrågans
termer väljs därefter ur listan enligt följande: för en given term väljs den översättning
som man återfinner högst upp på listan som den ”bästa”. Om flera översättnings-
alternativ för denna term skulle ha samma rankning, väljs samtliga dessa, och om inga
översättningsalternativ återfinns på listan gör man inget val, utan använder samtliga
varianter som givits av ordboken  (Allan et al. 1998, s. 181). Man fann att corpus-
metoden kunde vara effektiv, men att fel översättning valdes i c:a 20% av fallen. Detta
förde frågorna i fel riktning och försämrade effekten av TXHU\�H[SDQVLRQ. Man fann att
corpusmetoden fungerade bäst om man inte använde den på översättningarna av
expansionstermerna (ibid., s. 182-183).

��������,GHQWLILHULQJ�RFK�|YHUVlWWQLQJ�DY�IUDVHU

Att hantera fraser i samband med ordboksöversättning kan vara problematiskt av flera
skäl. Dels måste frasuttrycken identifieras som sådana i sökfrågorna, och dels måste
man ha tillgång till någon resurs för att översätta dessa uttryck till en korrekt
motsvarighet på det aktuella dokumentspråket. Översättningar ord för ord tenderar att
misslyckas, eftersom språket man översätter till ofta använder en annorlunda
strukturerad fras med ett annat ordval, eller kanske ett sammansatt ord för att uttrycka
det som ”ursprungsfrasen” avser. Som tidigare nämnts är detta problem som i hög grad
berör översättningar från engelska. Jag kommer nu att ge ett exempel på försök att
identifiera och översätta fraser.

Ballesteros och Croft beskriver kortfattat sin metod för frashantering (1997, s. 86).
Eftersom de verkar ha använt samma metod i Allan et al. (1998) fast utan att närmare

                                                          
13 Anledningen till att jag tar upp ett par corpustillämpningar i kapitlet som handlar om ordboksöversättning är att de i detta
sammanhang endast utgör komplement till ordboksöversättning. De tillämpningar där corpusinformationen utgör KXYXGUHVXUVHQ

för översättning, diskuteras nedan under rubriken Corpusbaserad översättning.
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beskriva den, finner jag det återigen motiverat att referera till en artikel som inte ingår i
TREC/CLEF-materialet. Först använde man en 326�WDJJHU (se kapitel 5.2.1.3) för att
markera frågetermernas ordklasstillhörighet. Därefter betraktade man substantiv-
sekvenser och adjektiv-substantiv-par som potentiella fraser. Med hjälp av en databas
bestående av information om ord- och frasanvändning som utvunnits ur Collins
spansk-engelska ordbok sökte man efter engelska fraser. Vid träff fick man den
spanska översättningen av uttrycket. Fick man flera översättningar användes samtliga i
den översatta frågan, och fick man ingen träff översattes frasen ord för ord (Ballesteros
& Croft 1997, s. 86). I Allen et al. används som sagt frasöversättning, men dess effekt
kommenteras inte. En marginell förbättring av genomsnittlig precision kan utläsas,
jämfört med att enbart använda ord-för-ord-översättning (1998, Table 7, s. 183). Denna
lilla förbättring var helt försumbar i Ballesteros & Croft (1997) och orsakerna
analyseras där i viss mån (s. 87). Enligt författarna visar det sig, om man tittar på
individuella frågor, att frasöversättningen ibland fungerar effektivt, men att dåliga
översättningar kan ge sämre resultat än om man bara hade översatt ord för ord. Man
illustrerar med ett exempel: frasen ”sports program”  förekommer i en sökfråga med
innebörden ”idrottsprogram som samhällelig åtgärd” eller ”idrottsprogram som utbyte
mellan länder”, medan den spanska översättningen löd: ”emisiòn deportiva”, vilket
betyder ”sportsändning/sportprogram på TV”. När denna frasöversättning ingick i
frågan sjönk genomsnittlig precision med 40% jämfört med en helt och hållet ord-för-
ord-översatt version av samma fråga. När det felaktiga uttrycket översattes ord för ord,
och frågan i övrigt behöll sina frasöversättningar, var plötsligt den genomsnittliga
precisionen 150% bättre än för den renodlade ord-för-ord-översättningen (Ballesteros
& Croft 1997, s. 87). Man ser här ett exempel på att frasöversättning som metod ställer
stora krav på översättningskvaliteten.

��������+DQWHULQJ�DY�VDPPDQVDWWD�RUG

Ordsammansättningar är vanliga i språk som svenska, finska, tyska och holländska,
vilka samtliga använts som frågespråk i CLEF-2000. Problemet med att hantera
sammansatta ord är intressant som exempel på att olika språks egenskaper påverkar hur
CLIR-processen kommer att te sig. Hedlund et al. gjorde en studie, där man sökte i
CLEFs engelska delsamling med frågor på svenska, finska och tyska (2001, s. 210-
223). Jag tänkte runda av min diskussion kring ordboksöversättningens problem
genom att titta lite på denna studie.

Långa sammansatta ord, i stil med ”avtalspensionskontrovers”, som är korrekta (om än
otympliga) språkliga strukturer på svenska, saknar ofta täckning i ordböcker som hela
ord. Därför tvingas man i CLIR-sammanhang dela upp sådana ord i sina beståndsdelar,
för att översätta delarna var för sig. I mitt exempel skulle vi alltså få ”avtal”, ”pension”
och ”kontrovers” plus två ”s” som utgör fogelement. Denna uppdelning sker med hjälp
av morfologiska analysprogram för respektive språk. Rent schematiskt går det till så att
efter att frågeorden normaliserats till en grundform (p.g.a. de problem som olika
eventuella böjningsformer kan ställa till med) sker översättning av de enkla och
sammansatta ord som återfinns i ordboken. De sammansatta ord som förblir oöversatta
splittras av programmet upp i sina (förhoppningsvis) korrekta beståndsdelar, och
eventuella fogelement avlägsnas. Därefter översätts beståndsdelarna med hjälp av
ordboken, och engelska fraser skapas genom att kombinera samtliga översättningar av
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samtliga beståndsdelar (Hedlund et al. 2001, s. 215). Det är lätt att inse att antalet
översättningsalternativ ökar drastiskt ju fler element ett sammansatt ord består av,
vilket i sin tur påverkar sökfrågans längd –den längsta frågan i den tysk-engelska
sökningen bestod av 528 ord (Hedlund et al. 2001, s. 217).

Hedlund et al. tar upp några språkspecifika egenheter, som påverkar CLIR-processen i
deras försök (2001, s. 218). Intressantast i sammanhanget tycker jag finskan är, genom
att den avviker så kraftigt i sin uppbyggnad från de västeuropeiska språken. Finskan
har väldigt omfattande böjningsmönster och saknar i stället prepositioner. Även
egennamn har böjningsformer på finska, och detta blir problematiskt i en
normaliseringsprocess, där ett annars väl fungerande morfologiskt analysprogram för
finska misslyckades med att identifiera böjda egennamn (ibid.). Detta faktum får mig
att undra om det överhuvudtaget är möjligt att utveckla generella CLIR-metoder;
någon hänsyn måste uppenbarligen tas till vilka språk man laborerar med.

������0DVNLQ|YHUVlWWQLQJ��07��LQRP�&/,5

Som tidigare nämnts har system för maskinöversättning (Machine Translation, MT)
inte i första hand utvecklats för att användas i IR-sammanhang. Oard och Hackett
skriver om LOGOS MT-system, som de använder i sitt försök, att systemet från början
är tänkt att assistera människor vid översättning, exempelvis vid översättningsbyråer.
Systemet gör då en första ”grovöversättning” av ett dokument, som sedan granskas och
förbättras av människor (1998, s. 687-688). I forskningsrapporterna som redogör för
försök med MT-system beskrivs inte systemen särskilt väl; man konstaterar bara att
man använder dem, och vilket/vilka system det rör sig om. Inte heller berörs specifikt
språkliga svagheter hos systemen i någon större utsträckning. Gey et al. (1999) nämner
att MT-systemet Globalink som de använde vid sina försök lämnar ord det inte känner
igen oöversatta. Detta leder till problem vid sökningen, exempelvis då oigenkända
egennamn stavas olika på olika språk (s. 530). Gey et al. (2001) nämner vidare att vare
sig SYSTRAN eller Power Translator kände igen den brittiska stavningen
”SULYDWLVDWLRQ” (amerikansk stavning: ”SULYDWL]DWLRQ”) som var ett nyckelord i en av
sökfrågorna i CLEF-2000 (s.123). Dessa båda exempel är i stort sett det enda jag hittat
av språklig felanalys vid MT-översättning i mitt material. De här omständigheterna
innebär att själva översättningsprocessen i dessa försök blir än mindre problematiserad
än vad fallet var med ordboksöversättning (se avsnitt 5.2.1); man använder sig ju av
färdiga kommersiella system som automatiserar hela processen från den grammatiska
analysen av texten som ska översättas (d.v.s. sökfrågorna eller dokumenten) till
presentation av den färdiga översättningen. Jag kommer därför att inleda detta avsnitt
med att kort beskriva maskinöversättning mer generellt, d.v.s utan att snegla på
tillämpningar inom CLIR. Denna information är hämtad från SYSTRANs webplats14

(SYSTRAN, 2002a). Därefter kommer jag att diskutera MT-användning inom CLIR,
med utgångspunkt i TREC- och CLEF-materialet.

                                                          
14 Jag motiverar denna ”produktplacering” med att SYSTRAN är det mest spridda MT-systemet; under namnet Babelfish kan det
gratis användas på Alta Vista, t.ex. för att översätta websidor. Det är också det vanligaste MT-systemet i CLIR-sammanhang,
åtminstone verkar det så i det material jag har läst för denna uppsats.
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Enligt SYSTRANs hemsida började möjligheterna för maskinell översättning
undersökas efter andra världskriget. Under 1950-talet handlade $XWRPDWLF�7UDQVODWLRQ,
som den dåtida beteckningen löd, om översättning ord för ord, utan tillämpning av
några lingvistiska regler (SYSTRAN 2002c). Under 1960-talet bedrevs projekt vid
amerikanska universitet för att utveckla maskinöversättning från ryska till engelska –en
spegel av det kalla kriget. SYSTRAN (SYStem TRANslation) etablerades 1968 av
Peter Toma, en språkforskare som varit verksam inom MT-forskning sedan 1950-talet.
(SYSTRAN 2002c). Från början arbetade företaget med kontrakt från det amerikanska
flygvapnet, för att utveckla översättningssystem från ryska till engelska. Vid mitten av
1970-talet användes SYSTRANs system av NASA vid det rysk-amerikanska Soyoz-
Apollo-projektet, och efter att ha demonstrerat en prototyp av ett MT-system från
engelska till franska fick SYSTRAN kontrakt med EG-kommissionen för att utveckla
MT-system för olika europeiska språkpar. Idag använder kommissionen 17 system från
SYSTRAN för översättning av intern kommunikation. Under första halvan av 1990-
talet utvecklades MT-systemen för att kunna användas på vanliga PC, och dessa
program lanserades 1995. 1997 lanserades SYSTRAN på weben, i form av Babelfish
översättningstjänst på Alta Vistas webplats. Genom denna kan användare gratis
översätta websidors innehåll i realtid (SYSTRAN 2002c).

SYSTRANs MT-system kan sägas bestå av tre grupper av delkomponenter: ”uppslags-
böcker”, systemmjukvara samt lingvistisk mjukvara (SYSTRAN 2002b). SYSTRAN
översätter mening för mening, genom att först fokusera på enskilda ord och uppgifter
om dem i uppslagsböckerna. Därefter analyseras meningen grammatiskt och slutligen
översätts den analyserade meningen.

