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Abstract: The aim with this thesis came out of a strong interest for 

Passage Retrieval. Our intention has not been to evaluate an 
IR-system. Instead our goal has been to analyze the result of 
indexing documents and their passages. We have been 
studying the weights of the different terms in the different 
indices, in comparison with other parameters like frequency, 
normalized frequency and the inversed document frequency. 
Further more we have been looking at how the weights are 
spread using for instance the standard deviation. Our 
questions at issue are twofold. One: What differences are 
possible to find in an index after indexing whole documents 
and after indexing passages? Two: Is it possible to say that 
Passage Retrieval is more efficient exclusively by looking at 
the indices? We have investigated 98 documents and created 
five collections of passages. The indices have been large to 
break through. Our results have to a certain extent been 
predictable. We have found that the lowest weights always 
appear in the whole documents. As a rule of thumb we can 
see that as the passages reduce in size, the weights of the 
terms are growing. As to the other question, it is not possible 
to say whether Passage Retrieval could be preferred in 
relation to ordinary Information Retrieval, just studying 
indices. 
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1 Introduktion 
Passage Retrieval (PR) är nära besläktat med Information Retrieval (IR). Information 
Retrieval är ett område inom vilket man studerar lagring, strukturering och återfinning1 
av dokument och andra medier. Dess mening inom biblioteks- och 
informationsvetenskap breddas ju mer teknologin utvecklas. Under framför allt de 
senaste 20 åren har denna utveckling uppmärksammats inom forskning. Alla möjliga 
tekniker har studerats för att försöka komma fram till vad som kan vara lämpliga 
tillvägagångssätt för att effektivt lösa IR-problem.  
 
Under senare år har fulltextdatabaser blivit allt mer vanliga och det krävs effektiva 
metoder för att återfinna relevant information ur detta enorma informationsutbud som 
finns att tillgå. Eftersom vanlig2 Information Retrieval inte riktigt räckt till har andra 
metoder utvecklats. Ett område som har utkristalliserats ur Information Retrieval är 
Passage Retrieval. Denna metod hoppades man skulle ge högre träffsäkerhet vid 
sökning och som skulle ge mindre ”information overload”, för den som försöker 
återfinna information.   
 
Passage Retrieval innebär en återfinning av dokumentdelar3 samt återfinning av hela 
dokument på basis av dokumentets delar.  Låt oss säga att endast en del av ett helt 
dokument skulle motsvara ett informationsbehov. Då skulle användaren ändå vara 
tvungen att gå igenom ett avsnitt eller hela dokumentet för att komma till den del som 
anses relevant.  Så som vi ser det är det tidsbesparande och betydligt mer behändigt att 
direkt ledas in till denna del. Det skulle även kunna vara så att ett dokument som endast 
har en mindre del som är relevant för en viss frågesträng kan tänkas förkastas av ett 
system som beaktar hela dokument. Detta på grund av att den resterande texten i 
dokumentet inte är relevant för söksträngen. Likheten mellan hela dokumentet och 
frågesträngen kan då bedömas vara liten. Dokumentet missas antagligen inte om man 
delar upp det i enlighet med Passage Retrieval. Ett annat tänkbart scenario kan vara det 
att i ett långt dokument kan avståndet mellan söktermerna vara stort. En dokumentdel är 
relativt kort. Detta innebär att söktermer som förekommer i samma dokumentdel står 
någorlunda nära varandra. Det är då ett rimligt antagande att de har ett samband än om 
avståndet mellan dem varit större. (Ahlgren 2000, s.5-6) 
 
Vi kom att intressera oss för Passage Retrieval när vi under utbildningen läste Per 
Ahlgrens text (2000) ”Passage retrieval: en introduktion till ett aktuellt 
forskningsområde”. En av frågorna som vi ställde oss när vi läste texten var bl.a. om 
Passage Retrieval skulle kunna förbättra återfinningen av relevanta dokument? Utifrån 
denna fråga började vi diskutera eventuella fördelar, nackdelar m.m. Några av våra 
                                                 
1 I denna uppsats används termen återfinning istället för den mer vanligt förekommande termen 
återvinning. Detta eftersom vi anser att återfinning bättre ger uttryck för handlingen ”att söka efter 
dokument” i en databas.  
 
2 I vår uppsats definierar vi ”vanlig Information Retrieval” som system som hämtar sina termer från 
indexering av hela dokument, indexering av abstrakt eller system som använder sig av nyckelord hämtade 
från dokumenten eller producerade av mänskliga indexerare. 
 
3 Kallas vanligtvis passager eller fragment. I vår uppsats använder vi oss av termen fragment. Termen 
passage använder vi oss av i uttrycket Passage Retrieval. 
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frågor rörde sig kring indexen och hur de såg ut. Vi funderade över om och, i så fall hur, 
indexen skulle skilja sig åt om man indexerar fulltextdokument på samma sätt som 
fragment av dokument. 
 
Vi har i vår uppsats valt att studera indexen för en uppsättning dokument bestående av 
sammanlagt sex kollektioner. En kollektion består av hela dokument så som de 
förekommer i vanlig Information Retrieval. De resterande fem kollektionerna består av 
olika typer av fragment och hör därför hemma i Passage Retrieval. Vi avser inte att göra 
någon evaluering av ett IR-system, i termer av traditione lla mått som precision och 
recall, utan intresserar oss uteslutande för konstruktionen av index. Vi studerar främst 
hur termernas vikter ter sig i de olika indexen.   
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Antal fulltextdatabaser och fulltextsökningar har ökat under senare år och kommer 
sannolikt att öka i framtiden. Utvecklingens betydelse beror ofta på en generellt ökande 
övergång till elektronisk publicering. (Se t.ex. Chowdhury 1999, sid. 428) Sökningar i 
fulltextdatabaser ger ofta en stor mängd icke-relevant material, samtidigt som allt 
relevant material inte kommer upp till ytan. Metoden Passage Retrieval har utvecklats 
för att försöka lösa detta problem. Vi kommer i denna uppsats att jämföra delar av de 
sex index som bildas genom indexering av hela respektive fragment av dokument. 
Syftet med uppsatsen är att se hur indexen skiljer sig åt främst med avseende på 
termernas vikter.  
 
Följande frågeställningar har utkristalliserats för vårt arbete:  
 

1. Vilka skillnader kan man finna i index efter indexering av hela dokument och 
efter indexering av fragment? 

 
2. Kan man utgående enbart från indexen framhålla Passage Retrieval som varande 

mer effektivt eller ineffektivt än vanlig Information Retrieval? 
 

1.2 Symboler som används i uppsatsen 

Under denna rubrik definierar vi de symboler som används genomgående i uppsatsen. 
Vi kommer inte här förklara mer explicit vad symbolerna står för utan kapitlet är till 
som hjälp för att kunna gå tillbaka och kontrollera vad en symbol står för. 
 
 
Symbol Förklaring 
D Samlingen av hela dokument. 
Ds Samlingen av strukturfragment. 
Df Samlingen av fönsterfragment. 
Dsf Samlingarna av både struktur- och fönsterfragment. 
D700 Samlingen av fönsterfragment 700 termer. 
D500 Samlingen av fönsterfragment 500 termer. 
D300 Samlingen av fönsterfragment 300 termer. 
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D100 Samlingen av fönsterfragment 100 termer. 
I Index över de hela dokumenten. 
Isf Symbol som avser indexet över strukturfragmenten och indexen över 

fönsterfragmenten. 
d Ett dokument eller fragment. 
dnr Dokument-/fragmentnummer. 
t En term. 
N Antal dokument/fragment i samlingen. 
freqtd Frekvensen hos en term t i ett dokument/fragment d. 
max_freqd Maximala frekvensen för någon term i dokumentet/fragmentet d. 
norm_freqtd Normerad frekvens för termen t i dokumentet/fragmentet d. 
idft Inversa dokumentfrekvensen för termen t i en dokumentsamling. 
weighttd Den beräknade vikten hos en term t i ett dokument/fragment d. 
nt Dokumentfrekvensen. Antal dokument som innehåller termen t. 
T Antal termer i en dokumentsamling. 
S Standardavvikelse. 
V Varians. 
x Ett godtyckligt tal, vilket som helst. 
 

1.3 Teori 

1.3.1 Temaanalys och indexering 

Chowdhury (1999, s. 56) menar att en av IR-systemens viktigaste funktioner är att 
matcha ett dokuments innehåll med användarnas informationsbehov. Således måste 
varje dokument analyseras och representeras på ett sådant sätt att den matchningen kan 
genomföras på ett så smidigt sätt som möjligt. Detta innebär att systemet eller en 
indexerare måste skapa representationer för varje dokument. Vidare måste dessa 
representationer organiseras i ett index. Processen kallas indexering. 
 
Indexering handlar om att analysera ett dokuments innehåll och tema. Vi har diskuterat 
en hel del om vad ordet tema egentligen står för. För oss i vår uppsats är det när ett 
informationsbehov matchas med dokument som kan fylla detta behov. Med andra ord: 
Informationsbehovet (eller rättare sagt personen) letar efter en viss sorts innehåll och 
tema och hittar ett dokument som kan matcha detta informationsbehov eftersom det 
handlar om samma tema. Att se ett dokument som bestående av teman är 
kontroversiellt. Vi behandlar detta ytterligare senare i uppsatsen. 
 
Indexeringstermer kan dels vara ord eller fraser som tilldelats ett dokument av någon 
mänsklig ”indexerare”, dels vara ord eller fraser hämtade direkt ur texten i dokumentet.  
 
Indexering av dokument kan ske manuellt eller automatiskt. Salton ger följande 
definition på automatisk indexering: ”when the assignment of the content identifiers is 
carried out with the aid of modern computing equipment the operation becomes 
automatic indexing” (Chowdhury 1999, s. 87). Automatisk indexering utgår ifrån texten 
i dokumentet. Ord som kan antas vara signifikanta för innehållet identifieras och 
används som termer i ett index. I vårt fall indexerar vi våra dokument automatiskt. De 
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algoritmer vi använt oss av för vår analys indexerar endast ord och inte fraser. Vid 
automatisk indexering utförs en rad moment efter varandra. Följande utförs: 
 

• Man bestämmer sig för vad som inte skall användas som termer. Här kan 
exempelvis en stoppordlista konstrueras och användas.  

• Programmet tar fram ett ords ordstam för att kunna bilda en term. 
• Programmet räknar antalet förekomster av en term i ett dokument. 
• Programmet räknar hur ofta termen förekommer i dokumentsamlingen. 
• Programmet tilldelar termerna vikter. 
• Man använder eventuellt ett eller flera tröskelvärden, för att endast ta hänsyn till 

termer med vikter över denna tröskel. 
 