Uppslagsböckerna är av tre typer: stamuppslagsbok, uttrycksuppslagsbok samt
kundspecifik uppslagsbok. Stamuppslagsboken är grunden i vokabulären och består av
enskilda ord i en grundform, som är försedd med koder för böjningsmönster,
ordklasstillhörighet, et.c.  Betydelser på målspråket och koder för att skapa rätt
ordformer på målspråket är andra delar av denna ordbok. Uttrycksuppslagsboken
innehåller, som namnet antyder, uttryck bestående av flera ord. Dessa kan både vara
baserade på samförekomst, eller översättningsregler som bygger på grammatiska eller
betydelsemässiga länkar mellan enskilda ord eller hela ordklasser. Orden i uttrycken
ges i en grundform, med hänvisning till stamuppslagsboken för att uttrycksreglerna ska
kunna gälla de böjningsformer och alternativa stavningar som återfinns där. Den
kundspecifika ordboken innebär en möjlighet för en individuell användare att lägga till
ord och uttryck som man saknat i uppslagsboken. Man har också möjlighet att här
generellt eller för vissa sammanhang ändra betydelser som återfinns i de två
huvudsakliga uppslagsböckerna (SYSTRAN 2002b).

Systemmjukvaran är gemensam för de olika språkparen som SYSTRAN stöder; här
ingår funktioner som hanterar bl.a. teckenomvandling (se ovan, kap 3.3: 6WDQGDUG�
LVHULQJ� DY� VNULYWHFNHQ), användargränssnitt, identifiering av gränser för ord och
meningar och behandling av ord som inte återfinns i uppslagsböckerna. System-
mjukvaran kontrollerar också arbetsordningen för de lingvistiska modulerna och
skapar den slutliga, formaterade ”översättningsprodukten” (SYSTRAN 2002b).
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Den lingvistiska mjukvaran består av flera delar. Processen att grammatiskt och
semantiskt analysera varje mening, och försöka bygga upp representationer av käll-
meningarna som ska översättas, utförs av en s.k. SDUVHU��. SYSTRAN utför denna
process med hjälp av ett antal delmoduler, som i varje steg fattar fasta beslut som
skickas vidare till nästa delmodul. Fördelen med detta, enligt SYSTRAN själva är att
varje mening, även ofullständiga eller felaktigt formulerade sådana, kommer att
analyseras och därmed översättas. Nackdelen är att felaktiga beslut kan ackumuleras
under processens gång. För att minska konsekvensen av detta finns det funktioner i
programmet som markerar osäkra beslut, och analysprocessen avslutas genom att ett
filterprogram identifierar större misstag i analysen (SYSTRAN 2002b).

Efter att meningen på källspråket har analyserats, påbörjas konstruktionen av
översättningen. Översättningsinformation från ordböckerna används av en överförings-
modul och en syntesmodul (eng. WUDQVIHU�PRGXOH och V\QWKHVLV�PRGXOH). Överförings-
modulen utför situationsspecifika omstruktureringar i texten, beroende på grad av
olikhet mellan källspråk och målspråk, och är, förutom uppslagsböckerna, den enda
modulen som relaterar till båda språken. Dess storlek varierar från språkpar till
språkpar; ju mer närbesläktade språken är, desto mindre blir överföringsmodulen.
Syntesmodulen, slutligen, skapar de målspråksträngar, som motsvarar informationen
från de föregående modulerna. Syntesen är oberoende av källspråket, och sker med
hjälp av algoritmer för målspråksspecifika konstruktioner, exempelvis negationer,
frågor och placering av adverb.

Översättningsproblematiken inom CLIR består, som framkommit på ett flertal ställen i
denna uppsats, i att PDWFKD en sökfråga på ett språk med en dokumentsamling på ett
eller flera andra språk; huruvida denna översättning är läsbar för en annan människa är
ointressant så länge den fyller sin funktion ur IR-synpunkt. MT-system, som syftar till
att skapa entydiga översättningar av fullständig text, kan bli problematiska att använda
för översättning av sökfrågor. Detta beror dels på att sökfrågor ofta är språkligt
ofullständiga, och dessutom drar man i CLIR ofta nytta av synonymer för att bredda
sökningen. Ett annat problem är tillgången på system för mer udda (=ej så
kommersiellt gångbara) språkpar, något som ju också gäller vid ordboksöversättning
(jämför kapitel 5.2.1.1). Vid mitt senaste besök på SYSTRANs hemsida [2002-03-31]
kunde jag konstatera att engelska utgör ett av språken i 9 av de 18 språkpar som
erbjuds on-line (5 av dessa översatte från engelska, och 4 översatte till detta språk)
(SYSTRAN 2002a).

��������0DVNLQ|YHUVlWWQLQJ�L�75(&�RFK�&/()

Den följande diskussionen kommer inte bli lika ingående som den kring ordboks-
översättning, av skäl som tidigare antytts; MT-systemen är färdiga produkter, som IR-
forskarna inte ägnar sig åt att skräddarsy för CLIR-bruk; man tar helt enkelt vad man
får. Jag kommer därför utifrån forskarrapporterna ganska allmänt försöka diskutera
anledningar till att MT-system används i försöken, samt problematisera MT-
översättning som metod.

                                                          
15 Det engelska verbet SDUVH�innebär att utföra en sådan grammatisk/språklig analys.
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En ganska uppenbar anledning för CLIR-forskarna att använda MT-system är just det
faktum att här finns en teknik för automatisk översättning tillgänglig, som forskarna
lätt kan kombinera med sina befintliga IR-system16. CLIR i sin nuvarande form är ju,
som framgått av kapitel 3.2, en relativt ny företeelse, och då är det inte underligt att
man experimenterar med de tänkbara resurser som står till buds. Det lätthanterliga med
att låta ett färdigt system utföra översättningarna (även i dessa fall framför allt av
frågorna snarare än dokumenten) tycks ha attraherat flera kategorier forskargrupper.
En sådan är ”nybörjarna”, d.v.s. forskargrupper som har ringa erfarenhet av CLIR men
vill utveckla detta, och samtidigt bli en del av forskningssamfundet vid de stora
konferenserna. Figuerola et al. (2001) motiverar sitt deltagande i CLEF-2000 ungefär
på detta sätt (s. 224).  En annan kategori tycks vara mer etablerade IR-grupper, som
experimenterar med egna prototypsystem. Minns att inom TREC var CLIR bara en
liten deltillämpning bland ett flertal andra –det verkar sannolikt att en del forskare
deltog i TRECs CLIR-spår mest för att det var ytterligare en tillämpning man ville
provköra sitt system på. Man var kanske i första hand intresserad av att testa sitt eget
system snarare än att fördjupa sig i CLIR-problem, varför man valde MT som ett
relativt enkelt sätt att delta även i denna utvärdering17 . En del av de CLIR-forskare
som baserar sin översättning på corpusmetoder (se kap. 5.2.3) har använt MT och i viss
mån ordböcker för att komplettera sina försök, eller för att försöka jämföra olika
metoders potential (mer om detta senare). Sedan finns det forskare som varit lite mer
intresserade av att undersöka MT i första hand. Douglas Oard t. ex, deltog i TREC-6
och 7 med MT-baserade försök, både med dokumentöversättning (TREC-6) och fråge-
översättning (TREC-7)(Oard & Hackett 1998; Oard 1999). Jag kommer i följande
avsnitt behandla de försök där MT används som huvudmetod; de nyss nämnda
corpusförsök där MT används som komplement diskuteras i kapitel 5.2.3.

I de forskningsrapporter jag har läst som behandlar försök med MT, är översättning av
sökfrågan det vanligaste angreppssättet. Detta har jag nämnt som ett potentiellt
problem för MT-system, eftersom sökfrågor i verkligheten kan vara syntaktiskt
ofullständiga. Dock bör man komma ihåg att frågebeskrivningarna inom TREC och
CLEF (se kap. 5.1.1 för kort beskrivning) bortsett från titelfältet utgörs av fullständiga
meningar, vilket man kan se som en brist i försöksutformningen, om man tänker på hur
sökfrågor brukar se ut i verkligheten. Oard och Hackett jämförde i TREC-6
dokumentöversättning och frågeöversättning (1998, s 687ff.). Man använde Logos
MT-system för att översätta den tyska delsamlingen (se kap. 5.1.1) till engelska och
sökte därefter med de engelska sökfrågorna. Detta jämfördes med en översättning av
TRECs engelska sökfrågor till tyska och sökning i den oöversatta tyska samlingen.
Dessutom gjordes ytterligare ett jämförande enspråkigt försök, en sökning i den
oöversatta tyska samlingen med TRECs tyska frågor (Oard & Hackett 1998, s. 688-
699). Alla tre försöken utfördes med tre olika längd på frågorna; enbart WLWOHfältet,
enbart GHVFULSWLRQfältet, eller hela frågebeskrivningen, inklusive QDUUDWLYHfältet.
Resultatet visade att dokumentöversättning och frågeöversättning presterade ungefär
lika bra på WLWOHfrågorna, samt att dokumentöversättning var något bättre på de långa
frågorna.18 Båda MT-metoderna presterade mellan 67% och 90% av den jämförande
                                                          
16 Att MT-tekniken inte från början är avsedd för IR-tillämpningar har redan konstaterats; konsekvenserna av detta kommer att
diskuteras mer längre fram.
17 Detta är inget som forskarna själva uttrycker, utan bara mina egna reflektioner och spekulationer.
18 Frågorna med enbart GHVFULSWLRQfältet gav generellt sämre resultat än de med enbart WLWOHfältet. Oard och Hackett tror att det kan
bero på att orden i WLWOHfältet, som ju även används i de längsta frågorna (=de som använder hela frågebeskrivningen), ofta är väl
fungerande söktermer. Fördelen med att ha den något längre frågeformuleringen som GHVFULSWLRQfältet innebär (jämfört med
WLWOHfältet), tror forskarna försvinner genom att WLWOHfältets kärnfulla termer då inte används. Forskarna har valt att främst fokusera
på WLWOHfrågorna och fullängdsfrågorna i sin resultatredovisning (1998, s. 688).  
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enspråkiga sökningen med avseende på genomsnittlig precision för WLWOHfrågor och
långa frågor (Oard & Hackett 1998, s. 699). Forskarna drog slutsatsen att MT-
översättning av dokument är en tänkbar metod, om samlingen som ska översättas inte
är alltför stor.19  Man tror vidare att dokumentöversättning med MT kan vara mer
effektiv än översättning av frågor i en del tillämpningar (Oard & Hackett 1998, s. 692).
Dock fortsatte man inte följande år att undersöka dokumentöversättning, mycket p.g.a.
att TREC-7 krävde att man skulle arbeta med samtliga i samlingen ingående språk
(Oard 1999, s. 541; se kap. 5.1.2 om TREC-7). Härav vågar man kanske dra slutsatsen
att dokumentöversättning är realistiskt endast i undantagsfall.