Det finns dock få teorier som förklarar processen bakom indexering (Chowdhury 1999, 
s. 83). Vissa forskare hävdar dock att det finns fem nivåer i denna: (Ibid, s. 83) 
 

1. Första nivån innebär att man ställer upp referenser till alla ord i dokumentet 
arrangerade i alfabetisk ordning. 

2. Andra nivån innebär att man beräknar sannolikheten för att ett ord skall 
användas som indexeringsterm beroende på dess frekvens i ett givet dokument. 

3. Tredje nivån innebär att man beskriver hur meningsfulla ord plockas ut från 
stora texter. Vissa indexerare påstår att inledande paragrafer, kapitel, sektioner 
och inledande och avslutande meningar i paragrafer är lämpliga delar för att 
välja indexeringstermer.  

4. Fjärde nivån behandlar strukturen som författarna skapar i dokumenten. Dessa 
skall sedan identifieras utav indexeraren som urskiljer innehållet ur texten. 

5. Den femte nivån. Indexeraren skall kunna komma fram till relationer mellan ord 
och fraser genom att observera meningsuppbyggnaden. 

 
Eftersom vi använder oss av automatisk indexering i vår uppsats är inte indexeringen en 
intellektuell process för oss, vilket innebär att vi studerar första och andra nivå enligt 
ovan. Tredje nivån skulle kunna användas i vår studie men vi väljer att bortse från 
denna eftersom det innebär svårigheter vid implementeringen av de program som utför 
indexeringen. 
 
Enligt Chowdhury (1999, s. 87-88) var den förste att lyfta fram idén med automatisk 
temaanalys av dokument genom att räkna termers förekomster H. P. Luhn. Luhn 
föreslog följande: 

 
1. the frequency of word occurrence in an article furnishes a useful measure of 

word significance 
2. the relative position of a word within a sentence furnishes a useful 

measurement for determining the significance of sentences, and 
3. the significance factor of a sentence will be based on a combination of these 

two requirements.  
 

Men efter att ha läst material från Luhn så fann vi att detta inte riktigt stämde. Artikeln 
Chowdhury refererar till ”A statistical approach to the mechanical encoding and 
searching of literary information” (Luhn, 1957), diskuterar inte på djupet automatisk 
temaanalys på det sättet Chowdhury ger sken av. Dessutom finns inte heller 
ovannämnda 3-punkters uppräkning med. Däremot behandlar Luhns artikel ”The 
automatic creation of literature abstracts” (Luhn, 1958) på ett mer tydligt sätt 
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termfrekvenser. Fast där beskriver han hur termfrekvenser kan användas för att 
identifiera meningar som skall extraheras till en sammanfattning.  
 
Det finns alltid en risk med att påstå att termfrekvensen speglar ett dokuments tema 
såsom Chowdhury indikerar. (Med termfrekvens, freqtd, avser vi det antal gånger som 
varje unik term t förekommer i en given text eller dokument d.) Det är inte givet att 
ordförekomster är betecknande för ett dokuments (eller textfragments) innehåll. De 
termer som förekommer mest behöver inte vara de som är mest betydelsebärande. Vissa 
av termerna med hög ordförekomst kan vara utan någon betydelse. Allt baseras på det 
naturliga språket. Lösningen skulle kunna vara att representera dokumenten av s.k. 
indexeringstermer som skapats manuellt av människor.  Men även här finns en risk. En 
indexerare kan alltid lägga in sin egen tolkning av dokumentet, hur omedvetet det än är. 
Tuominen, Talja & Savolainen (2003) påpekar att indexeringstermerna är skapade från 
en viss utgångspunkt och miljö. Det är meningen att dessa indexeringstermer skall 
representera det huvudsakliga innehållet. Men det är omöjligt att på ett objektivt sätt 
bedöma vilka indexeringstermer som bör representera ett dokument. Olika människor 
tolkar dokumentet på olika sätt. Dessa olika sätt behöver inte vara rätt för en annan 
person som ser dokumentet utifrån ett annat perspektiv. Låt oss säga att vi har ett 
dokument om den moderna medicinens historia som kan återfinnas i två olika databaser. 
Den ena är en medicinsk databas som riktar sig främst till forskare inom den 
inriktningen. Den andra databasen är en historisk databas som riktar sig främst till 
historiker. Det är då rimligt att anta att dessa två yrkeskategorier kan vara intresserade 
av olika teman av texten.  De kommer då troligtvis att använda sig av olika söktermer 
för att hitta dokumentet.  För att underlätta för dessa två grupper att återfinna 
dokumentet bör detta indexeras med olika indexeringstermer. Även Meho & Tibbo 
(2003) påpekar detta och menar att människor kan ha olikartade sätt att organisera 
information än ett informationssystem. Detta kan innebära problem när systemet skall 
tolka ett dokuments innehåll. 
 

1.3.2 Passage Retrieval 

Sökningar i fulltextdatabaser ger ofta en stor mängd icke-relevant material. De IR-
system som är dominerande på marknaden är bättre anpassade till återfinning i 
sammanfattningar och bibliografiska databaser än för databaser innehållande hela 
texter. Det skiljer sig mellan att söka i sammanfattningar kontra hela dokument. En 
sammanfattning innehåller information om det som vanligtvis anses vara viktigast till 
skillnad från den hela texten. (Hearst & Plaunt 1993, s 59) 
 
Passage Retrieval är, som vi definierat det tidigare, ett delområde av Information 
Retrieval som studerar återfinning av fragment av dokument och hela dokument på 
basis av dokumentets fragment. Ett dokumentfragment är en sekvens av text från ett 
dokument. Storlek och utformning av dokumentfragment kan skilja sig åt mellan olika 
metoder inom Passage Retrieval. 
 
Passage Retrieval har en positiv effekt på systemeffektiviteten. Per Ahlgren (2000) 
skriver ”Det verkar rimligt att anta att det genomsnittliga antalet ämnen i långa 
dokument är större än i korta. Antag att ett långt dokument endast har en mindre del, 
som är relevant för en viss fråga. Detta dokument förkastas eventuellt av ett system 
baserat på traditionella återvinningsmetoder, eftersom likheten mellan hela dokumentet 
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och frågan ur systemets synpunkt kan vara liten.” Detta dokument missas antagligen 
inte om man delar upp dokumenten enligt Passage Retrieval. 
 
Det finns andra potentiella fördelar med att dela upp texten i ett antal delar. Oberoende 
av dokumentets längd kan användare kasta en hastig blick på delen och se om 
dokumentet troligtvis motsvarar deras informationsbehov. Därtill kommer att om ett 
dokument visar sig vara av intresse leds användaren direkt till den mest relevanta delen.  
(Choquette 1996, s 5) Hon/han slipper gå igenom hela dokumentet för att hitta den del 
man har efterfrågat. I Passage Retrieval leds man direkt till denna. Risken för 
”information overload” minskar och man kan i högre grad koncentrera sig på det 
centrala i själva sökfrågan. 
 
Dokumentdelar/fragment kan vara relativt korta. Detta innebär att söktermer som 
förekommer i samma fragment står någorlunda nära varandra. Det är då en större chans 
till att termerna har ett samband än om de finns på skilda håll i ett långt dokument. Då 
kan avståndet emellan dem vara större. (Kaszkiel & Zobel 2001, s. 347) 
 
En objektivt mått på ett dokuments relevans för ett informationsbehov kan inte erhållas 
genom att endast titta på de globala egenskaperna, såsom dess längd eller antal träffar 
av en viss term. Det krävs också lokala egenskaper. Genom att erbjuda en mer 
detaljerad översikt av återfunna dokument kan Passage Retrieval ge en mer riktig bild 
av termerna i de återfunna dokumenten. Passage Retrieval kan därför ge upphov till en 
bättre återfinning, genom att omranka dokumenten. Detta sätt benämns ofta i engelskan 
som global- local match.  Choquette illustrerar detta på ett mer konkret sätt: Antag att en 
söksträng består av två termer och att dessa termer förekommer exakt samma antal 
gånger i två dokument, A och B. Detta är det som på engelska benämns som global 
match. Från detta perspektiv är A och B likvärdiga.  Men antag sedan att de två 
söktermerna alltid står tillsammans i dokument A men aldrig i dokument B. Från det 
som benämns på engelska som local point så är det mer troligt att A är mer relevant än 
B.  I Passage Retrieval kommer dessa termer att troligtvis hamna i samma dokumentdel. 
Söktermerna som förekommer i samma del och som står någorlunda nära varandra kan 
antas ha ett större samband än om de finns på skilda håll i ett långt dokument. Detta 
eftersom det enligt söksträngarna är så att de två termerna verkar vara relaterade. Denna 
del i dokument A kommer att rankas högre än det hela dokumentet B. (Choquette 1996, 
s 5) 
 
Vid beräkning av likheten mellan dokument och frågor, bör man ta hänsyn till att 
dokumentens längd varierar. Man bör därför använda längdnormalisering för att erhålla 
fragment med approximativt samma längd. Metoder inom Passage Retrieval där 
fragmenten varierar i längd undviker inte problemet med längdnormalisering. (Kaszkiel 
& Zobel 1997). 
 
En av de potentiella nackdelarna med att använda sig av Passage Retrieval är att det 
kräver mer beräkningar vid återfinning och att det därmed kan ta längre tid att återfinna 
de relevanta delarna. Använder återfinningssystemet sig av fönsterfragment 4 som 
skapas ”on the fly”, dvs. fönsterfragment som skapas vid sökningen utgående från 
söksträngen, krävs mycket beräkningar. Dessa beräkningar tar tid att utföras.  
 

                                                 
4 Angående fönsterfragment se kapitel 2.2.2. 
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Det finns också metoder där fragmenten skapas i förväg innan sökningarna sker. Det tar 
längre tid att indexera många små fragment än några få hela dokument. En orsak till 
detta är att det krävs mer filhantering vilket saktar ner processen. En annan orsak kan 
vara att indexen blir större för fragmenten än för de hela dokumenten. Stora index tar 
längre tid att skapa och tar också något längre tid att söka igenom. Det finns också en 
risk vid Passage Retrieval att IR-systemet missar relevanta texter som inte har några 
specifika delar med tillräckligt hög likhet med frågan (Kaszkiel & Zobel 1997).  
 
En sista känd potentiell nackdel med Passage Retrieval är att det krävs en pålitlig metod 
för att generera fragment från dokumentet (Kaszkiel & Zobel 1997). För att generera 
fragment automatiskt finns det olika metoder, en svårighet kan vara att välja ibland 
dessa. De tre huvudmetoderna är: Strukturell partitionering, semantisk partitionering 
och fönsterpartitionering. Vi utnyttjar i denna studie en typ av strukturell partitionering 
och fönsterpartitionering. Dessa två metoder kommer senare att få större utrymme i 
uppsatsen varför de inte presenteras mer utförligt här. 
 