Översättning med MT-system ger som tidigare nämnts endast ett översättnings-
alternativ per ord/term. Vid MT-översättning av sökfrågor kan det dock vara önskvärt
(liksom när man använder ordböcker) att expandera sökfrågorna, antingen det är för att
öka frågans bredd genom synonyma uttryck, eller för att minska effekten av dåliga
översättningar. Man kan tänka sig att MT-översatta frågor blir känsligare för dåliga
översättningar än när ordböcker används just genom att MT-systemen endast
presenterar ett alternativ. Om en sökfråga är korthugget formulerad är underlaget för
systemet att skapa en korrekt översättning kanske inte tillräckligt och risken finns att
det enda presenterade alternativet är felaktigt. Jämför detta med ett hypotetiskt
exempel, där man i en ordboksöversättning använder exempelvis 2 av 2 enligt
ordboken tänkbara översättningar av en term. Den ena av dessa visar sig vara irrelevant
och tillför ”brus” på resultatlistan, men man får ändå några relevanta träffar genom den
andra översättningen. Någon form av bearbetning av frågorna borde alltså vara
gynnsamt för MT-baserad översättning. Detta får dock ske utanför ramen för själva
MT-systemen eftersom dessa är färdiga produkter som inte låter sig manipuleras i
någon större utsträckning, åtminstone inte av IR-forskare inom TREC och CLEF. I
många fall har forskarna i TREC och CLEF använt MT utan andra modifikationer än
möjligen VWHPPLQJ och stoppordslistor, men några grupper har gjort försök med att
expandera sökfrågorna, och jag tänkte avsluta MT-diskussionen med att titta på dessa
gruppers rapporter.

Boughanem et al. (2000) gjorde i TREC-8 CLIR-försök med franska och engelska
sökfrågor på alla fyra delsamlingar (s. 438). Tre försök redovisades; två med engelska
frågor, där det ena utfördes med en SVHXGR� UHOHYDQFH� IHHGEDFN-metod och det andra
utan, samt ett tredje försök med franska frågor där SVHXGR� UHOHYDQFH� IHHGEDFN
användes (ibid., s. 439). I de båda försök där SVHXGR� UHOHYDQFH� IHHGEDFN användes
tillämpades den efter översättningen utförts av MT-systemet, i de tre fall av fyra där
översättning krävdes.20 Efter en första sökning antas de 12 högst rankade dokumenten i
vardera delsamling vara relevanta, och utifrån dessa expanderas frågorna på respektive
språk varefter nya sökningar utförs. Resultaten från de fyra språken slogs sedan
samman på en gemensam lista (ibid, s. 438). En jämförelse mellan de båda försök som
baserades på engelska sökfrågor visade att den TXHU\�H[SDQVLRQ-metod som användes
inte tillförde något, utan snarare försämrade sökresultatet. Att använda franska

                                                          
19

 Det tog c:a två månader att genomföra översättningen av TRECs tyska delsamling. Man hade tillgång till fem arbetsstationer
(som delades med andra användare) för detta arbete (Oard & Hackett 1998, s. 688).
20

 Sökningen utfördes parvis med efterföljande sammanslagning av resultatlistorna. Eftersom engelska och franska utgör
dokumentspråk i TREC-samlingen (tillsammans med tyska och italienska) och ursprungssökfrågerna var på antingen engelska
eller franska, behövdes självklart endast översättning till de tre övriga dokumentspråken i de båda försöken.
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sökfrågor som grund för MT-översättning som man gjorde i det tredje försöket visade
sig fungera sämre än engelska frågor.21

Qu et al. kom samma år till en annan slutsats beträffande nyttan med SVHXGR�UHOHYDQFH
IHHGEDFN (2000, s. 341). Inför sina försök, där SYSTRAN användes för översättningen,
ville man ta reda på om expansionen�gjorde mest nytta före, efter eller både före och
efter översättningen utfördes. Man kom fram till att alla tre tillvägagångssätten innebar
förbättringar, men att expansionen fungerade bäst när den gjordes efter översättningen
(ibid., s. 343). Man ville sedan jämföra effekten av två sätt att kontrollera antalet
IHHGEDFNtermer; att använda samma antal termer för alla frågor, eller låta termernas
antal variera för olika frågor (ibid., s. 341). Båda dessa metoder förbättrade sök-
resultatet, jämfört med ett referensförsök utan IHHGEDFN. Genomsnittlig precision ökade
med drygt 25% och UHFDOO� med c:a 13%. Skillnaden mellan de båda IHHGEDFN-
metoderna för dessa mått var bara en eller ett par procent (Qu et al. 2000, s. 344; Table
1).

Gey et al. (2001) konstaterade i sina CLEF-försök att manuellt utvalda expansions-
termer gav en tydlig förbättring av sökresultatet i en enspråkig sökning i den tyska
delsamlingen jämfört med de icke expanderade frågorna (s.119; Table 2). Expansions-
termerna hade man fått genom att göra en första sökning i den tyska delsamlingen och
antingen titta direkt på dokumenten, eller på de för respektive fråga högst rankade
dokumenttermerna. Personen som valde ut termerna lade ner c:a 10 till 25 minuter per
sökfråga (ibid., s. 118). Dessa expanderade tyska frågor användes även i ett av
gruppens flerspråkiga experiment. Man lät då MT-systemet Power Translator översätta
frågorna till engelska, franska och italienska (ibid., s. 122). Översättningarna,
tillsammans med de tyska utgångsfrågorna, fick utgöra HQ�pool med vilken man sökte i
hela den fyrspråkiga samlingen på en gång. (Alltså: ingen parvis sökning med efter-
följande sammanslagning av resultatlistorna). Ett försök till med tyska som ursprungs-
språk utfördes, och två med engelska. Inget av dessa tre använde någon TXHU\
H[SDQVLRQ� i form av UHOHYDQFH�IHHGEDFN. Däremot använde man i samtliga tre fall WYn
MT-översättningar; en utförd av Power Translator och en av SYSTRAN (Gey et al.
2001, s. 120-122). Detta motiverades med att olika system gör fel i olika sammanhang;
genom att använda båda kanske de i viss mån kompenserar varandras misstag. Det
sistnämnda tyska försöket och ett av de engelska dito arbetade, liksom de manuellt
expanderade tyska sökfrågorna med HQ fyrspråkig frågepool riktad mot hela samlingen.
Det återstående engelska försöket arbetade med parvis sökning och efterföljande
sammanslagning av delresultaten.22 Gey et al. kom fram till att sökningen med
manuellt expanderade frågor gav klart bättre resultat än utan expansion.23 De båda
engelska försöken, där skillnaden bestod i huruvida man sökte med språkpar i varje
delsamling, eller med alla fyra frågespråken samtidigt i hela samlingen, skilde sig inte
mycket åt resultatmässigt; den parvisa sökningen presterade något bättre. De engelska
försöken låg också resultatmässigt i nivå med det tyska försöket utan TXHU\�H[SDQVLRQ.
                                                          
21 Man kan tänka sig att sistnämnda styrs av egenskaper hos översättningssystemet, och det framgår inte (såvitt jag kan se) i
rapporten vilket MT-system som använts; det står bara ”…using an online machine translation.” (Boughanem et al. 2000, s. 431)
22 Den fyrspråkiga frågepoolen för de två förstnämnda icke-manuella försöken innehöll vardera två översättningar på italienska,
franska och antingen engelska eller tyska . Ursprungsfrågornas termer (antingen tyska eller engelska) multiplicerades med två för
att få samma termfrekvens som för de översatta frågorna (som ju bestod av två översättningar). I det andra icke-manuella engelska
försöket, med parvis sökning, behövs inte denna multiplikation. Under sökningen dividerades sedan termfrekvenserna för alla fyra
språk med två i de två förstnämnda försöken, och likadant för de tre översatta språken i experimentet med parvis sökning.
Divisionen gjordes för att frågetermer som dubblerats genom multiplikation, eller översatts likadant av båda MT-systemen, inte
skulle få för stort inflytande i frågorna (Gey et al. 2001, s. 120-122).
23 Genomsnittlig precision för  försöken med tyska frågor var c:a 0,39 med manuell expansion och c:a 0, 27 utan (Gey et al. 2001,
s. 123; Table 4).



42

Även om de tre ovan citerade gruppernas resultat inte är entydiga tycks det alltså vara
möjligt att förbättra en MT-översättning med query expansion, liksom fallet är vid
ordboksöversättning. Man kan tänka sig att en sådan förbättring blir än mer nödvändig
vid MT-översättning, om sökfrågorna är mindre utförligt (=mer realistiskt) formul-
erade än inom TREC och CLEF.

������ &RUSXVEDVHUDGH�PHWRGHU�L�&/,5

Både ordboksöversättning och maskinöversättning innebär ofta att man använder sig
av resurser som ursprungligen är avsedda att användas av människor och som det kan
ligga mycket språkvetenskaplig forskarmöda bakom. Grundtanken med de corpus-
baserade metoderna är istället att man automatiskt utvinner information ur flerspråkiga
textsamlingar som antingen består av parallellt översatta, eller innehållsmässigt
jämförbara dokument (se kap. 3.4.2). Denna information ska sedan möjliggöra
matchningen mellan sökfrågor och dokument�  över språkgränserna. De matematiska
och statistiska metoder som ligger till grund för utvinningen av översättnings-
informationen utgör en parameter som kan skilja sig åt mellan olika forskningsgrupper,
men jag har inte till syfte att fördjupa mig kring dessa aspekter i min diskussion.24 Jag
kommer istället att med ord i stället för formler försöka beskriva olika sätt att utvinna
information ur corpora för CLIR.

Av de elva rapporter som ligger till grund för den följande diskussionen kommer sju av
dem från två grupper, som deltagit med i huvudsak corpusbaserade försök i fyra
respektive tre av de fyra konferenser som denna uppsats fokuserar på. Jag kommer att
koncentrera mig på dessa två gruppers arbete, som ger exempel på försök med både
jämförbara och parallella corpora. Den första gruppen är baserad i Zürich (Swiss
Federal Institute of Technology (ETH), sedermera Eurospider Technology AG) och
den andra i Montreal (Université de Montreal).25

��������-lPI|UEDUD�FRUSRUD

ETH/Eurospiders arbete i TREC och CLEF har fokuserat på jämförbara dokument-
samlingar på olika språk, d.v.s. sådana som inte utgör översättningar av varandra, men
har andra beröringspunkter, såsom ämne, tillkomsttid och typ av dokument. Man har
framför all utnyttjat SDA-telegrammens egenskaper i sina försök. (Ett par årgångar av
nämnda telegram utgör som bekant även en stor del av själva testsamlingen i TRECs
CLIR-spår). Utifrån detta dokumentmaterial, som jag kommer att definiera lite mer
precist längre fram, har man arbetat med två huvudsakliga metoder för att matcha

                                                          
24 Den matematiskt initierade och intresserade läsaren kan, om så önskas, själv studera denna aspekt i de citerade rapporterna om
corpusmetoder med tillhörande referenslistor.
25

 Intressant med Zürichgruppen är att de i hög grad varit aktiva i experiment med SDA-samlingarna (se kap. 5.1.1) innan dessa
blev stommen i TRECs CLIR-samling. Gruppen har dessutom varit drivande inom själva konferensernas organisation genom att
den funnits representerad i både TRECs 3URJUDP�&RPPLWWHH (av Peter Schäuble) under åtminstone de tre år som ingår i min
studie, och även i &/()������:RUNVKRS�6WHHULQJ�&RPPLWHH�(av Peter Schäuble och Martin Braschler).
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sökfrågor och dokument: utvinnande av s.k. ”likhetstesaurusar” (VLPLODULW\� WKHVDXUL)
samt en variant av SVHXGR� UHOHYDQFH� IHHGEDFN. Jag kommer nu att beskriva
förutsättningar och principer för dessa båda metoder, innan jag kommenterar försöken i
de olika rapporterna.