I strukturell partitionering utgår man från strukturen hos ett dokument. Dokumentet kan 
vara strukturerat med ett uppmärkningsspråk. Det gäller i detta fall att strukturen är 
enhetlig över hela dokumentsamlingen för att man skall kunna tillämpa enkla algoritmer 
på dokumenten. Finns det däremot skillnader i uppmärkningen mellan dokumenten – 
som vi har i den dokumentsamling vi valt för vår studie – får dokumenten antingen 
fragmenteras för hand eller också får betydligt mer komplexa algoritmer utnyttjas.  
 
En annan metod kallas semantisk partitionering. Denna baseras på dokumentets 
temainnehåll. Hearst och Plaunt menar att det är fruktbart att igenkänna biteman i en 
text. Ett dokument kan bestå av ett eller två huvudteman och fler biteman. Ett 
traditionellt IR-system som använder sig av vektormodellen tar antagligen inte fasta på 
ett dokument som inte innehåller den efterfrågade informationen som huvudtema utan 
endast som bitema. Detta beroende på att likheten mellan hela dokumentet och frågan 
kan vara liten. Detta dokument skulle kanske återfinnas av ett booleskt system. Dock 
skulle flera icke-relevanta dokument återfinnas som bara nämner temat i förbigående. 
(Hearst & Plaunt 1993, s 59-61) 
 
Det är på grund av dessa svårigheter som Hearst och Plaunt menar att det är viktigt att 
dela upp hela texter i biteman. Dessa bestäms av innehållet i texten. Men hur vet man då 
vad som är huvudteman och biteman? Huvudtemana brukar till skillnad från biteman 
nämnas i sammanfattningar. Ett bitema diskuteras inte genom hela texten utan 
förekommer endast i en del av den. Det räcker dock inte med en enstaka term i texten 
för att ett bitema skall registreras. (Hearst & Plaunt 1993, s 60-61) Vi använder oss inte 
av semantisk partitionering i våra experiment. 
 
Till skillnad från strukturerad och semantisk partitionering tar fönsterpartitioneringen 
inte någon hänsyn till textens struktur. Ett fönster består av ett visst antal ord i texten. 
Dessa kan, som vi ser senare i texten (kap. 2.2.2), delas in på olika sätt. 
 
Vi anser att fördelarna ovan kan vara värda att uppmärksammas. Därför har vi valt att 
studera om termviktningen i ett index ser annorlunda ut om man betraktar dokumentet 
som en helhet eller som delar/fragment.  
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1.4 Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer vi att presentera tre forskningsinsatser som gjorts inom 
området Passage Retrieval. De första två använder sig av vektormodellen i sin 
bedömning av hur Passage Retrieval förhåller sig i förhållande till vanlig Information 
Retrieval. Den tredje metoden använder ett probabilistiskt system. 
 

1.4.1 Wilkinson 

Wilkinson (1994) genomförde en serie experiment i syfte att undersöka effekterna av 
olika modeller för Passage Retrieval. Han har utgått från strukturerade dokument och 
visar på att kunskap om dokumentens struktur kan leda till förbättrade 
återfinningsprestanda.  
 
Wilkinsons (1994) text är svår att ta till sig. I formlerna han använder beskriver han 
dåligt vad symbolerna står för och för den övergripande förståelsen av artikeln krävs att 
man gör egna tolkningar och läser mellan raderna. Trots detta har vi valt att använda oss 
av denna text som varande tidigare forskning, eftersom hans studier på många sätt 
liknar vår studie när det gäller metoder. Därför kommer vi att citera hans text i de 
situationer som vi bedömer vara lämpliga för att göra det mer lättförståeligt. 
 
Att få ett antal dokument som svar på en fråga man ställer till en databas är ofta inte helt 
tillfredsställande. Det kan vara svårt att få fram den önskade informationen ur 
dokumenten, speciellt om det rör sig om långa dokument. I experimenten som 
Wilkinson (1994) beskriver har man försökt bestämma om stora dokument är lämpliga 
att indexera som en helhet och om dokumentens struktur kan användas för att förbättra 
återfinningsprestanda. Man har försökt avgöra vilka faktorer som varit avgörande för 
rankning av stora strukturerade dokument. 
 
Wilkinson (1994) hade relativt många dokument till sitt förfogande (4503 st), samtliga 
strukturerade på ett visst sätt. De innehöll sektioner som hade en viss typ. Dessa typer 
var ”purpose”, ”abstract”, ”start”, ”summary”, ”title”, ”supplementary” och en generell 
typ som kallades för ”misc”. Wilkinson skapade 24 frågor (queries) och för var och en 
av dessa fanns det åtminstone ett relevant dokument. För varje fråga fanns det i medeltal 
23 relevanta sektioner. 
 
Följande frågeställningar försökte man besvara i Wilkinsons studie. Vi citerar ur 
Wilkinson (1994, s. 312) för att undvika missförstånd. 
 

1. Can retrieval of  whole documents be carried out effectively using just their 
parts? 

2. Can retrieval of whole documents be enhanced using both global and local 
information? 

3. Can retrieval of document parts be based on retrieval of whole documents? 
4. Can retrieval of document parts be enhanced using both global and local 

information? 
 
För att beräkna likheter mellan dokumenten/fragmenten och de frågor man ställde till 
databasen använde Wilkinson, enligt vad det står i artikeln, en standardform av 
cosinusmåttet (Wilkinson 1994, s. 313). Hur detta mått ser ut kan ni ta del av i formel 
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(1). Vi ställer oss dock tveksamma till om detta verkligen kan anses vara ett 
cosinusmått. Det stämmer inte överens med det cosinusmått som finns angiven i 
matematisk litteratur (CRC Standard mathematical tables 1981, s. 353) och i annan 
litteratur (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 27) som vi har konsulterat. I bilaga 10 
gör vi en djupare analys av formel (1) och kommer fram till att formel (1) och 
cosinusmåttet i den matematiska litteraturen inte stämmer överens. 
 
Ovan talar vi om ett cosinusmått. Detta är alltså en metod för att bestämma likheten 
mellan ett dokument eller fragment och den frågesträng man använt för att återfinna 
dokumentet/fragmentet. Detta går att använda om man uppfattar dokumentet som en 
vektor5 bestående av vikter från dokumentets termer och om man uppfattar 
frågesträngen som en vektor bestående av termvikter. Mellan två vektorer i rymden kan 
man beräkna en vinkel. Skulle denna vinkel vara noll är likheten stor, för att inte säga 
mycket stor mellan vektorerna (även om vinkeln mellan vektorerna är noll kan deras 
längder vara olika). Är vinkeln 180 grader, är likheten liten, mycket liten mellan 
vektorerna. Ju mindre vinkeln är mellan vektorerna desto större är likheten och tvärtom. 
Om likheten mellan vektorerna är stor motsvarar frågan dokumentet/fragmentet i stor 
utsträckning och dokumentet/fragmentet är i hög grad relevant för frågan. Men om 
likheten mellan vektorerna är liten är dokumentet/fragmentet i mycket liten grad 
relevant för frågan. 
 
De formler Wilkinson (1994) genomgående använt sig av är inte entydiga. Variablerna i 
dessa är inte förklarade och ger upphov till tvetydighet. Vi väljer därför att tyda dem i 
enlighet med sammanhanget och hoppas att vi tyder dem rätt. Sålunda tyder vi variabeln 
dij till vikten för den j:te termen i det i:te dokumentet. Vidare tolkar vi qj som vikten för 
den j :te termen i frågan. Vi tolkar sk som det k:te fragmentet (eller sektionen om man 
hellre vill använda det) och skj som vikten för den j:te termen i det k :te fragmentet. I 
texten står det sedan att dj betyder dokumentet som innehåller den j:te termen.  
 
Experimenten, som Wilkinson (1994) gjorde, var tillsammans 18 stycken. För att 
erhålla alla dessa experiment kombinerade man ett antal formler på olika sätt. I det 
första experimentet använde man formel (1) nedan för att: ”Rank full documents against 
the queries using standard cosine measure.” (Wilkinson 1994, s. 313) 
 

E1=
dijq j∑
d ij

2q j
2∑

     (1) 

 
Wilkinson (1994) talar således om att formlerna, som vi kommer att presentera här, 
ligger till grund för rankning av dokument och fragment. De första fem experimenten 
försökte besvara första frågan i frågeställningen. Med det andra experimentet 
undersökte man hur dokumenten rankades utgående från likheten mellan sektionerna 
(fragmenten) och frågesträngarna. Dokumenten ordnades efter det högst rankade 
fragmentet. 

                                                 
5 Vektor är ett begrepp som antagligen de flesta stött på i matematiken i skolan. Följande står att läsa om 
vektor i Nationalencyklopedin (1996): ”inom matematik och fysik riktad storhet. En vektor representeras 
av en sträcka till vilken man ordnat en viss riktning. En vektor åskådliggörs enklast med en pil som utgår 
från en viss punkt.” En vektor med vikter kan skrivas som (w1, w2, w3, ..., wn). En vektor med vikter för 
varje term i ett dokument har således så många dimensioner som det finns termer.  
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 E 2 = max sk ∈d i

skj q j∑
skj

2 q j
2∑

 

 

 
 

 

 

 
      (2) 

 
I experiment tre upprepade man experiment två, men man tog även hänsyn till 
sektionstypernas vikter. Formeln man använde ser ut på följande sätt: 
 

E 3 = max sk ∈d i

wt(type( sk )) skjq j∑
skj

2 q j
2∑

 

 

 
 

 

 

 
     (3) 

 
I experiment fyra beräknades en summa över likheten mellan fragmentvektor och 
frågevektor för alla fragment i dokumentet. För varje term i summan ingick att 
multiplicera med ett tal som minskade med fallande rankning hos fragmentet. På så sätt 
får fragmenten med störst likhet med frågesträngen större betydelse vid rankningen av 
dokumentet än fragment med mindre likhet med frågesträngen. Till skillnad från 
tidigare experiment tar man i detta fall någon slags hänsyn till flera fragment vid 
rankningen av dokumenten.  
 

E 4 = 0,5n−1
skjq j∑
skj

2 q j
2∑

 

 

 
 

 

 

 
 

sn ∈d i

∑     (4) 

 
I det sista experimentet i den första serien experiment kombinerar man det föregående 
experimentet med att också försöka ta hänsyn till sektionstyperna. 
 
 

E 5 = 0,5n−1wt(type( sk ))
skjq j∑
skj

2 q j
2∑

 

 

 
 

 

 

 
 

sn ∈d i

∑     (5) 

 
För att försöka få svar på fråga nummer två använde Wilkinson (1994) två 
tillvägagångssätt. Han kombinerade rankningar och kombinerade likheter. 
Kombineringen av rankningar gjorde han på följande sätt: 
 

E 6 =
1

1
Rank1(d i)

+ 1
Rank5(d i)

    (6) 

 
där Rankj är ordningstalet för dokument rankade med formlerna Ej. 
 