Som grund för de båda metoderna skapar man  par (eng. WR�DOLJQ��WR�FUHDWH�DOLJQPHQWV)
av dokument från två enspråkiga jämförbara samlingar. Denna procedur är mer
omsorgsfullt beskriven i en rapport som ligger utanför ramen för TREC/CLEF-
konferenserna, och som jag tar mig friheten att referera till vid behov (Braschler &
Schäuble 1998). Vad gäller att para ihop olika SDA-samlingar (exempelvis den tyska
och den franska) drar man nytta av deras speciella egenskaper. Som nämnts i kapitel
5.1.1 är SDA-telegrammen på olika språk inte översättningar av varandra, utan
producerade separat. Telegramproduktionen är inte heller lika stor på de tre aktuella
språken (tyska, franska & italienska), vilket framgår av tabell 1 (se kap. 5.1.1). Detta
beror på att SDA täcker både lokala nyheter i Schweiz olika språkområden såväl som
nationella och internationella nyheter. Konsekvensen av detta är att exempelvis en del
tyska telegram saknar ämnesmässiga motsvarigheter på franska och tvärtom (Mateev et
al. 1998, s. 628). Det finns dock en gemensam kärna med avseende på ämne, främst
vad gäller internationella händelser. Denna gemensamma kärna tar man fasta på när
man vill para ihop dokument som liknar varandra med avseende på innehåll (ibid.).
Just SDA-telegrammen erbjuder extra hjälp, genom att de är PDQXHOOW försedda med
klassifikationskoder som är gemensamma för de olika SDA-språken (Braschler &
Schäuble 1998, s. 189). När det gäller att skapa DOLJQPHQWV mellan SDA-telegram på
olika språk, utnyttjar man klassifikationskoderna, samt förekomst av egennamn och
siffror i telegrammen (ibid.). Man utgår från att stavning av egennamn på
närbesläktade språk ofta överensstämmer, och att sifferangivelser i stort sett är
språkligt oberoende.

Mer komplicerat blir det att försöka para ihop SDA-telegram med dokument från andra
källor; i det aktuella fallet de engelska nyhetstelegrammen från AP, som även utgör
TRECs engelska delsamling för CLIR. SDA-samlingarna och AP-telegrammen har
inte lika mycket gemensamt innehållsmässigt som SDA-samlingarna har sinsemellan.
Man kan inte heller dra nytta av några gemensamma klassifikationskoder (Braschler &
Schäuble 1998, s. 189). Skillnaden mellan AP-telegrammen och de tyska SDA-tele-
grammen (det är dessa som används i DOLJQPHQWförsöket i (Braschler & Schäuble
1998)) är för stor för att man enbart ska kunna använda sig av egennamn och
sifferangivelser som grund. I stället började man med att rensa bort både låg- och
högfrekventa ord ur AP-telegrammen.26 Att rensa bort högfrekventa ord är i princip
samma sak som att använda en stoppordslista –i det här fallet blir dock listan betydligt
större än vad stoppordslistor brukar vara. Att även avlägsna lågfrekventa ord motiveras
med att dessa annars skulle kunna ge upphov till rent slumpmässiga kopplingar mellan
dokumenten i DOLJQPHQW-processen (Braschler & Schäuble 1998, s. 186). De på detta
sätt rensade AP-telegrammen görs sedan om till sökfrågor för den tyska SDA-
samlingen, genom att de översätts med hjälp av en engelsk-tysk ordlista som man
sammanställt av ett antal gratisresurser från Internet. Ordlistan innehåller
huvudsakligen ”ord-till-ord”-uppslag, men även fraser och rent av fullständiga
meningar (ibid.). Man påpekar att ordlistan innehåller en del stavfel och tveksamma
översättningar, och saknar information om exempelvis ordklasstillhörigheter.

                                                          
26 Med högfrekventa termer avses sådana som förekommer i minst 10% av dokumenten; lågfrekventa termer förekommer endast i
ett eller ett par dokument (Braschler & Schäuble 1998, s. 186).
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Översättningen gick primitivt till; man ersatte de engelska termerna med ordlistans
samtliga översättningsalternativ. Ord som saknades i ordlistan  användes inte, såvida
de inte började med versal; då betraktades de som möjliga egennamn och fördes över i
sin engelska form till den översatta sökfrågan (ibid., s. 187) Att använda en
osofistikerad och ”brusig” ordlista för översättning utan någon språklig analys låter sig
göras, menar forskarna, eftersom översättningens syfte endast är att finna
innehållsmässiga matchningar mellan dokument i två olika samlingar –inte att direkt
matcha sökfrågor och dokument i en sökning. En mer fullödig lingvistisk analys skulle
dessutom bli väldigt tidskrävande, eftersom samlingarna innehåller tusentals dokument
(Braschler & Schäuble 1998, s. 186-187). En annan rationalisering som görs utgår från
det faktum att nyhetstelegram som beskriver samma händelser i allmänhet har ungefär
samma tillkomsttid, även om de kommer från olika telegrambyråer. Detta innebär att
man i stället för att söka i hela den tyska SDA-samlingen (tre år i det beskrivna
försöket) efter ”partners” till vart och ett av AP-telegrammen, nöjer man sig med att
söka bland SDA-dokumunt som tillkommit inom ett visst ”datumfönster” – i detta fall
en femtondagarsperiod i förhållande till ett visst AP-telegrams tillkomstdatum
(Braschler & Schäuble 1998, s. 188). ($OLJQPHQWV mellan de mer homogena SDA-
samlingarna söktes endast med dokument från samma dag (ibid., s. 189)). Det är lätt att
inse att en sådan fokusering på en bråkdel av samlingen i taget sparar mycket tid, men
man riskerar också att missa önskvärda matchningar, exempelvis av telegram som ger
bakgrund till händelser, eller rör periodiska händelser (ibid., s. 188-189). Det påpekas
också att AP-SDA-paren är irreversibla, d.v.s. behöver man par i motsatt riktning
(SDA-AP) måste man utgå från SDA-telegrammen och göra om matchningen. Detta
beror på att olika nyhetsbyråer kan bevaka samma händelse olika grundligt.
Konsekvensen blir att flera olika AP-texter kan vara matchade med ett och samma
SDA-telegram, och alla SDA-telegrammen är inte parade med AP-texter (ibid., s. 189).

De parvis sammanförda telegramsamlingarna för olika språkpar utgör stommen för
matchningsprocessen i ETH/Eurospiders CLIR-försök, både i TREC och CLEF.27 De
användes dels för att skapa s.k. likhetstesaurusar och dels för en variant av SVHXGR
UHOHYDQFH� IHHGEDFN. Jag ska kort beskriva principerna för dessa metoder innan jag
kommenterar en del av ETH/Eurospiders försök i TREC/CLEF.

En s.k. likhetstesaurus (VLPLODULW\� WKHVDXUXV) för CLIR-bruk skapas genom att de
dokumentpar som utvunnits i DOLJQPHQW-processen som beskrivits ovan slås ihop till
flerspråkiga (i detta fall handlar det om tvåspråkiga) dokument (Braschler et al. 1999b,
s. 514). Med hjälp av denna mängd ”träningsdata” 28 utvinns automatiskt en struktur
som för en term på det ena språket ger en lista över termer på det andra språket som
statistiskt liknar den första termen (Braschler et al. 2000a, s. 369).29 Till skillnad från
”vanlig” statistisk beräkning av likhet, som bygger på samförekomster av termer inuti
dokument (d.v.s. termer utgör indexeringselement för dokumenten) betraktas termerna
i likhetstesaurusen som begrepp, som indexeras av de dokument där de förekommer

                                                          
27 Värt att notera är att TRECs testsamling består av delvis samma dokument som ingår i  gruppens parvis matchade ”tränings-
corpora”. Detta är dock ingen nödvändighet för försöken; i CLEF utgörs testsamlingen av andra dokument (se Tabell 1, kap. 5.1.1;
Tabell 2, kap. 5.1.4).
28 Begreppet WUDLQLQJ används i litteraturen för att beteckna automatisk statistisk/matematisk utvinning av information ur en
datasamling (i detta fall nyhetstelegram), som ett (CL)IR system sedan kan använda för att söka efter dokument i samma, eller en
annan, samling.
29 Att kalla målspråkstermerna i en likhetstesaurus för ”översättningar” är därför inte helt korrekt –bara för att statisktiska likheter
råder mellan två termer på olika språk behöver det inte betyda att de är rena översättningar av varandra i språklig bemärkelse –de
kanske bara förekommer i likartade sammanhang. Jag kommer dock fortsättningsvis, i brist på bättre ord, att kalla de resulterande
termerna från likhetstesaurusar  för översättningar .
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(d.v.s. GRNXPHQWHQ ”indexerar” termerna/begreppen –ombytta roller)(Baeza-Yates &
Ribeiro-Neto 1999, s. 131). Likheten mellan termer i tesaurusen har alltså bestämts
utifrån de uppsättningar dokument från ”träningssamlingen” som indexerar (d.v.s
innehåller) respektive term (Braschler et al. 1999b, s. 514).30

3VHXGR� UHOHYDQFH� IHHGEDFN�  med hjälp av jämförbara parvis matchade dokument-
samlingar beskrivs kortfattat i Braschler et al. (2000a, s. 369). För att återvinna franska
dokument med tyska frågor görs först en sökning på tyska bland de tyska dokumenten.
Den resulterande träfflistan jämförs med listan över de tysk-franska dokumentparen
man tidigare utvunnit enligt ovan. Ingår någon av de tyska träffarna i par med ett
franskt dokument, ersätter man det tyska dokumentet med dess franska ”partner”. Om
ett tyskt dokument på träfflistan saknar fransk motsvarighet enligt DOLJQPHQW-listan
bortser man från detta dokument. Detta ger en ”ersättningslista” med franska
dokument, som alltså mycket väl kan vara kortare än den ursprungliga tyska listan. Ur
de högst rankade dokumenten från denna franska lista utvinns söktermer, som sedan
används för att söka i en fransk dokumentsamling. Denna samling behöver inte vara
densamma som ligger till grund för den parvisa matchningen, även om så är fallet i
TREC-experimenten (Braschler et al. 2000a, s. 369). En skillnad mellan den nyss
beskrivna IHHGEDFN-metoden och de som Ballesteros och Croft arbetat med (se kap.
5.2.1.3) är att de sistnämnda tillämpar sina metoder före och/eller efter översättningen
ägt rum, medan SVHXGR� UHOHYDQFH� IHHGEDFN med hjälp av jämförbara samlingar
JHQHUHUDU själva översättningen (Braschler & Schäuble 1998, s. 192). Denna
översättning kan kombineras med termer ur en likhetstesaurus.31

I TREC/CLEF-försöken har ETH/Eurospider främst använt sig av GRNXPHQW
DOLJQPHQW-metoder mellan SDA-samlingarna, d.v.s. för sökning mellan tyska, franska
och italienska. Att skapa DOLJQPHQWV�med SDA-dokument där engelska ingår är, som
framgått ovan, mer komplicerat, eftersom man blir tvungen att använda en mindre
kompatibel dokumentsamling (AP-telegram i detta fall). Gruppen har därför oftast valt
att ta till andra metoder när engelska ingår i språkparen (MT eller översättning med
ordlista). Detta kan man tycka är en svaghet i metoden; en trespråkig samling
nyhetstelegram, som visserligen inte är parallellt översatta, men kommer från samma
nationella nyhetsbyrå, och som dessutom har gemensam manuell indexering är en
resurs som man nog får betrakta som ett specialfall. Det har talats om att den
potentiella fördelen med jämförbara kontra parallella dokument skulle vara att
jämförbara samlingar torde vara lättare att få tag på. Om det då krävs en så stor likhet
mellan dokumentparen, att det blir svårt att matcha VDPPD� W\S�av dokument (i detta
fall nyhetstelegram) från olika källor (SDA resp. AP), så kanske utbudet av potentiellt
användbara jämförbara ”träningssamlingar” inte är så stort. Å andra sidan visar
ETH/Eurospider på möjligheten att kombinera översättningsresurser (corpus, ordlista
samt MT), när en resurs inte räcker till. Jag ska avslutningsvis beskriva gruppens
försöksuppställningar från TREC-6 och framåt.