Kombineringen av likheter gjorde han genom att normalisera likhetsvärdena för att de 
maximala likhetsvärdena skulle vara av samma storlek. Texten och formlerna E7, E8 
och E9 stämmer inte överens. Vi kan dock inte bedöma vilket som är fel, texten eller 
formlerna. Wilkinson (1994) skriver i alla fall följande: 
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E 7 = ˆ E 1+ ˆ E 5      (7) 
 
där han har adderat normaliserade vikter från experimenten 1 och 3. 
 
E 8 = ˆ E 1 + 0,16 ⋅ ˆ E 5      (8) 
 
där han har adderat viktade normaliserade vikter från experimenten 1 och 3. 
 
E 9 = ˆ E 1+ ˆ E 5     (9) 
 
där han har adderat normaliserade vikter från experimenten 1 och 5. 
 
Inför att Wilkinson (1994) skall försöka besvara de två sista frågorna behöver vi ge en 
introduktion. För att undvika missförstånd ger vi här ett längre citat (Wilkinson 1994, s. 
314-315): 
 

If sections to be retrieved and only document ranking is available, there seems little 
else to do than rank documents and then view sections in order of appearance. 
However it may be possible to rank the sections within each document as it is 
retrieved. Thus global ranking only occurs once. It is further possible to introduce a 
threshold so that lowly ranked sections are not viewed at all, even though they are in 
highly ranked documents. 

 
I de kommande formlerna förekommer index till symbolerna som vi inte riktigt kan ge 
en förklaring till. Tyvärr blir inte formlerna tillräckligt entydiga när Wilkinson (1994, s. 
315) underlåter att redovisa detta i detalj.  
 
I det följande experimentet rankades varje sektion utgående från innehåll på följande 
sätt: 
 

E10 =
sijq j∑
sij

2q j
2∑

     (10) 

 
I experiment 11 tog man också hänsyn till sektionernas typer. 
 
E11= wt(type(si))E10      (11) 
 
För nästa experiment, nummer 12 i ordningen, ger vi också ett citat för att undvika 
missförstånd: ”Rank each section based solely on containing document (E1).” 
(Wilkinson 1994, s. 315) 
 

E12 =
dkjq j∑
dkj

2 q j
2∑

     (12) 

 
För formel (12) ges följande förklaring: ”where document dk contains section sj and ties 
(being in the same document) are broken by order of appearance in document.” 
(Wilkinson 1994, s. 315) 
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I experiment nummer 13, rankar man först varje sektion genom dokumenten och sedan 
genom sektionerna genom att använda E11. Vidare i experiment nummer 14 använde 
man först dokumentrankning, därefter sektionsrankning, men man tog bort de sektioner 
som låg under en viss tröskel.  
 
Så kommer Wilkinson till slut till att försöka besvara den sista frågan. Fungerar det 
bättre att återfinna dokumentdelar med hjälp av global och lokal information? Genom 
att kombinera E1 och E11 tar man hänsyn till både dokument och sektioner. Även här 
normaliserade man E1 och E11för att de mest likartade sektionerna och dokumenten 
skulle ha samma vikter. Följande formler studerades: 
 
E15 = 1.0 ˆ E 1+1.0 ˆ E 11     (13) 
 
E16 = 0.5 ˆ E 1+ 1.0 ˆ E 11     (14) 
 
E17 = 0.2 ˆ E 1+ 1.0 ˆ E 11     (15) 
 
E18 =1.0 ˆ E 1+ 0.5 ˆ E 11     (16) 
 
Wilkinson (1994) anser att den första mängden experiment visar att man kan uppnå en 
acceptabel återfinningsprestanda av hela dokument genom att använda information 
enbart från fragmenten (sektionerna). Om vi tolkar hans siffror rätt ger det första 
experimentet med enbart rankning av hela dokument överlag bra resultat. Men 
Wilkinson (1994, s. 316) skriver att formel (5) som kombinerar innehåll, typ och 
hierarkisk information är effektiv för att finna hela dokument.  
 
Han skriver vidare att kombinera lokal och global information för att återfinna 
dokument inte har visat sig särskilt fruktbart med de metoder de använt. Vi ser i 
resultaten att han utifrån sina resultat har rätt. 
 
Vidare anser han sig ha visat hur dålig metoden för att återfinna fragment utifrån deras 
dokument är. Han säger vidare att det verkar vara absolut nödvändigt att ranka 
fragmenten när väl dokumenten är återfunna. 
 
Han anser att han visat att kunskap om dokumentens struktur kan leda till bättre 
återfinningsprestanda. 
 

1.4.2 Williams 

Williams (1998) beskriver en studie gjord på Nya Zeeland där man undersökt hur 
återfinning av fragment av olika typer förhåller sig till återfinning av hela dokument. 
Man har utfört återfinning baserat på booleska metoder samt på rankningsmetoder. För 
vårt ändamål är återfinning baserat på booleska metoder av mindre intresse varför vi 
inte kommer att presentera denna del av studien i någon större detalj. Vi inriktar oss 
istället på undersökningen där man använt sig av rankning. 
 
Williams (1998) poängterar att återfinningssystem baserade på fulltext tenderar att 
favorisera långa dokument och/eller dokument med ett splittrat innehåll. Eftersom dessa 
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dokument har ett brett innehåll är det större sannolikhet att frågetermerna ingår i 
dokumenten. Dock kan inte de flesta systemen ange var i dokumentet matchningen av 
frågesträngen skett. Detta leder till att det är svårt att definiera om matchningen sker i 
samma omgivning (sammanhang) i dokumentet som i frågesträngen. Detta leder till att 
många irrelevanta dokument kan återfinnas. (Williams, 1998, kap. 1) 
 
Ett sätt att komma bort från detta faktum skulle vara att tillämpa Passage Retrieval, 
uppdelning i fragment och återfinning av dessa. Detta skulle minska problemet med att 
långa dokument och dokument med ett splittrat och brett innehåll favoriseras. 
(Williams, 1998, kap. 1) 
 
Denna undersökning som Williams (1998) utfört har likheter med vår egen studie, 
liksom den tidigare undersökningen som Wilkinson (1994) utfört. I Williams (1998) 
undersökning har man använt sig av förhållandevis få dokument (400 stycken). I vår 
studie har vi använt än färre dokument, men för vårt ändamål tillräckligt antal. Williams 
(1998) har använt sig av samma metod som vi för att ta fram vikter till termerna och har 
också använt sig av vektormodellen för att ta fram rankningen. Man har använt sig av 
ett standardiserat sätt för att beräkna cosinusmåttet. Det hade dock varit intressant att 
fått ta del av hur beräkningen utfördes, med tanke på hur motsvarande beräkning 
utfördes hos Wilkinson (1994). 
 
Williams (1998) har utgått från en samling dokument från Nya Zeelands digitala 
bibliotek som ligger tillgängliga via internet. Det går att söka i informationsmängden 
med så kallade rankade frågesträngar eller med boolesk sökning. Dessa frågesträngar 
sparas av systemet och har kunnat användas av forskningsgruppen kring Williams för 
att generera de frågesträngar de behövt använda för sin studie. Man valde 58 
frågesträngar för boolesk sökning och 58 frågesträngar för rankad sökning. De 400 
dokumenten har man slumpat fram ur en betydligt större samling dokument. 
 
Med Williams (1998) undersökning ville man få svar på om indexering av fragment 
kunde användas för att förbättra prestanda i sökresultaten. Han var intresserad av vilka 
kompromisser som behövde göras för att fragmentindexering skulle bli effektiv för både 
boolesk och rankad sökning. Av intresse var även om fragmentindexering är lönande 
när dokument- och fragmentnivåerna inte kan kombineras i återfinningsprocessen. 
 
Uppdelningen i fragment som Williams använt påminner en del om de metoder vi 
använt för uppdelning i fragment. Dels har han delat upp dokumenten i sidor, dels har 
han använt de stycken (paragrafer) som funnits i texterna. Han har dessutom delat upp i 
fönster om 250, 500 och 1000 ord. Vid vissa mätningar har Williams också använt 
överlappande fönster om 250, 500 och 1000 ord. Han har dock inte talat om hur stor 
överlapp de använt. 
 
Resultaten från de tester som byggde på rankade frågesträngar anser Williams (1998, 
kap. 4.2) vara något förvånande, medan testerna från den booleska sökningen i stora 
drag gav förutsägbara resultat. Testerna som byggde på rankning gav indikation på att 
fragmentindexen överlag gav dålig återfinningsprestanda. Speciellt gav indexet där man 
använt sig av uppdelning av texterna i stycken dålig återfinningsprestanda.  
 
För lägre recallnivåer ger metoden med fönster om 250 ord bättre resultat än 
dokumentindex, medan det blir sämre för högre recallnivåer. Att precisionen blir sämre 
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med ökad recall stämmer med teorierna om recall och precision, men försämringen blir 
mer påtaglig vid högre recallnivåer för fragmentindexen än för dokumentindexet.  
 
Till viss del kan man anse att orsaken till sämre prestanda hos fragmentindexen kan ha 
att göra med olyckligt placerade fragmentgränser. Vid användning av överlappande 
fönster borde fragmentgränserna inte ge samma problem och mycket riktigt ger dessa 
metoder bättre återfinningsprestanda. Speciellt märks detta för lägre recallnivåer där 
dessa fragmentindex uppvisar högre precisionsvärden än dokumentindex. För högre 
recallnivåer däremot sjunker precisionsvärdena under motsvarande värden för 
dokumentindex. (Williams, 1998, kap. 4.2) 
 
Som sagt är Williams (1998) förvånad över resultaten. Ett lagom stort fragment där 
många av frågesträngens termer ingår borde ge betydande förbättring av resultaten. 
Detta har dock inte kunnat påvisas. Han funderar över om en orsak till detta kan vara 
den metod för termviktning som använts. Man har utfört viktningen på precis samma 
sätt som vi. Indexeringen har skett efter uppdelning av dokumenten och varje fragment 
har behandlats som om det vore ett eget dokument. Problemet med detta skulle vara att 
om två termer i och j förekommer lika många gånger i dokumentsamlingen, kan deras 
betydelse för återfinningen bli olika före uppdelningen och efter uppdelningen av 
dokumenten. Antag att term i endast förekommer i ett dokument medan term j 
förekommer i flera dokument. På detta vis får term i större betydelse vid återfinning än 
term j. Antag vidare att dokumentet där term i finns delas upp på så sätt att färre 
instanser av term i finns med i varje fragment (det är ju högst sannolikt att anta). På 
detta sätt har inte term i längre samma betydelse vid återfinningen som den hade före 
uppdelningen. Kanske att detta faktum kan ha haft betydelse för återfinningsprestanda 
hos fragmentindexen. Han säger också att kanske kan alternativa metoder för att 
beräkna vikter hos termerna ge bättre resultat. (Williams, 1998, kap. 4.2) 
 
Williams (1998, kap. 4.1 & 5) anser sig ha visat att fragmentindexering är en effektiv 
metod för att förbättra återfinning vid boolesk sökning. Resultaten från de rankade 
sökningarna gav dock annorlunda resultat (som redovisats ovan). 
 