I TREC-6 bestod CLIR-uppgiften som bekant i att utföra tvåspråkiga sökningar i
samlingar på tyska (SDA-telegram och NZZ-artiklar), franska (SDA-telegram) samt
engelska (AP-telegram) (se kap. 5.1.1). ETH-gruppen arbetade med fransk-tysk, tysk-
                                                          
30 En mer stringent och matematisk genomgång av principen för  likhetstesaurusar finns i (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s.
131-134). Deras genomgång avser dock TXHU\�H[SDQVLRQ�för enspråkig IR.
31 I TREC-6 verkar gruppen dock ha gått mer traditionellt tillväga med sin UHOHYDQFH� IHHGEDFN –man använde först en
likhetstesaurus för att ersätta ursprungsfrågans termer; dessa termer användes som ”översatt” sökfråga och därefter användes de tio
högst rankade dokumenten för SVHXGR�UHOHYDQFH�IHHGEDFN�.



46

fransk, engelsk-tysk och tysk-engelsk återvinning. Man varierade antalet termer från
likhetstesaurusarna, som användes i översättningen (antingen 25 eller 50), använde
SVHXGR�UHOHYDQFH�IHHGEDFN i olika hög grad (både före och efter ”översättningen” med
likhetstesaurusen, eller bara efter), samt gjorde några jämförande försök med engelsk-
tysk och tysk-engelsk maskinöversättning av sökfrågebeskrivningarna (Mateev et al.
1998, s. 628-631). Resultaten av dessa varierade delförsök kommenteras dock knappt i
rapporten, vilket gör det svårt för mig att diskutera, men jag tänkte säga några ord om
hur man hanterade sökningar då engelska ingick antingen som frågespråk eller som
dokumentspråk. Man har, som ju framgått tidigare, inte lika självklart kunnat skapa
likhetstesaurusar med jämförbara dokument som mellan SDA-språken. Man drog nytta
av den maskinöversättning som Oard och Hackett gjort av de tyska SDA-dokumenten
till engelska med hjälp av LOGOS MT-system (1998, s. 687-696; se även kap. 5.2.2.2
ovan). Detta möjliggjorde för ETH att skapa en SDUDOOHOO corpus av de tyska
originaltelegrammen och de engelska översättningarna, som utgångspunkt för att skapa
likhetstesaurusar (Mateev et al. 1998, s. 629). Gruppen valde dock att inte använda
hela dokumentöversättningarna, utan bara titelfält och ”lead-fält” som verkar vara en
motsvarighet till ingresser i tidningsartiklar. Denna begränsning motiveras med att man
inte anser det realistiskt att översätta dokumenten fullständigt, och man ville pröva om
den begränsade informationen räcker för att utvinna likhetstesaurusar för tysk-engelsk
och engelsk-tysk översättning. ETH kompletterade själva med en maskinöversättning
av titlar och ”leads” i NZZ-delen av TRECs tyska samling, och SDA och NZZ-
dokumenten, med respektive översättningar utgjorde tillsammans grunden  för likhets-
tesaurusarna (ibid.). Man kom fram till att likhetstesaurusar där maskinöversättningar
ingår är mindre pålitliga än sådana som enbart består av manuellt skapade dokument.
Man illustrerar detta med exemplet :DOGKHLP; i nyhetssammanhang från den aktuella
tiden (1988-90, samt 1994) är det sannolikt personen Kurt Waldheim som avses. När
man i likhetstesaurusen söker efter engelska begrepp som liknar :DOGKHLP får man
tillbaka IRUHVW som ett alternativ. Detta beror på att :DOGKHLP konsekvent har översatts
till IRUHVW�KRPH av MT-systemet i den underliggande corpusen (ibid., s. 630).

I TREC-7 använde ETH/Eurospider tyska sökfrågor för att söka bland de tyska,
franska, italienska och engelska dokumenten (Braschler et al. 1999b, s. 512-514). Vad
gäller sökningar från tyska till franska och från tyska till italienska användes
likhetstesarusar baserade på GRFXPHQW�DOLJQPHQWV mellan olikspråkiga SDA-dokument
på samma sätt som i TREC-6. Till skillnad från föregående år hade man dock utökat
träningscorpusen till att omfatta c:a 10 års telegramproduktion för båda språken.32 Bl.a.
ville man komma ifrån det faktum att träningscorpusen dittills helt och hållet
överensstämt med söksamlingen i TREC-försöken; nu finns det i alla fall träningsdata
för likhetstesaurusarna, som helt saknas i TRECs CLIR-samling. Detta gör
likhetstesaurusarna mer generella, enligt forskarna (ibid., 515). Likhetstesaurusarnas
översättningar kompletterades med SVHXGR�UHOHYDQFH� IHHGEDFN enligt den metod som
beskrivits ovan med DOLJQHG�GRFXPHQWV. Vad gäller den tysk-engelska sökningen valde
man detta år att satsa på den primitiva tysk-engelska ordlista som använts i (Braschler
& Schäuble 1998) och som omnämnts ovan. Man gjorde en enkel ord-för-ord
översättning som kompletterades med SVHXGR� UHOHYDQFH� IHHGEDFN� (Braschler et al.
1999b, s. 515).

                                                          
32 D.v.s omfattande TRECs SDA-samlingar plus ytterligare SDA-telegram på alla tre språk från 1991 till mars 1998 (Braschler et
al. 1999b, s. 515)
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Man gjorde parvisa sökningar som slogs ihop till en resultatlista, och redovisar tre
resultat, vart och ett med olika längd på sökfrågorna (alla fält, WLWOH + GHVFULSWRQ samt
enbart WLWOH).  Resultaten visar att ju längre sökfrågorna är desto bättre blir resultatet
(Braschler et al. 1999b, s. 516; Figure 3). Forskarna tror att det beror på att
corpusbaserade tekniker som likhetstesaurusar gynnas av långa frågor. De har en bred
täckning med avseende på vokabulär,  men innehåller också dåliga uppslagsord, som
kan få stora konsekvenser om sökfrågan som ska översättas är för kort (Braschler et al.
1999b, s. 516). Man anser också att det goda resultatet med långa frågor visar att
corpusmetoderna har mindre problem med tvetydighet än rena ordboksöversättningar.
Detta sägs bero på att frågelängden ökar väldigt snabbt vid ordboksöversättning genom
att ord kan översättas på flera sätt (Braschler et al. 1999b, s. 516). En likhetstesaurus å
andra sidan sägs medge översättning med termer som liknar frågan som helhet snarare
än individuella termer. Man kan invända att det i verkligheten mestadels är viktigare
att kunna hantera korta än långa frågor, och forskarna erkänner att man får arbeta med
detta. Man tror att man för detta syfte kommer att inkorporera fler lingvistiska resurser
i sitt system (ibid.).

I TREC-8 gjordes tre försök; ett renodlat corpusförsök, ett där man kombinerade
likhetstesaurusar med MT-översättning, samt ett tredje försök vars främsta syfte var att
undersöka en alternativ metod för sammanslagning av resultatlistor från de tvåspråkiga
sökningarna. Jag kommer bara att kommentera de två förstnämnda försöken. Det
renodlade corpusförsöket använde tyska sökfrågor, där samtliga fält i fråge-
beskrivningarna användes. Det gick till på samma sätt som försöket i TREC-7, med
den skillnaden att man denna gång faktiskt försökte sig på att skapa och använda en
tysk-engelsk likhetstesaurus utifrån SDA-AP-DOLJQPHQWV, i stället för att förlita sig på
maskinöversättning eller ordlista (Braschler et al. 2000a, s. 368-369). Liksom i TREC-
7 kombinerar man med sin SVHXGR UHOHYDQFH� IHHGEDFN-metod; denna gång används
dock SVHXGR� IHHGEDFN i  I|UVWD� hand; likhetstesaurusen tas bara till om IHHGEDFN-
metoden levererar mindre än tre dokument (ibid., s. 370).

I det andra försöket kombinerade man fyra olika MT-system med likhets-
tesaurusarna.33 Även här användes de fullständiga frågebeskrivningarna på tyska
(Braschler et al. 2000a, s. 370). Forskarna utförde alltså maskinöversättning av sök-
frågorna från tyska till engelska, franska och italienska. Härvid visar sig ett problem
med maskinöversättning; den begränsade mängden språkpar som de täcker. Alla fyra
systemen kunde översätta från tyska till engelska, två klarade tyska-franska och inget
klarade tyska-italienska, varför man lät Systran översätta från tyska till engelska, och
därefter från engelska till italienska (ibid., s. 371). Forskarna sade sig förgäves ha lagt
ned en hel del möda på att hitta ett MT-system som klarade tysk-italiensk översättning,
och tyckte det var anmärkningsvärt att kombinationen av två såpass stora språk
uppenbarligen inte ansågs kommersiellt gångbar (ibid., s. 370-371). MT-teknologin är
resurskrävande och konsekvenserna blir tydliga beträffande utbudet.

För ett givet målspråk lät man alla MT-system som klarade att översätta dit generera
översättningar av de tyska sökfrågorna. Detta innebar att man fick fyra engelska och
två franska översättningar, samt en italiensk. Samtliga MT-översättningar användes
och kombinerades med respektive likhetstesaurus till en sökfråga. Gruppen hade testat
sig fram till att en kombination av olika MT-översättningar gav små prestanda-

                                                          
33 Systemen som användes var MZ Translator, T1 Translator, Systran web translation och Power translator 2000 (Braschler et al.
2000, s. 371).



48

förbättringar i förhållande till att enbart använda sig av det bästa MT-systemet
(Braschler et al. 2000a, s. 371). Den engelska frågan t.ex. bestod alltså av termer från
fyra olika maskinöversättningar i kombination med termer från den tysk-engelska
likhetstesaurusen.

En jämförelse av resultaten för de båda försöken visar att enbart corpusmetoder
fungerar sämre än när de kombineras med maskinöversättning (Braschler et al. 2000a,
s. 372). En bidragande orsak tror forskarna kan vara att man att man använde sig av sin
tysk-engelska likhetstesaurus, baserad på SDA-AP-DOLJQPHQWV�� trots att man bedömt
dessa träningsdata som olämpliga i sammanhanget (Braschler et al. 2000a, s. 372).
Anledningen till att de trots allt användes var att man ville genomföra ett försök som,
till skillnad från tidigare, helt avstod från manuellt konstruerade resurser (Braschler et
al. 2000a, s. 372).

I CLEF 2000 använde Eurospider/ETH fortfarande SDA-samlingar för att åstadkomma
sina tysk-franska och tysk-italienska likhetstesaurusar (för tysk-engelsk sökning
återgick man till att använda en ordlista, jfr. försöket i TREC-8) (Braschler & Schäuble
2001, s. 141). I CLEF är dock testsamlingen en annan än i TREC (se Tabell 1, kap.
5.1.1; Tabell 2, kap. 5.1.4); nu finns inte längre några dokument som överensstämmer
mellan träningssamlingarna och testsamlingen.

Man gjorde tre försök som samtliga byggde på de tyska sökfrågornas samtliga fält
(Braschler & Schäuble 2001, s. 141). Det första var baserat på MT-översättning av de
engelska, franska och italienska GRNXPHQWHQ till tyska. Översättningarna bildade ett
gemensamt index med de tyska dokumenten, och detta kombinerade enspråkiga index
användes sedan för enspråkig tysk sökning. En fördel med att söka i ett enhetligt index
är att man slipper problemet med att slå ihop resultatlistor av flera tvåspråkiga
sökningar (ibid., s. 142).

Det andra försöket byggde i stället på översättning av sökfrågor från tyska, och var en
kombination av maskinöversättning, corpusmetoder och översättning med tysk-engelsk
ordlista (Braschler & Schäuble 2001, s. 142). För varje språk kombinerades två
metoder. Översättning till franska och italienska innebar att man kombinerade en MT-
översättning med termer från respektive likhetstesaurus. Den engelska översättningen
använde MT i kombination med ordlistan. Även för sökningen bland de tyska
dokumenten, där frågorna ju inte översätts, kombinerades två sökningar; en ”vanlig”
enspråkig, och en där man använt SVHXGR�UHOHYDQFH�IHHGEDFN, i syfte att ”imitera” den
expansionseffekt, som användning av likhetstesaurusar och även ordlistor medför
(ibid., s. 142-143). Resultaten av dessa fyra kombinerade sökfrågeuppsättningar slås
därefter samman till en fyrspråkig resultatlista (ibid., s. 143).

Det tredje försöket innebar att man kombinerade resultatet från de båda ovanstående
experimenten, och denna kombination presterar överlag bäst med avseende på genom-
snittlig precision, både i jämförelse med försöket med enbart dokumentöversättning,
och det med enbart frågeöversättning (Braschler & Schäuble 2001, s. 143; s.144).
Gruppen analyserade även enskilda språkpar (tyska-franska, tyska-italienska och
tyska-engelska) med avseende på genomsnittlig precision och hur olika
översättningsstrategier presterade i de tre fallen (ibid., s. 145). Man jämförde likhets-
tesaurusar (för franska och italienska) och ordlista (för engelska) med MT. Jämförelser
gjordes även med kombinationen av tesaurus/ordlista med MT. Dessutom gjorde man
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enspråkiga franska/italienska/engelska sökningar för att få referenspunkter (ibid., s.
145-146; Table 4, 5 & 6). Vad gäller översättning till franska och italienska, så gällde i
båda fallen att MT-systemet presterade bättre än likhetstesaurusen, medan
kombinationen var något bättre än MT-systemet ensamt (ibid., s. 145-146). I
engelskans fall presterade MT-systemet nästan i nivå med den enspråkiga
referenssökningen. Dock fungerade sökningen med ordlista ganska dåligt, vilket gjorde
att kombinationen av MT och ordlista i detta fall var klart svagare än MT-systemet
ensamt. Forskarna antar att den goda MT-prestandan för engelska har att göra med att
språkkombinationer inom MT som involverar engelska är, och fortsätter att vara, de
som satsas mest forskning på (ibid., s. 146). Man påpekar även tvetydighetsproblemet
vad gäller att använda ordlistor (Braschler & Schäuble 2001, s. 146), men verkar å
andra sidan inte ha ansträngt sig att använda metoder för att förbättra en urskillningslös
översättningsstrategi (se kap. 5.2.1.3).

ETH/Eurospiders GRFXPHQW�DOLJQPHQW-metod verkar för mig problematisk, genom att
de jämförbara samlingar som ska utgöra grunden tycks behöva vara homogena i
ganska hög grad. Det har hävdats att jämförbara samlingar ska vara lättare att finna än
parallella samlingar, men detta kan ifrågasättas, eftersom gruppen under fyra år inte
lyckats åstadkomma någon annan likhetstesaurus för tyska-engelska än den mellan
SDA- och AP-telegram, som inte fungerat särskilt bra. Den tredelade SDA-samlingen
är nog, som redan påpekats, att betrakta som ett specialfall. Däremot är det intressant
att se hur gruppen i ett av CLEF-försöken faktiskt integrerar samtliga tre huvudresurser
för översättning: corpora, MT och ordlistor.

��������3DUDOOHOOD�FRUSRUD

Université de Montréal har i TREC-7, 8 och CLEF-2000 gjort CLIR-försök där man
använt parallella corpora för att bygga en probabilistisk översättningsmodell. Väldigt
kortfattat innebär detta att man först skapar DOLJQPHQWV�mellan meningar i en parallellt
översatt tvåspråkig samling. Kriterier för parallella meningar är deras position i texten
och deras längd etc. Förekomsten av FRJQDWHV�(se kap. 3.4.1) ger ytterligare belägg för
parallellitet. (Nie 2000, s. 607). Därefter beräknas förhållanden för översättning av ord.
Man antar först att varje ord i en mening skulle kunna utgöra en översättning av varje
ord i dess parallella motsvarighet. Ju oftare två ord förekommer i parallella meningar,
desto större sannolikhet (probabilitet) att de är översättningar av varandra. Utifrån
dessa grundantaganden görs ytterligare beräkningar, som jag inte tänker gå in på (ibid.,
s. 608).

I TREC-7 gjorde Université de Montréal försök där man för den probabilistiska
modellen använde 8 årgångar av den s.k. Hansard-samlingen, en parallell corpus
bestående av protokoll från kanadensiska parlamentsdebatter, vilket innebär c:a 50
miljoner ord på engelska och franska (Nie 1999, s. 548). Sådana textsamlingar är dock
sällsynta och för en del språkpar saknas de helt. Därför ville man i TREC-8 undersöka
möjligheten att automatiskt bygga upp en parallell corpus av webdokument för att
använda i den probabilistiska översättningen. I försöken arbetade man bara med
engelska och franska (Nie 2000, s. 607).

Processen att skapa en parallell webcorpus består av flera steg: först ska tänkbara
webplatser väljas ut. Därefter ska alla dokument på dessa platser hittas, och slutligen
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ska texterna paras ihop (Nie 2000, s. 608). Det första steget syftar till att ta reda på
vilka webbplatser som kan innehålla parallella texter för det aktuella språkparet. Till
detta använde forskarna några söktjänster och frågade efter franska dokument som
innehöll en hypertextlänk kallad ”English version”, ”English” eller liknande. Sådana
länkar leder vanligen till en engelsk parallelltext. På samma sätt frågade man efter
engelska dokument som innehöll en länk till en fransk version. Från söktjänsternas
svarslistor utvinns sedan adresserna till webplatserna, som betraktas som tänkbara
kandidater (ibid.). I steg två används söktjänster för att utvinna URLerna till alla
dokumenten på de utvunna webplatserna från steg ett. I steg tre används några olika
kriterier för att para ihop de URLer som representerar parallella dokument. För det
första tar man fasta på att parallella texter vanligen har likartade URLer, ofta kan den
enda skillnaden vara ett segment som anger språket, exempelvis ”-en”, ”e” etc. för
engelska och ”-fr”, ”-f” etc. för franska dokument. Därför kan URLerna ge ett första
urval av möjligen parallella dokument (ibid). Därefter används andra kriterier som t.ex.
dokumentens längd, för att ytterligare bekräfta eller förkasta tänkbara par. De två nyss
nämnda bedömningarna kan göras utan att själva dokumenten laddas ner (Nie 2000, s.
608). När man sedan laddar ner de tänkbara dokumentparen, kan man göra ytterligare
kontroller, som t.ex. om HTML-stukturen är likartad, om de innehåller tillräckligt
mycket text, eller om det går att utvinna parallella meningar ur dem (ibid). Hela
processen att utvinna parallella dokument avbröts efter 75 timmar. Då hade man
utvunnit c:a 20000 dokumentpar, vilket motsvarade 135 MB franska texter och 118
MB engelska texter. Bara 30% av de 5474 tänkbara webplatserna hade då genomsökts
(ibid).

Université de Montréals försök i TREC-8 gick ut på att jämföra probabilistisk
översättning med antingen Hansard-, eller webcorpusen (Nie 2000, s. 609). Man
använde franska och engelska sökfrågor för att söka i den franska SDA-samlingen och
den engelska AP-samlingen. Fyra försök redovisades: antingen engelska eller franska
frågor användes med antingen Hansardmodellen eller webmodellen. I vart och ett av
dessa kombinerades en cross-languagesökning med en enspråkig sökning, för att man i
varje försök skulle kunna slå ihop resultat från både den franska och den engelska
samlingen (ibid.).

Resultaten av de fyra försöken visar att webmodellen presterar ungefär lika bra med
avseende på genomsnittlig precision som Hansardmodellen när franska sökfrågor
används, och något sämre med engelska frågor (Nie 2000, s. 610; Fig. 2). En
jämförelse mellan de båda corpusmodellerna och de enspråkiga franska och engelska
sökningarna visar att corpusmodellerna presterar i storleksordningen 80-90% av de
enspråkiga sökningarna, vad gäller genomsnittlig precision (ibid., Fig. 3). Nie tar
slutligen upp en del problem för både Hansard- och webmodellen, bl.a rena fel-
översättningar, okända ord och felaktig hantering av egennamn. Några av dessa
problem sägs i viss mån kunna lösas genom att kombinera corpusmodellen med en
ordlista, något som gruppen har experimenterat med tidigare (ibid., s. 610-611).

Till CLEF-2000 hade Montréal-gruppen utvunnit en engelsk-italiensk och en engelsk-
tysk parallell websamling utöver den engelsk-franska man redan hade. Detta
möjliggjorde deltagande i den fyrspåkiga uppgiften vid CLEF. (Nie, Simard & Foster
2001, s. 188). Vad gällde  den engelsk-franska översättningen prövade man också att
kombinera med andra resurser; Hansardsamlingen och ett par ordlistor (ibid., s. 191).
Engelska sökfrågor användes (ibid., s. 195). Resultaten var mediokra; bl.a. hade man
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svårt att hantera sammansatta ord i den tyska delsökningen. Att kombinera den
engelsk-franska websamlingen med andra resurser gav ingen förbättring jämfört med
att låta bli (ibid., s. 196). Trots nedslående siffror kanske automatisk generering av
parallella webdokument är en metod som kan ha en framtid, om man lyckas förfina
den. Manuellt framställda parallella corpora är som nämnts sällsynta, och tenderar
dessutom att vara ”smala” ämnesmässigt eller tillkomna i en speciell kontext.
Hansardcorpusen består ju exempelvis helt av parlamentsprotokoll. Man kan lätt
föreställa sig att detta faktum återspeglas i dokumentens vokabulär. Weben, å andra
sidan, är ju minst sagt innehållsmässigt spretig. Detta kanske kan möjliggöra bredare
parallella samlingar, som därmed kan utnyttjas i lite fler sammanhang, även om de
innehåller en del brus.

����'HOVDPPDQIDWWQLQJ

Jag avslutar här kapitel 5 med en kortfattad sammanfattning av den ganska omfattande
diskussionen i kapitel 5.2-5.2.3.2, innan det är dags för jämförelser metoderna emellan
och slutsatser i kapitel 6.

������0DVNLQOlVEDUD�RUGE|FNHU

Denna metod, som av de tre kanske mest liknar ett människas enkla användande av
ordböcker, dras med flera problem. En del har med översättningsresurserna att göra;
exempelvis råder det brist på (bra) ordböcker för många språkpar och vissa av de mer
sofistikerade ordböckerna är inte tillgängliga gratis. Bristfällig täckning hos
ordböckernas vokabulär är ett annat problem som givetvis påverkar slutresultatet i
sökningen.