1.4.3 Callan 

Callan (1994) skriver om experiment med fragment i INQUERY, ett probabilistiskt 
informationsåterfinningssystem. Experimentens syfte var att visa hur fragment borde 
definieras, hur de skulle rankas och användas i återfinning. Callan ville även se om de 
skulle användas ensamma eller i kombination med hela dokument. Fragmenten var 
baserade på stycken och på textfönster av varierande storlekar. De utfördes på tre 
homogena samt på två heterogena dokumentsamlingar.   
 
Fragmenten var av tre olika slag: stycken, bundna stycken och fönster av en fast storlek. 
Styckena bestämdes efter erfarenhetsbaserade (heuristiska) regler. Bundna stycken är 
stycken som är begränsade till att vara större än ett minimum antal ord och mindre än 
ett maximum antal ord. Fönstrens storlekar specificerades som frågespråksparametrar, 
enligt Callan. Just detta är för oss svårt att förstå. Det kan betyda att fönsterfragmentens 
storlekar styrs av hur stora söksträngarna är. Termerna i en söksträng får ju inte vara fler 
än antal termer i ett fragment. Skulle det vara så är resultatet osäkert.  
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Callan skapade först stycken som igenkändes automatiskt under indexeringen. I de 
preliminära experimenten utförde dessa ett svagt resultat på korta och medellånga (1987 
Wall Street Journal), långa ( 65 megabytes av Federal Register) och blandade dokument 
(en kombination av 11987 Wall Street Journal och 65 megabytes av Federal Register). 
När man efteråt undersökte dokumenten såg man en stor variation i storlekarna på 
styckena i Wall Street Journal och Federal Register. Styckena från Wall Street Journal 
var ibland en mening långa och motsvarade inte alltid ett byte i innehåll. Federal 
Registers stycken sträckte sig från en rad till tusentals ord och indikerade mer 
genomgående byte av innehåll. 
 
Bundna stycken var ett sätt för Callan att möta ovanstående problem. Med dessa ville 
han skapa mer jämförbara stycken. Detta gjorde han genom att sätta ihop korta stycken 
och dela stora stycken. En serie experiment visade att 50 ord borde vara ett minimum 
och 200 ord maximum. I preliminära experiment användes Wall Street Journal 1987, 
Federal Register och kombinationer av dessa. Här var bundna stycken mer effektiva än 
”riktiga” stycken.  
 
Detta tillvägagångssätt evaluerades i ett experiment med 65 megabytes av TIPSTER 
volym 1, Federal Register dokument och på TIPSTER volym 1 och 2. I dessa 
experiment minskades återfinningen av dokument baserat på det bästa ensamma 
matchande stycket med 2,9 % och 27,9 %. Men, när Callan kombinerade 
dokumentnivån med styckenivån blev det mellan 1,0 % och 4,3 % förbättring på 
precisionen. Callan skriver dock att resultaten från denna del av undersökningen skall 
ses med försiktighet eftersom det var få relevanta dokument för varje söksträng.  
Ungefär hälften av söksträngarna hade bara ett relevant dokument. Det är oklart varför 
återfinningen baserat på bästa bundna stycket blev så dålig tillsammans med TIPSTER 
volym 1 och 2. Ett annat experiment med 1987 Wall Street Journal och 65 megabytes 
av Federal Register (detta redovisar dock inte Callan ytterligare för) visade på liknande 
resultat. En möjlighet till detta är att när styckena slogs ihop och delades så 
organiserades inte alltid texten efter innehåll.  
 
För att dela in dokumenten i fönsterfragment gjorde Callan på följande sätt: det första 
fragmentet i ett dokument har bildats kring den term som först matchas av söksträngen. 
Om exempelvis fragmentlängden var 100 och den först matchande termen var på 
position 62 börjar överlappande fragment av 100 ord på positioner 62, 112, 162, 212, 
etc. Användandet av överlappande fragment, menar Callan, minskar risken för att en 
liten del av relevant text delas mellan två fragment. Om placeringen av ett fragment 
ändras för varje fråga som ställs till systemet, kan inte samma formler användas som 
används för att beräkna vikten som en term t får i ett dokument d. Formlerna som 
används kräver att frekvensen hos den term som förekommer flest gånger i ett 
dokument finns tillgänglig, max_freqd. Denna maximala frekvens kan beräknas för 
dokumenten under indexeringen, men inte för fragmenten som skapas ”on-the-fly” när 
man ställer en fråga till systemet. Callan skriver vidare att bättre resultat fås när 
termfrekvensen i ett fragment skalas med fragmentets längd. Formlerna som Callan 
avser skiljer sig en del från de formler som vi använt oss av, men har samma innebörd. I 
formlerna nedan redovisar han inte vilken logaritmbas som han använder. Möjligtvis är 
det logaritmbas 2 han använder.  
 



 
 

21 

norm _ freqtd = 0,4 + 0,6 ⋅
log( freqtd + 0,5)

log( max _ freqd + 1,0)
   (17)  

 
Formeln ovan beskriver beräkningen av den normerade frekvensen. 
 

idf t =
log( docs in collection

docs containing t)

log( docs in collection)
    (18) 

 
Formeln ovan beskriver beräkningen av idft. Det ser ut som om Callan har gjort ett slags 
normering av idft. Detta kan bero på att han beskriver ett system med överlappande 
fönster.  
 
weighttd = 0,4 + 0,6• norm _ freqtd ⋅ idf t     (19) 
 
Som synes beräknas vikten ovan på ungefär samma sätt som hos oss. Se vidare hur våra 
beräkningar utförs i kapitel 2.4.3 – 2.4.7. 
 
Användningen av fönsterfragment testades i experiment på fyra kollektioner. Callan 
ville i dessa experiment ändra på det faktum att det i tid igare undersökningar var, i vissa 
fall, alldeles för få dokument som var relevanta för en viss söksträng. 38 söksträngar 
skapades där varje söksträng hade minst 5 relevanta dokument. Detta experiment visade 
att dokumentåterfinningen baserat på det bästa fragmentet var 20,7 % bättre än 
återfinning baserat på hela dokument. 
 
Ett andra test utfördes för att vidare undersöka fönsterfragment. Detta utfördes på en 
samling dokument från West Publishing Company. Dessa är nästan fyra gånger så stora 
som Federal Registers dokument och söksträngarna var nu en fjärdedel så långa som 
tidigare. Denna gång var återfinningen 3,8 % bättre än återfinningen baserad på de hela 
dokumenten. De prestandamått som använts är även här precision och recall.  
 
Ett tredje experiment undersökte effekten av fönsterfragment på TIPSTER samlingen 
volym 1, en heterogen samling innehållande 500 000 dokument. Dessa dokument kan 
innehålla allt från en mening till tusentals ord. Detta experiment använde sig av andra 
söksträngar, en annan del av TIPSTER-samlingen och en annan typ av evaluering än 
experimenten med bundna stycken. Resultaten av de två experimenten kan då sägas 
vara indikativa men inte direkt jämförbara. Experimentet som utfördes på TIPSTER 
Volym 1 visade att återfinningen som baserades på det bästa fragmentet var densamma 
som återfinningen baserat på hela dokumentet. Kombinationen av hela dokumentet och 
fragment visade på en förbättring av återfinningen på 7,1 %. Tydliga förbättringar 
kunde uttydas på nästan varje nivå av recall för kombinationsåterfinningen. 
 
Det fjärde och slutliga experimentet undersökte effekten av långa fönsterfragment på en 
samling av mycket korta dokument. Målet var att undersöka huruvida användandet av 
fönsterfragment, med en något annorlunda metod av kalkylering, hade en negativ effekt 
på korta dokument. En samling av korta sammanfattningar – kallad NPL – användes för 
detta fjärde experiment.  Resultatet blev att både fragment och hela dokument återfann 
ungefär lika många dokument. Om man däremot kombinerade resultaten av de båda 
sätten så var det en ökning på 6,5 % i precision och med märkbara förbättringar på 
recall. Callan menar att detta resultat var oväntat och pekar på vikten av mer forskning. 
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Han menar dock att resultatet kan föreslå vägar att förbättra INQUERY´s metod av att 
kombinera fakta. Det kan också vara så, påpekar han, att det är fruktbart att studera 
samma fenomen från två olika synvinklar. 
 
De fyra experimenten utfördes med fönsterstorlekar på 300 för Federal Register, 200 för 
West Publishing Company, 200 för TIPSTER volym 1 och 50 för NPL. Dessa storlekar 
valdes för att ge bäst resultat för varje kollektion. Dock ställer sig Callan frågande till 
huruvida det finns en fragmentstorlek som är rätt i alla lägen. Han menar att 150-300 
ord visade bäst resultat. Ifall man skulle vara tvungen och välja en fönsterstorlek för alla 
samlingar så anser att det bör innehålla 200-250 ord. 
 
Ytterligare två experiment utfördes för att bestämma effekterna av att kombinera 
resultaten av hela dokument med resultaten från två fragment av varierande storlekar. 
Båda experimenten visade på ytterligare förbättringar på ca 1 % över alla recallresultat 
och i medelprecison på Westsamlingen. Man kan se på detta resultat som en indikation 
att ytterligare förbättringar är möjliga. 
 
Även om experimenten uppmärksammade nya frågor, kan man ändå dra några generella 
slutsatser. Fragment baserade på stycken var mindre effektiva än fragment baserade på 
överlappande textfönster av olika storlekar. Detta resultat gällde för dokument-
återfinning av både bästa enstaka fragment, som för kombinationen av hela dokument 
och fragment. Resultatet kan bero på en olycklig användning av stycken av författarna 
till TIPSTER dokumenten. Det kan också bero på att det inte finns någon ensam 
uppdelning av dokument till fragment som är passande för alla söksträngar. Ytterligare 
en orsak kan vara att styckena är för små eller att en större uppdelning skulle frambringa 
bättre resultat. Det tydligaste resultatet från experimenten var att det var mest lämpligt 
att kombinera hela dokument med fragment. 
 

1.5 Slutsatser i tidigare forskning 

Wilkinson visar i sin studie att det är möjligt att uppnå en acceptabel 
återfinningsprestanda av hela dokument genom att använda information enbart från 
deras fragment.  Han påpekar också att metoden för att återfinna fragment utifrån deras 
dokument inte är att rekommendera. Wilkinson anser vidare att detta försämrar 
återfinningen. Ett annat antagande han tar efter sin undersökning är att användandet av 
global och local information för att återfinna dokument inte är fruktbart. Wilkinson 
menar att kunskap om dokumentens struktur kan leda till bättre återfinningsprestanda. 
 