Om man bortser från ordböckernas tillgänglighet och egenskaper, faktorer som IR-
forskarna inte kan påverka nämnvärt, finns det några språkliga problem som forskarna
försökt komma tillrätta med: språklig tvetydighet, frashantering samt hantering av
sammansatta ord.

Problemet med språklig tvetydighet, t.ex. synonym- och homonymförekomst, har
bemötts med flera olika försök till lösningar:

� 3�2�6�WDJJLQJ�av sökfrågan. Reducerar antalet översättningsalternativ till de
som i det aktuella sammanhanget tillhör rätt ordklass.

� Strukturerade frågor som lösning på problem med alltför gynnsamma
termvikter för termer med många översättningsalternativ.

� 4XHU\�H[SDQVLRQ (I CLIR främst med automatisk s.k. ORFDO�IHHGEDFN�SVHXGR
UHOHYDQFH� IHHGEDFN). 4XHU\� H[SDQVLRQ� kan tillämpas före eller efter över-
sättningen, eller både före och efter. Försök har även gjorts med ORFDO�FRQWH[W
DQDO\VLV, som innebär att expansionstermer och frasuttryck utvinns ur
fragment av bestämd längd från en första söknings högst rankade dokument.
Dessa fragment relevansrankas i sin tur, varefter termerna väljs ut.
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� Ta hjälp av en parallell corpus, om lämplig sådan finnes, för att lättare välja
det bästa översättningsalternativet, då flera möjliga föreligger.

Identifikation och översättning av fraser är ett annat problem vad gäller ordboks-
översättning, delvis p.g.a. att frasuttyck ofta saknas i ordböckerna. Ett försök till
lösning beskrivs av Ballesteros och Croft (1997, s. 86-87). Först markeras fråge-
termernas ordklasstillhörigheter med en 3�2�6��WDJJHU. Sekvenser av substantiv samt
adjektiv-substantivpar betraktades som potentiella fraser och matchades mot ordboken.
Metoden visade sig vara mycket känslig för felaktiga översättningar, vilket
exemplifieras i kapitel 5.2.1.4 ovan.

Sammansatta ord, slutligen, blir ett problem genom att de ofta saknar täckning i
ordböckerna. Detta gör det nödvändigt att dela upp orden i mindre beståndsdelar som
sedan översätts separat. Detta sker med hjälp av språkspecifika program för
morfologisk analys.

������ 0DVNLQ|YHUVlWWQLQJ��07��L�&/,5

Fördelen med MT-tekniken är att den utgör en ”fix och färdig” teknologi för
automatisk översättning, som forskarna kan laborera med. Ett par problem finns dock:
tekniken är främst tillgänglig för språkpar där engelska är ett av språken –övriga
språkpar tycks ha ringa kommersiellt intresse för producenterna av MT-system.
Dessutom är systemen tänkta främst för översättning av fullständig text –de är inte
anpassade för ett IR-scenario med frågor i form av en serie nyckelord. Några forskare
har därför försökt sig på att översätta dokumenten i stället för frågorna, något som
snabbt blir orealistiskt i stora flerspråkiga samlingar. MT-systemen är också designade
för att presentera HWW slutgiltigt översättningsalternativ; inom IR kan det ibland vara en
fördel om synonymer etc. presenteras, så att man har möjlighet att bredda sökfrågan.

Liksom vid ordboksöversättning har en del forskare försökt förbättra sökfrågorna med
hjälp av TXHU\� H[SDQVLRQ, både genom SVHXGR� UHOHYDQFH� IHHGEDFN och manuell
tilldelning av expansionstermer, med blandat resultat.

������ &RUSXVEDVHUDGH�PHWRGHU�L�&/,5

Grundtanken med corpusbaserade metoder för översättning är utvinning av
översättningsinformation ur parallella eller jämförbara textsamlingar, d.v.s man VNDSDU
sina översättningsresurser i högre utsträckning än för de båda tidigare diskuterade
metoderna. Man vill så mycket som möjligt kringgå användandet av lingvistiskt
resurskrävande verktyg som ordböcker och MT-system. Att använda jämförbara
textsamlingar bedömer jag som problematiskt, eftersom det har visat sig att
likhetsgraden måste vara väldigt hög (se försöken vid ETH/Eurospider kap. 5.2.3.1),
vilket torde göra det svårt att generalisera metoden. Att, som Université de Montréal
använda parallella webbsidor kanske har större möjligheter (genom webbens storlek
och det faktum att den inte är specialiserad ämnesmässigt), även om de inledande
resultaten kanske inte varit alltför övertygande.
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��'LVNXVVLRQ�RFK�VOXWVDWVHU

Det är dags att runda av denna studie, och detta gör jag genom att i tur och ordning
diskutera kring var och en av forskningsfrågorna: Vad skiljer de olika
översättningsmetoderna åt, med avseende på tillvägagångssätt? Vilka möjligheter
respektive problem finns, enligt forskarna, med de olika metoderna? Vilka är
framtidsutsikterna; verkar någon metod mer lovande än någon annan? Innan jag sätter
igång vill jag dock reservera mig för eventuella svårigheter att dra jämförelser mellan
principiellt olika metoder, men min förhoppning är att mina synpunkter är vettiga och
inte alltför mycket handlar om ”äpplen och päron”.

����6NLOOQDGHU�L�WLOOYlJDJnQJVVlWW

En ganska stor del av kapitel 5 beskriver principerna för de tre olika översättnings-
metoderna, och problemen med dessa, fast kanske huvudsakligen var för sig. Dessa
beskrivningar kommer jag inte att upprepa här; mitt fokus ligger på att försöka
diskutera principiella skillnader metoderna emellan och deras konsekvenser.

En grundläggande skillnad är, återigen, översättningsresursens karaktär i de olika
metoderna; ordböcker/listor, fullständiga översättningssystem (MT), samt dokument-
samlingar. Utifrån detta kan en skillnad beskrivas som att resurserna är i olika grad
färdiga att använda och i olika behov av komplettering för att åstadkomma
översättningar. Corpora är ju inget annat än textsamlingar som, vilket framgår av
kapitel 5.2.3, kräver en del förarbete innan man utvunnit översättningsverktyg ur dem.
I andra änden av spektrat har vi MT-systemen, som i en helt automatiserad process har
till uppgift att leverera HWW någorlunda läsbart och grammatiskt korrekt översättnings-
alternativ. Mitt emellan befinner sig ordböckerna, som  i likhet med MT-systemen tagit
stora mänskliga resurser i anspråk vid skapandet (åtminstone de ”fina” ordböckerna,
Collins et.c.), men där grundanvändandet innebär ett enkelt ersättande av
ursprungstermerna med översättningarna från ordboken. MT-systemen har ju som
tidigare påpekats skapats för översättning av löpande text, något som brukar vara en
överloppsgärning i IR-sammanhang, p.g.a. frågornas knapphändiga karaktär.
Ordboksöversättning sker mer på term-för-term-basis.

Ordboks- respektive MT-översättning kan alltså sägas vara besläktade så tillvida att
man utnyttjar språkvetenskapliga resurser. Dessutom har man med båda metoderna
inom TREC och CLEF experimenterat med TXHU\� H[SDQVLRQ, antingen för att öka
frågornas bredd, eller komma tillrätta med felaktiga översättningar (detta har jag
redogjort för i kapitel 5). Corpus-metoderna sticker av genom att man inte använder
dyra lingvistiska resurser, utan förlitar sig på att utvinna översättningsredskap ur
textsamlingar med hjälp av statistiska och matematiska metoder. Jag tycker det verkar
som att corpus-anhängare i viss mån medvetet vill undvika MT-system och ordböcker
med motivationen att tillgängligheten är begränsad, både p.g.a. prissättning och vilka
språk som faktiskt har täckning. Man vill se vad man kan åstadkomma utan alltför
mycket språkvetenskaplig inblandning, men detta återkommer jag till i kapitel 6.2.3.
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����0HWRGHUQDV�P|MOLJKHWHU�RFK�SUREOHP

Min andra frågeställning rörde forskarnas åsikter om metodernas möjligheter och
problem. Ett par mönster tycker jag mig se i texterna: dels talas det (åtminstone i de
mer översiktliga framställningarna) betydligt mer om problem och brister än om
möjligheter; dels märks det ofta i försöksrapporterna, helt naturligt, att forskarna är sin
egen metod närmast, varvid man gärna ser problem hos de metoder man inte använder.
Dessa förhållanden gör att det är svårt att uttala sig om några möjligheter/problem som
metoderna har L�I|UKnOODQGH�WLOO�YDUDQGUD. Man får också komma ihåg att forskningen
kring CLIR för digitala medier är en relativt färsk företeelse, vilket framgår av kapitel
3, och den verksamhet jag redovisar är experimentell; det är alltså lite ”trial-and-error-
karaktär” på en del försök; man kombinerar ibland flera typer av översättningsresurser
för att kompensera bristfällig täckning t.ex. Detta gör det svårt att ge en entydig bild av
forskarnas syn på metodernas möjligheter och problem, utöver de kortfattade och
generella omdömen från översiktsartiklarna (Oard & Diekema 1998; Peters & Sheridan
2001) som redovisats i kapitel 3.4. Jag kommer därför att, metod för metod, återknyta
till nämnda översikter för en kortfattad beskrivning av problemen och själv försöka
formulera någonting beträffande eventuella möjligheter XWLIUnQ�PLQD�HJQD�VOXWVDWVHU av
undersökningen. Samtidigt hänvisar jag åter läsaren till kapitel 5 där undersökningen
redovisas mer ingående.

������2UGERNV|YHUVlWWQLQJ

Om något ska sägas till ordboksöversättningens fördel är det kanske att den är
principiellt enkel, vilket kanske är anledningen till att så många inom TREC/CLEF valt
att arbeta med den. Dessutom tillfredsställer den, genom sin fokusering på termer, det
”normala” sättet att formulera sökfrågor; jämför med MT-system, som är avsedda för
fullständiga meningar. Dock finns det problem förknippade med metoden, utöver de
som är direkt förknippade med ordböckernas egenskaper (d.v.s. tillgänglighet på de
aktuella språken, omfång av vokabulären och tillförlitlighet). Om man, enligt
grundprincipen, ersätter ursprungsfrågans termer med samtliga översättningar får man
oundvikligen problem, genom att språkliga tvetydigheter och för sammanhanget
olämpliga översättningar leder till att den översatta frågan tappar precision. Mycket av
forskningen kring ordboksöversättning handlar om att reducera konsekvenserna av
tvetydigheter, vilket redovisats i kapitel 5, liksom problemet att känna igen och
översätta fraser i knapphändigt formulerade frågor. Vad gäller frasöversättning är det,
enligt Peters och Sheridan, ofta ordböckerna som utgör ett problem, genom att de ofta
dåligt täcker sådana uttryck (2001, s. 60).