Williams fann förvånande resultat i det att fragmenten gav dålig återfinningsprestanda 
vid rankande sökning. Speciellt när fragmenten utgjordes av stycken. Däremot vid 
boolesk sökning fick man förutsägbara resultat och det visade sig att denna metod var 
effektiv. Han visar dock att användning av överlappande fönster ger en bättre 
återfinningsprestanda. 
 
Callan visar på liknande slutsatser som Williams. Indelning i stycken ger en sämre 
återfinningsprestanda än överlappande textfönster. Vidare visar han att en kombination 
av hela dokument och fragment frambringar bäst resultat. Detta motsäger något 
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Wilkinsons studie i det att han fann att det räckte med användning av fragment för 
återfinningen dokumenten.  
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2 Metod 
Vår intention med denna uppsats är att studera index efter indexering av ett antal hela 
dokument och efter indexering av fragment av dessa dokument. Vi har sammanlagt sex 
kollektioner av hela dokument och fragment: 
 

• Hela dokument, D 
• Strukturfragment, Ds 
• Fönsterfragment 700 termer, D700 
• Fönsterfragment 500 termer, D500 
• Fönsterfragment 300 termer, D300 
• Fönsterfragment 100 termer, D100 

 
Vi är intresserade av att studera indexen till dessa kollektioner. Kan vi se några likheter 
och olikheter; kan vi se någon trend och kan vi rent av ur index se om Passage Retrieval 
är att föredra framför vanlig Information Retrieval. Dessa spörsmål kommer vi att 
diskutera senare i denna uppsats.  
 

2.1 Testkollektionerna 

Vår dokumentsamling består endast av 98 dokument. Relativt få dokument med andra 
ord. Dessa är hämtade från Dlib-Magazines arkiv. Vi har fått tillåtelse av Dlib-
Magazine att använda oss av deras dokument för vår undersökning. Vi har valt att 
använda oss av dokument tagna från december månad 2000 och 98 dokument bakåt i 
tiden vilket sträcker sig till januari månad 1999. Vi valde denna dokumentsamling pga. 
flera orsaker. Dels för den finns tillgänglig via Internet och att dokumenten är 
tillräckligt stora utan att vara för stora. Dels att de är skrivna på engelska6 och dessutom 
att det var lätt att komma åt någon ansvarig för att få tillåtelse att använda samlingen. 
 
Även om dokumentsamlingen kan tyckas vara liten sväller den avsevärt när fragment 
skapas ur dessa dokument. Vi har skapat fem fragmentsamlingar där vissa av dessa 
samlingar innehåller över tusen filer och i något fall ett par tusen filer. De verktyg som 
har stått till vårt förfogande har sina begränsningar varför vi valt att inte ta med fler 
dokument i vår undersökning. Vi rör oss ändå med väldigt många indexerade termer. 
Indexen innehåller mellan 75 000 till 180 000 ingångar. Detta ger alldeles på tok för 
många termer för att kunna behandla alla i analysen, varför vi varit tvungna att plocka 
ut ett begränsat antal termer att analysera.  
 
De fem fragmentsamlingarna vi skapat består först av en samling fragment manuellt 
skapade ur strukturen i dokumenten, s.k. strukturfragment, Ds. Dokumenten är 
uppmärkta med HTML, men tyvärr inte enhetligt uppmärkta. Detta gjorde det svårt att 
automatiskt fragmentera dokumenten utifrån deras struktur. Vi producerade över tusen 
filer manuellt med vanliga texteditorer. Detta tog en stund att genomföra. I samband 
med detta tog vi även bort HTML-uppmärkningen ur både D och Ds. Vi tar ingen 
hänsyn till om orden står i en rubrik eller är utmärkta på något speciellt sätt vid 
                                                 
6 Att dokumenten är skrivna på engelska passar våra verktyg väl. 
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indexeringen och den senare viktningen av termerna. Uppmärkningen har vi endast 
använt oss av för att skapa sammanhängande fragment. 
 
De övriga fragmentsamlingarna har vi dock skapat automatiskt. Förutom att använda 
strukturen hos ett dokument för att skapa fragment av dokumentet kan man dela upp 
dokumentet i ett antal lika långa avsnitt, så kallade fönster. Dessa fragment kallas 
fönsterfragment, Df. Dessa fönster är av varierande storlekar: D700, D500, D300, D100. Vi 
återkommer nedan till hur uppdelningen i fragment skett. 
 
Genom att vi har en dokumentsamling bestående av hela dokument och fem 
fragmentsamlingar har vi således tillsammans sex stycken samlingar. Dessa samlingar 
behandlas var för sig. Således tar vi fram sex stycken index, ett för varje samling. 
 

2.2 Fragmentering 

2.2.1 Strukturfragment 

För att skapa fragment ur strukturen som dokumenten har, har vi, som beskrivits ovan, 
plockat ut innehållet manuellt ur dokumenten och skapat fragmenten bit för bit. 
Strukturen i dokumenten består bland annat av rubriker och efterföljande stycken. Det 
förekommer också tabeller och andra typer av uppmärkningar, men i huvudsak rubriker 
och deras efterföljande stycken. Vi bestämde oss för att endast ta hänsyn till rubriker 
och stycken och inte annan uppmärkning. Tabellernas innehåll fick ingå i de stycken de 
låg i utan någon speciell tanke. Exempelvis indexeras termerna i en tabell.  Man kan 
dock inte uttyda i indexet att dessa är hämtade från en tabell. Tabellen som sådan har 
inget värde i sig själv. Likaså gällde det annan uppmärkning som vi ignorerade. 
 
Ett problem vi stötte på var att uppmärkningen av rubriker skiljde sig mellan de olika 
dokumenten. Ibland använde man sig av taggar för rubriker (<H1>, <H2> osv.) och 
ibland använde man sig av taggar för att kursivera och fetlägga text. Att manuellt ta 
ställning till om det rör sig om en rubrik eller inte är ganska lätt, även om det tar lång tid 
att utföra. Att göra det automatiskt tyckte vi krävde lite för mycket jobb.  
 
Ett fragment består av en eller flera rubriker följt av ett eller flera stycken. 
Fragmenteringen är deterministisk. Ett nytt fragment inleds direkt när en rubrik följer på 
ett stycke.  
 
Nedan följder ett exempel som skall förtydliga vad vi just sagt.  
 

<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
 
<h1>Rubrik 1</h1> Fragment 1 
 
<h2>Rubrik 2</h2> 
<p>Stycke 1</p> 
<p>Stycke 2</p> 
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<p>Stycke 3</p> 
 
<h2>Rubrik 3</h2> Fragment 2 
<p>Stycke 4</p> 
 
</body> 
</html> 

 
Figur 1. Exempel på hur det kan se ut i ett HTML-dokument. 
 
Ovanstående exempel kommer att delas upp i två fragment. Fragment ett innehåller 
rubrik 1, rubrik 2 och de tre första styckena. Fragment två kommer att innehålla rubrik 3 
och stycke 4. 
 
Här följer nu exempel på hur det ser ut i dokumenten vi använt oss av. För att inte uppta 
för stor plats i uppsatsen med exempel har vi kortat ner textinnehållet. 
 
<P> 
<H3><I><P>Web of Science</I> – External Links</H3> </P> 
 
<P>After working out and implementing the various internal links that 
provide useful navigation for <I>Web of Science</I> …</P> 
 
<P>At the present time, links exist between <I>Web of Science</I> 
records and full text data, patent records, and genetic sequence 
data.</P> 
 
<P><I><b>Full-Text Links</b></I></P> 
 
<P>Full-text links are in place between …</P> 
 
<P>Full-text links are accomplished in the …</P> 
 
<P><I><b>Patent Links</b></I></P> 
 
<P>Patent data in the …</P> 
 
<P><I><b>Sequence Data Links</b></I></P> 
 
<P>ISI has been working in cooperation with the National Library of 
Medicine’s National Center for Biotechnology …</P> 
 
<P><H3>Links to Full Text and the Challenge of E-journals</H3></P> 
 
<P>Currently, accurate links between <I>Web of Science</I> records 
…</P> 
 
<P>Some of the recent innovations publishers have …</P> 
 
<P><I><b>Completeness</b></I></P> 
 
<P>Version control in this context does not refer to the traditional 
…</P> 
 
Figur 2. Exempel som visar hur det kan se ut i vår dokumentsamling. 
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Som vi ser av exemplet ovan har Dlib-Magazine använt sig av rubriktaggar (<H3>) för 
vissa rubriker. För andra rubriker har man använt sig av stycketagg (<P>) och taggar för 
att layoutmässigt få ett rubrikutseende (kursiverad och fet stil).  
 

 
 
Figur 3. Skärmavbildning av det tidigare exemplet i figur 2. 
 
Användning av stoppordlista och uttagning av ordstam har sedan skett på fragmenten, 
vilket för övrigt även skett på de fulla dokumenten. 
 
Efter fragmenteringen har vi applicerat stoppordlista och uttagning av ordstam på Ds. 
Detta har även skett på D. I kapitel 2.3 och 2.4 med underkapitel omtalas detta mer 
ingående.  
 

2.2.2 Fönsterfragment 

I denna uppsats har fönsterstorlekarna 700, 500, 300 och 100 ord använts. Det mest 
sannolika är att dokumenten inte består av jämna multiplar ord av fönsterstorlekarna, 
varför det mer eller mindre alltid blir en rest över på slutet. Denna rest består av färre 
ord än fönsterstorleken.  
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För att producera dessa fönsterfragment har vi räknat ord ur dokumenten och sparat 
dessa ord i filer. Vi har ur dokumenten D, där vi redan tagit bort stoppord och skapat 
ordstammen, tagit ut fönsterfragmenten, Df. Observera sålunda att tillvägagångssättet 
skiljer sig mellan Ds och Df. 
 
Som ett exempel på att vi har haft många filer att arbeta med skapades över 2500 filer 
för fönsterstorleken 100 ord. Det ger inte fler termer att indexera men väl fler ingångar i 
indexen och därmed mer att analysera.  
 
När man delar upp en textmassa på detta sätt blir det ofta en rest på slutet. Det sista 
fragmentet blir nästan aldrig lika stort som de övriga. Vi har valt att bortse från detta 
faktum i själva indexeringsprocessen. Vi tar dock hänsyn till restdelen när vi presenterar 
våra resultat och i diskussions- och analysavsnittet. 
 

2.3 Förberedelse inför indexering 

För att vi inte skall få alltför många termer att behandla har vi valt att använda en 
stoppordlista. Vi har också valt att ta ut ordstammen ur orden. Resultatet av denna 
ordstamning ger oss de termer som ingår i undersökningen. Alltså det vi rör oss med 
innan ordstamningen är ord från texterna och det vi rör oss med efter stamningen är 
termer som skall indexeras.  
 
Stoppordlistan har vi inte själva konstruerat utan hämtat från Martin Porter. Mannen 
bakom stamningsalgoritmen vid namn Porter’s (1980) algoritm. Vi bedömer att orden 
som finns med i listan utgör ord i det engelska språket som inte har det 
informationsinnehåll som man normalt behöver när man söker efter texter i en databas. 
Därför har vi valt att använda oss av Porters stoppordlista. Se bilaga 1 för att ta del av 
stoppordlistan. 
 
Vi har applicerat listan dels på de fulla dokumenten, dels på de manuellt fragmenterade 
delarna. Detta gjorde datorn åt oss efter det att vi skapade ett program för ändamålet. 
Programmet vi använde är skrivet i en Basicdialekt för Mac. Se bilaga 2 för att ta del av 
programmet. 
  
Efter det att stopporden var borttagna skapade vi våra termer genom att använda en 
stamningsalgoritm (stemming) på den erhållna texten. Att ta ut ett ords stam innebär 
framför allt att man tar bort dess ändelse. En av orsakerna till att vi utför detta steg är att 
vi skall reducera mängden termer. Vi har fullt tillräckligt med termer även när vi utför 
stamning. En annan orsak till att detta steg utförs i ett IR-system är att det är svårt för 
den som söker i systemet att välja rätt ordform för sin sökning.   
 
I boken ”Modern Information Retrieval” (Baeza-Yates, Ribieiro-Neto, 1999) beskrivs 
en algoritm för stamning av engelsk text. Algoritmen är svårtolkad varför vi började 
söka efter Porters algoritm på internet. Vi hittade upphovsmannens webbsida och fann 
då att algoritmen finns implementerad i flera olika programspråk, alla tillgängliga via 
Martin Porters webbsida. Vi valde att använda oss av originalimplementeringen av 
algoritmen skriven av upphovsmannen själv. Implementeringen är gjord i 
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programspråket C. Vi har själva ändrat själva inläsningsförfarandet av filer, medan 
algoritmen är intakt. En utskrift av koden finns tillgänglig i bilaga 3.  
 
Ur D skapades fönsterfragment i de ovan angivna storlekarna. Fönsterfragmenten 
skapades med Basicprogrammet i bilaga 4. 
 
Detta är de förberedelser som vi gjort inför indexeringen. 
 

2.4 Indexeringen 

Indexeringen sker i ett antal steg. Efter varje steg skapas en resultatfil som innehåller all 
den information som behövs per term. Varje rad i textfilen utgör en ingång för en term. 
Samma term kan ha flera ingångar eftersom termen kan förekomma i flera 
dokument/fragment. Varje termrad är uppbyggd på följande sätt: 
 
t dnr d freqtd norm_freqtd idft weighttd 
 
t är namnet på termen. 
 
dnr är ett löpnummer. Dokumenten/fragmenten är många och varje dokument/fragment 
får ett eget löpnummer. Observera att för varje dokumentsamling/fragmentsamling 
gäller olika löpnummer. Varje samling har olika antal dokument/fragment därav olika 
löpnummer. 
 
d är namnet på dokumentet. Fragmenten får samma namn som huvuddokumentet men 
med olika siffror i slutet av namnet.  
 
freqtd är termen t :s förekomst i d. 
 
norm_freqtd är samma frekvens som föregående fast normerad mot den term som har 
högst frekvens i dokumentet/fragmentet. Detta är ett vedertaget sätt för att få 
frekvensvärdena i intervallet 0 – 1 istället för att frekvensspannet skall bli alltför stort. 
Vikten beräknas sedan med hjälp av den normerade frekvensen. Se kapitel 2.4.5 för 
beskrivning av hur den normerade frekvensen beräknas. 
 
idft är den inversa dokumentfrekvensen för termen t. Värdet återspeglar i hur många 
dokument/fragment i samlingen en term förekommer. Se kapitel 2.4.6 för beskrivning 
av hur idft beräknas. 
 
weighttd är ett beräknat värde på hur stor betydelse termen t i dokumentet d har i 
dokumentsamlingen. Vikten beräknas som en produkt mellan norm_freqtd och idft.  
 
De beräknade värdena ovan kan tas fram på olika sätt beroende på vilka forskare man 
lutar sig emot. Vi har i vår undersökning valt att välja modellerna från boken ”Modern 
Information Retrieval” (Baeza-Yates, Ribeiro-Neto, 1999). 
 
Först beräknas freqtd för termerna. freqtd beräknas genom att läsa in alla termer, sortera 
dessa i bokstavsordning och gå igenom hela listan och räkna förekomsten av termer. 
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Resultatet skrivs sedan ut i resultatfilen. Se bilaga 5 för en listning av programmet. 
Resultatfilen är sedan indata till nästa steg som är att beräkna max_freqd, norm_freqtd, 
idft och till sist weighttd. 
 
max_freqd tas fram genom att gå igenom resultatlistan och hämta fram den högsta freqtd 
för det givna dokumentet d. För att lösa detta använder vi dnr och sparar undan de 
högsta freqtd i ett fält. dnr utgör index in i detta fält. Se bilaga 6 för beskrivning av det 
program som använts. 
 
Härnäst beräknas norm_freqtd med hjälp av freqtd och max_freqd. Resultatet sparas 
undan i programmet. Se bilaga 7 för beskrivning av det program som använts. 
 
idft beräknas med hjälp av antal dokument/fragment i samlingen och i hur många av 
dokumenten/fragmenten som termen t förekommer. Resultatet sparas undan i 
programmet. Se bilaga 8 för beskrivning av det program som använts. 
 
weighttd, till slut, beräknas med hjälp av norm_freqtd och idft. Se bilaga 9 för 
beskrivning av det program som använts. Resultatet från samtliga dessa beräkningar 
skrivs ut i resultatfilen och ligger sedan till grund för vår analys. Resultatfilen utgör 
således indexet vi utgår från.  
 
Vi har skapat ett antal index. Ett index för varje samling av dokument/fragment. Varje 
fil innehåller en mängd ingångar för en mängd termer. Samma term t kan upprepas ett 
antal gånger beroende på i hur många dokument/fragment den förekommer. Detta gör 
att ingångarna i filen är betydligt fler än antal termer. Termerna är många och därmed är 
ingångarna i filerna omfattande.  
 

2.4.1 Tokenisering 

Vid automatisk indexering utgår man oftast från de enskilda orden i en text. Man kan 
definiera ett ord som en eller flera bokstäver och/eller siffror åtskiljda av något tecken 
eller mellanrum. Det är relativt enkelt att automatiskt dela upp textmassan i ord (s.k. 
tokenisering) med blanktecken som utgångspunkt för uppdelningen. Däremot är det inte 
lika enkelt att bestämma hur systemet skall välja att se på andra tecken som ibland kan 
skilja två ord åt. Hur skall exempelvis systemet förhålla sig till bindestreck, snedstreck 
(/), apostrof med mera?  
 
Eftersom vi använder oss av dokument skrivna på engelska låter vi våra teorier röra sig 
kring engelskspråkiga förhållanden och vokabulär. I engelskan anses bindestrecket vara 
besvärligt eftersom det sammanbinder två separata ord. Exempelvis används orden ”full 
text” utan bindestreck när man syftar på text som ett substantiv, medan när orden 
används i adjektivistisk mening såsom ”full-text database” används bindestreck. Man 
använder också bindestreck för att sätta ihop ord. I engelskan förlorar ofta sammansatta 
ord bindestrecket efter en tid och blir ett ord. Ett exempel på detta är ”database” som 
från början kommit av ”data-base”. Indexeringssystem behandlar bindestrecket på olika 
sätt. Vissa låter bindestrecket utgöra ett mellanrum mellan orden och indexerar orden 
som separata ord. Detta innebär att orden ”on-line” behandlas som två ord nämligen 
”on” och ”line”. Andra ignorerar bindestrecket och låter de sammansatta orden smälta 
samman och bli till ett ord. Ett ord som exempelvis ”MS-DOS” blir endast ”MSDOS”. 
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(Anderson & Pérez-Carballo 2001, s. 257). Indexeringssystemet vi använder oss av tar 
endast hänsyn till bokstäver och utesluter därmed siffror och alla specialtecken. Finns 
siffror eller specialtecken med i ordet behandlas dessa som mellanrum. Med andra ord 
blir ”full-text” två ord ”full” och ”text”. 
 
Snedstreck (/) används ibland som en del av ett ord, såsom ”OS/2”. Det är heller inte 
helt ovanligt att det används för att sätta samman två kontrasterande ord, som till 
exempel ”high/low”. Skulle man välja att använda alla möjliga kombinationer av dessa 
ord skulle de därmed indexeras som: ”high”, ”low”, ”highlow” och ”high/low”. 
(Anderson & Pérez-Carballo 2001, s. 257). I vårt system behandlas snedstreck (/) som 
ett specialtecken och därmed tolkas det som ett mellanrum. 
 
Vidare förekommer understreck och punkter i förkortningar och i dagens läge i 
emailadresser som också behöver behandlas. Dessa tecken kan behandlas på samma sätt 
som för ovanstående tecken. I förkortningar kan punkterna tas bort och de ingående 
bokstäverna bildar ett ord eller flera separata ord, vilket kan innebära ord med enstaka 
bokstäver. Exempelvis förkortningen ”e.g.” som då indexeras som ”e” och ”g” eller som 
”eg”. (Anderson & Pérez-Carballo 2001, s. 257). Understreck och punkt behandlas 
också som specialtecken i vårt system, dvs. e.g. blir två ord, nämligen ”e” och ”g”. 
 
Anderson & Pérez-Carballo (2001, s. 257) antyder i sin text att även parenteser kan 
utgöra delar av ord i engelskan. Vi är ju annars vana vid att de avgränsar ett eller flera 
ord. När de inte förekommer som en del av ett ord föregås oftast vänsterparentes av ett 
blanktecken och högerparentes följs oftast av ett blanktecken. Detta kan man se som 
indikatorer på att parentesen är en avgränsare och inte en del av ett ord, enligt Anderson 
& Pérez-Carballo (2001, s. 257). När parentesen kan anses vara en del av ett ord 
indexeras hela ordet med parenteserna. Frågan är hur man gör om exempelvis höger 
parentes följs av ett blanktecken medan det till vänster om vänster parentes står ett 
tecken som inte är ett blanktecken? Naturligtvis kan man i ett sådant fall behandla ordet 
som om parenteserna tillhör ordet. Som vi skrivit ovan behandlas också detta som ett 
specialtecken och tolkas därmed som ett mellanrum. 
 
I engelskan används apostrof som ett tecken mellan bokstäver. Man drar samman och 
kortar ner ett uttryck med hjälp av apostrof. Anderson & Pérez-Carballo (2001, s. 257) 
föreslår att vissa sådana uttryck indexeras både med och utan apostrofen, som till 
exempel ”can’t” och ”cant”. I vissa fall ändras betydelsen av uttrycket om apostrofen 
tas bort som exempelvis för ”its” och ”it’s”. Även här tolkas detta som ett specialtecken 
och behandlas därmed som ett mellanrum. Därmed blir ”can’t” två ord, nämligen ”can” 
och ”t”. 
 