������0DVNLQ|YHUVlWWQLQJ

Det attraktiva med maskinöversättning är att metoden utgör en sedan decennier
utvecklad och tillgänglig automatiserad översättningsteknologi. Alltså har det fallit sig
naturligt att pröva dess möjligheter, när IR-forskare börjat intressera sig för
översättning i digitala sammanhang. Problemet är att tekniken inte är skräddarsydd för
IR-ändamål; tanken är att MT-systemet ska leverera HWW översättningsalternativ utifrån
en sammanhängande text, medan man inom IR ofta arbetar med ofullständigt
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formulerade frågor, som dessutom ofta är betjänta av att breddas med flera alternativ;
man kan alltså ana ett problem som lite grann är ordboksöversättningens motsats; i
stället för en stor mängd översättningsalternativ, varav ett flertal kan vara tveksamma
som vid ordboksöversättning, får man ett enda, som dessutom kan vara felaktigt,
exempelvis om sökfrågan inte är tillräckligt välformulerad för MT-systemet. Att låta
MT-systemet istället göra det som det är bra på, att översätta dokumenten i stället för
frågorna, har dömts ut som varande för kostsamt och tidsödande, åtminstone vad gäller
stora, heterogena textsamlingar. Experiment har gjorts, liksom med ordboks-
översättningar, att komplettera sökningarna med TXHU\�H[SDQVLRQ�(se kapitel 5).

Ett annat problem (som även gäller ordboksmetoden, fast kanske inte i lika stor
utsträckning) rör tillgängligheten på MT-system, och berörs exempelvis av Braschler
et al. (2000, s. 370-371). Mycket forskningsarbete ligger bakom teknologin, och det
tycks bara vara ett begränsat antal språkpar som är kommersiellt intressanta,
företrädelsevis där engelska är ett av språken.

������&RUSXVEDVHUDGH�PHWRGHU

Möjligheten som forskarna ser med dessa metoder, eller åtminstone det som utmärker
dem gentemot ordboks- respektive MT-översättning, är att man vill försöka
åstadkomma översättningsresurser automatiskt med hjälp av matematiska och
statistiska snarare än lingvistiska metoder. Resurserna utvinns ur textsamlingar
(corpora) som kan vara antingen parallella (d.v.s. bestå av dokument som är
översättningar av varandra) eller jämförbara (d.v.s. bestå av dokument som är ämnes-
och stilmässigt lika över språkgränserna). Jag har i kapitel 5 givit exempel på försök
med båda typerna av samlingar. Forskarna önskar komma ifrån beroendet av
lingvistiska resurer (=ordböcker, MT-system) med begränsad tillgänglighet och
försöka skapa egna verktyg för översättning. Peters och Sheridan påpekar dock
svårigheten att få tag på lämpliga testsamlingar, både parallella och jämförbara, att nya
samlingar är dyra att skapa och att samlingarna är ämnesmässigt smala; när nya
ämnesområden ska göras sökbara behövs nya referenscorpora för CLIR-tillämpningar
(2001, s.61-62). Man har alltså tillgänglighetsproblem även beträffande corpusmetoder
och man har än så länge haft svårt att generalisera corpusmetoderna utanför varje
använd testsamling. Personligen ställer jag mig också skeptisk till om det är möjligt att
med gott resultat reducera ett problem som involverar naturligt språk till matematik
och statistik, även om problemet ”bara” gäller matchning av dokument och sökfrågor
över språkgränserna. (Detta är kanske mest för att jag själv är mer språkvetare än
matematiker och tycker att språk ska hanteras varsamt…)

����)UDPWLGVXWVLNWHU

Kapitel 6.1 och 6.2 (och därmed mina två första frågor) handlar till stor del om saker
som jag gått igenom i kapitel 3 och 5, och jag hoppas att dessa kortfattade diskussioner
ska tjäna som ytterligare en repetition av nämnda kapitel, samt i viss mån göra
jämförelser mellan de tre översättningsmetoderna. I detta delkapitel tänker jag blicka
framåt och utifrån min undersökning ganska fritt ägna mig åt egna spekulationer och
slutsatser beträffande framtiden för CLIR.
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Utifrån det ganska omfattande material som ligger till grund för denna uppsats
(huvudsakligen forskarrapportena från TREC-6,7,8 och CLEF-2000) kan jag
konstatera att ingen av de tre översättningsmetoderna sticker ut, eller lyfts fram, som
varande överlägsen någon annan. Det görs mer eller mindre lyckade försök med alla
metoderna, och skillnader i tillvägagångssätt försvårar jämförelser. Peters och Sheridan
hävdar i sin översikt att samtliga metoder kan prestera ungefär 80% av enspråkig
effektivitet om de används i ett noggrant testat och väl designat system, och poängterar
att samtliga metoder har begränsningar (2001, s. 62). Man bör dock komma ihåg att
IR-samfundets intresse för översättning är relativt nyvaknat; om man bortser från
Saltons försök med kontrollerad vokabulär för c:a 30 år sedan, så är det först på 1990-
talet med digitala mediers framväxt, webbens expansion och ett alltmer
internationaliserat näringsliv, som ett forskningssamfund bildats kring CLIR-frågor.
Kort sagt: forskningen befinner sig fortfarande i sin linda, och de tre huvudsakliga
metoder man arbetat med och som redovisats i denna studie kanske inte visar sig
livsdugliga på längre sikt om de inte förfinas ordentligt, åtminstone inte var och en för
sig; de kanske kan komma att komplettera varandra, som i flera av de redovisade
försöken.

Om man ska sia lite om framtida behov av informationsutbyte över språkgränserna, så
kan man nog utgå ifrån att internationaliserings/globaliseringsprocessen kommer att
fortsätta; inom EU är introduktionen av den gemensamma valutan, Euro, ett exempel
på detta. Därmed kommer det förmodligen också finnas ett fortsatt intresse att försöka
åstadkomma rimliga CLIR-lösningar. Dock tror jag att forskningsmödorna inom CLIR
ganska snart kommer att stabilisera sig kring de mest talade och/eller ekonomiskt
betydelsefulla språken; engelska, spanska, franska och tyska av de europeiska, där
åtminstone de tre förstnämnda har spridning utanför Europa; kinesiska (om man nu kan
betrakta det som HWW språk) och japanska i Asien, samt kanske ryska och arabiska. Inom
IR-samfundet har engelska hela tiden varit det språk som man i första hand forskat
kring, och kommunicerat på, även om just TREC och CLEF inneburit en möjlighet att
göra enspråkiga försök på andra språk än engelska, vilket har vidgat IR-samfundet till
andra språkområden. Om man ser till lingvistiska resurser som använts i CLIR, så har
upprepade gånger i denna uppsats påtalats det begränsade utbudet av exempelvis bra
ordböcker och MT-system för vissa språkpar, vilket har setts som ett problem. Jag
anser dock att det vare sig är realistiskt eller nödvändigt att nå ett idealförhållande, där
det är möjligt att ställa en sökfråga på ett språk x, vilket som helst, för att återvinna
dokument på språk y, vilket som helst. Jag illustrerar med ett udda exempel: sökfrågor
på rätoromanska och dokument på swahili; detta var det första som dök upp i mitt
huvud, och det torde finnas fler språkkombinationer som är föga gångbara. Nu raljerar
jag en smula, och jag vill inte framstå som någon språkimperialist; det är bara det att
om man har ett så pass litet språk som svenska som modersmål och är intresserad av att
kommunicera med människor från andra länder Vn�LQVHU�PDQ�YlUGHW�DY�DWW�OlUD�VLJ�HWW
HOOHU� IOHUD� IUlPPDQGH� VSUnN. Det handlar om att försöka se pragmatiskt på ens eget
språks internationella inflytande i förhållande till andra språk och se vilka språk man
har nytta/intresse av att lära sig. Återigen är det bra att minnas att IR-forskning från
början till stor del varit en företeelse begränsad till den engelskspråkiga världen, där
man (om man ska tillåta sig en grov generalisering) inte behöver bemöda sig så mycket
om att lära sig främmande språk, eftersom ens modersmål har en sådan spridning.
Tanken att försöka automatisera översättning (MT, en amerikansk teknologi), liksom
försöken med CLIR, kanske i någon liten mån kommer av en anglosaxisk attityd att
man inte behöver lära sig främmande språk…Är det någonting som jag har lärt mig av
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att läsa CLIR-rapporterna, så är det dock att naturligt språk hanteras bättre av
människor än maskiner. En alternativ, eller åtminstone kompletterande, strategi till
CLIR i en tid av allt större och allt snabbare rörelser av människor, information och
kapital över jorden vore kanske att inpränta vikten av att faktiskt EHKlUVND språk, i
stället för att lita på att datorn gör det åt en. För CLIR-forskarnas del tycker jag det
vore rimligt att koncentrera ansträngningarna till ett par språk till en början, så att man
förhoppningsvis kan få fram ett antal väl fungerande prototypsystem för olika
tillämpningar, innan man går vidare och arbetar med fler språk. Parallellt med detta är
det önskvärt om utvecklingen av forskning kring ”icke-engelska” språks egenskaper i
IR-sammanhang fortsätter, så att ”nya” språk förhoppningsvis snabbare kan integreras
i framtida CLIR-system.

.

�
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Syftet med denna studie har varit att kritiskt granska de tre huvudsakliga
översättnings/matchningsmetoderna som idag används i experimentell forskning kring
Cross-Language Information Retrieval (CLIR). Materialet har huvudsakligen utgjorts
av den forskning som bedrivits inom ramen för Text Retrieval Conference (TREC) och
Cross-Language Evaluation Forum (CLEF). Följande frågor ställdes:

� Vad skiljer de olika översättningsmetoderna åt, med avseende på
tillvägagångssätt?

� Vilka möjligheter respektive problem finns, enligt forskarna, med de olika
metoderna?

� Vilka är framtidsutsikterna; verkar någon metod mer lovande än någon
annan?

Bakgrundskapitlet inleds med ett kort resonemang kring varför CLIR-forskning är
motiverad, med tillbakablickar på 60-70-talet då ett par undersökningar gjordes kring
bl.a språkbarriärers påverkan på forskares informationsinhämtning. Dagens situation,
med en alltmer spridd internetanvändning och även i andra sammanhang ökat behov av
att kunna hantera flerspråkig information berörs också. Därefter följer en historisk
tillbakablick på CLIR-utvecklingen, med avstamp i Gerard Saltons försök med
flerspråkig kontrollerad vokabulär i slutet av sextiotalet fram till dagens försök vid
TREC och CLEF.  Nästa avsnitt beskriver kort och generellt olika delprocesser vid
skapande av (flerspråkiga) textrepresentationer (indexering). Därefter introduceras de
huvudsakliga matchningsstrategierna och källorna för översättningsinformation inom
CLIR. Bakgrundskapitlet avslutas med en kort presentation av IR-utvärdering,
framförallt TRECs tillvägagångssätt. TRECs definition av genomsnittlig precision
redovisas, eftersom måttet aktualiseras i undersökningen ett par gånger.

Kortfattade nedslag kring teori och metod leder in i uppsatsens huvuddel,
undersökningen, som inleds med en allmän, kronologisk genomgång av CLIR-
verksamheten vid TREC-6,7,8 och CLEF-2000. Därefter diskuteras i tur och ordning
ordboksöversättning, maskinöversättning, samt corpusbaserade metoder och de
problem som metoderna dras med, enligt vad som framkommit genom mina studier av
konferensmaterialet. Detta omfattande kapitel avslutas, av hänsyn till läsaren, med en
delsammanfattning.

Slutdiskussionen är tredelad och utgår från var och en av forskningsfrågorna. Det
konstateras att det är svårt att generalisera kring möjligheter och problem med olika
metoder. Det poängteras att CLIR-forskningen i dess nuvarande form är relativt
nyligen igångsatt, varför man inte ska utesluta att andra metoder kan utvecklas i
framtiden. Att forskningsintresset kring CLIR kommer att fortsätta är troligt, eftersom
samhällsutvecklingen tyder på ett fortsatt ökat behov av att hantera information på
flera språk, och möjliggöra informationssökning över språkgränserna.
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