Det finns ytterligare exempel på tecken som kan ingå i ord som inte utgör bokstäver. 
Siffror är exempel på sådana tecken. Dels kan man tänka sig att siffror ingår som en del 
i ett ord som också innehåller bokstäver. Dels kan siffrorna också ensamma utgöra ord, 
som exempelvis George Orwells bok ”1984”. Harman (enl. Anderson & Pérez-Carballo 
2001, s. 258) antyder att det finns ett obegränsat antal nummer som kan innebära att 
indexeringstermernas antal kan växa obegränsat vilket leder till mycket stora index. 
Indexeringsprocessen tar därmed längre tid, återfinningsprocessen tar längre tid och det 
kräver större lagringsutrymme. Enligt Anderson & Pérez-Carballo (2001, s. 258) kan 
detta lösas genom att eliminera ord/siffror från index som endast förekommer en gång i 
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ett dokument. Som vi skrev ovan behandlas siffror i vårt indexeringssystem som 
mellanrum. 
 
Vidare diskuterar Anderson & Pérez-Carballo (2001, s. 258) hur man skall hantera ord 
bestående av endast en bokstav. Många av dessa ord i engelskan hamnar i en 
stoppordlista (exempelvis ”a”), men det förekommer ord som har en betydelse som är 
relevant för ett index. Exempelvis olika vitaminer. Vi ser här ett problem att förhålla sig 
till ”Vitamin A”. Hur hittar man detta om ”A” står i stoppordlistan? Lösningen på detta 
kan vara att behandla uttrycket som en fras istället för två enskilda ord. I vårt system 
hamnar ”A” i ”Vitamin A” i stoppordlistan. 
 
Det finns en speciell form av stavning som förekommer på bl.a. Internet och i 
musiktexter. Exempel på detta är ”4 2sday nite” som står för ”for Tuesday night” och 
”Nothing compares 2 you” som står för ”Nothing compares to you”. Finns det några 
ytterligare former för dessa? Hur bör ett indexeringssystem förhålla sig till dessa olika 
ordformer?  Oförutsägbar text i en databas är svår att finna och detta försvårar 
informationsåterfinningen (Brooks 1998, s. 731). Vårt indexeringssystem tar inte 
hänsyn till siffror och behandlar därmed ”Nothing compares 2 you” som ”nothing”, 
“compares” och ”you”. 
 
Att bestämma vilka ord som skall indexeras och hur dessa skall indexeras är inte alltid 
helt lätt. Det språk som gemene man använder sig av i dagligt tal är ofta inte detsamma 
som det språk man hittar i dokumenten. Detta kan innebära problem när matchningen 
mellan söksträngen och indextermerna sker. 
 
För att sammanfatta ovanstående genomgång ger vi här en definition på vad ett ord är i 
Backus-Naur form (BNF) (Horowitz 1984, s. 51-57). Vi har gjort vissa tillägg till denna 
form för att få ett mer kompakt och lättförståligt skrivsätt: 
 
<ord> ::= <teckensekvens> <skiljetecken> 
<teckensekvens> ::= <bokstav> | <bokstav> <teckensekvens> 
<bokstav> ::= a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
<skiljetecken> ::= alla övriga tecken inkluderat siffror 
 

2.4.2 Ordstamning 

Inom Information Retrieval har ordstamning (stemming) förekommit under en längre 
tid. Att ta ut stammen för ett ord innebär att ordets grundform hittas. Ordformer med 
samma stam kan återföras till samma lexikala ingång. Ett exempel på detta är följande 
fem ordformer som alla kan återföras på en stam ’connect’.  
 
        CONNECT 
        CONNECTED 
        CONNECTING 
        CONNECTION 
        CONNECTIONS 
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Ett IR-systems prestanda förbättras ifall ordformer som dessa är sammanförda till en 
enskild term. Det sker genom att ta bort suffixen som i detta fall är -ED, -ING, -ION, -
IONS och då skapa en term CONNECT. Denna process reducerar antal termer i IR-
systemet, detta innebär att storleken och komplexiteten i systemet minskar, vilket alltid 
är en fördel. Vissa ord kan se ut att ha en ändelse som går att ta bort för att skapa en 
stam, men dessa ord kan få annan betydelse i ett sådant fall. Detta är i så fall en nackdel. 
 
I vår uppsats har vi använt oss av Porters stamningsalgoritm. Den skapades 1980 av 
Martin Porter och har sedan dess varit mycket använd och refererad till under drygt 20 
år. Algoritmen har den mindre trevliga sidan, enligt Porter själv (1980), att stamma 
vissa ord som därigenom får en annan betydelse. Han anger också att: ”There comes a 
stage in the development of a suffix stripping program where the addition of more rules 
to increase the performance in one area of the vocabulary causes en equal degradation 
of performance elsewhere.” (Porter, 1980)  
 
Vi har ju valt att använda stamning av ord i vår undersökning för att bilda termer. Detta 
gör att vi inte får så många skilda termer. För vår del hade kanske detta ingen direkt 
betydelse. Vi hade kanske ändå fått ett vettigt resultat, men vi hade sannolikt fått 
betydligt större index om alla varianter av ett ord hade bildat termer i indexfilen. I ett 
verkligt söksystem använder man sig ibland av stamning för att minska problemet med 
att frågeställaren måste ge exakt rätt form av en term för att få träff. En annan lycklig 
omständighet är att indexen blir mindre vilket är ett måste i stora söksystem. De främsta 
nackdelarna med att stamma orden är flera. Dels att det tar tid att utföra operationen, 
dels att vid olyckliga situationer skulle ord av olika betydelser kunna få samma stam 
vilket naturligtvis rör till det.  
 

2.4.3 Beräkning av frekvens  

Frekvensen freqtd av en term t är det samma som antal förekomster av termen i ett 
dokument eller i ett fragment d. Dokumentet eller fragmentet skannas och termernas 
förekomster räknas. Frekvensen sparas för att användas i kommande beräkning. 
 

2.4.4 Beräkning av maximal frekvens  

Den maximala frekvensen hos ett dokument eller fragment, max_freqd, erhålls som den 
högsta frekvensen som någon av termerna i dokumentet har. Således måste 
frekvenserna för termerna vara framtagna innan maximala frekvensen kan erhållas. Data 
med de erhållna frekvenserna skannas och högsta frekvensen plockas fram ur dessa 
data. 
 

2.4.5 Beräkning av normerad frekvens  

Förekommer en term t många gånger i dokument/fragment d kan man anta att den 
termen har stor betydelse för dokumentet/fragmentet. Därmed skulle i så fall det 
dokumentet/fragmentet rankas högt. Om man ändrar tankebanorna något, och tänker på 
att om det skulle finnas någon annan term i dokumentet/fragmentet som har en högre 
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frekvens, är ju denna term mer betydelsefull för just det dokumentet/fragmentet. För att 
ta hänsyn till detta faktum normerar man således frekvensen och dividerar frekvensen 
av en viss term med frekvensen av termen med högst frekvens i det givna 
dokumentet/fragmentet. Formeln som vi använt oss av hittar vi i boken ”Modern 
Information Retrieval” (Baeza-Yates, Ribeiro-Neto, 1999). 
 

norm _ freqtd =
freqtd

max_ freqd

    (20) 

 
där freqtd är frekvensen för termen t i dokumentet d och max_freqd är den högsta 
frekvensen hos en term i dokumentet d.  
 

2.4.6 Beräkning av inverterad dokumentfrekvens  

Måttet Inversed Document Frequency (idft) används för att identifiera de termer som är 
specifika för ett dokument. Genom detta mått betecknas hur vanlig en term är i 
dokumentsamlingen. Är termen vanligt förekommande i dokumentsamlingen anses den 
mindre signifikant för ett visst dokument. Ett exempel på hur detta mått kan beräknas 
visar Salton och McGill i deras bok ”Introduction to Modern Information Retrieval”. 
(Salton & McGill, 1983, s. 63) 
 
nt = dokumentfrekvensen = det antal dokument som innehåller termen t 
 

idf t = log 2
N
n t

+ 1        (21) 

 
där N är antalet dokument i dokumentsamlingen.  
 
Vi ser av formeln att ju högre dokumentfrekvensen, nt, blir desto mindre blir den 
inverterade dokumentfrekvensen, idft, eftersom nämnaren utgörs av 
dokumentfrekvensen. N är konstant för en given dokumentsamling, dvs antalet 
dokument i samlingen. 
 
Den formel vi använder oss av för att beräkna IDF hittar vi i boken "Modern 
Information Retrieval" (Baeza-Yates, Ribeiro-Neto, 1999) och ser ut på följande sätt: 
 

idf t = log
N
nt

      (22) 

 
där N är antalet dokument i samlingen och nt är antalet dokument som innehåller termen 
t. 
 
Denna formel skiljer sig från den förra formeln genom att den inte innehåller delen +1. 
Den skiljer sig också i hur man anger logaritmen. Vi har valt att använda oss av den 
naturliga logaritmen när vi skrev våra program. Detta har inte en avgörande betydelse 
och ingen betydelse för oss i vår studie. Att använda logaritmer med annan bas än två 
innebär bara att man multiplicerar med en faktor, eftersom följande förhållande gäller: 
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log 2 x =
log e x
log e 2

=
1

log e 2
• log e x = 1,443• log e x =1,443• ln x   (23) 

 
där x är ett godtyckligt tal och loge x är den naturliga logaritmen för x. (CRC Standard 
mathematical tables 1981, s. 176) 
 

2.4.7 Beräkning av termvikt 

Ett uttryck för en terms betydelse, dess vikt, får man fram genom att låta vikten öka när 
termfrekvensen ökar och minska när dokumentfrekvensen ökar. Alltså ju fler 
förekomster av termen inom ett dokument desto större betydelse har termen, men desto 
vanligare termen är i dokumentsamlingen ju mindre betydelse har den. Vikten hos 
termen kan därför skrivas: (Salton & McGill, 1983, s. 63) 
 
weighttd = freqtd ⋅ idf t      (24) 
 
där idft motsvarar uttrycket (21) tidigare. 
 
Vi ser i uttrycket (21) för idft tidigare att nämnaren utgörs av dokumentfrekvensen, nt, 
vilket innebär att ju högre den är desto lägre blir idft. Därmed blir vikten, weighttd, lägre 
för en term, t, när dokumentfrekvensen, nt, för termen ökar medan vikten blir större när 
termfrekvensen, freqtd, ökar. 
 
Det finns även andra sätt att vikta en terms betydelse i ett dokument. Vikten skulle 
kunna påverkas av var i dokumentet termen står. Kanske tillåts vikten bli högre om 
termen finns med i titeln eller i abstraktet och lägre om termen endast finns med i den 
övriga texten. Kanske skulle vikten kunna påverkas om ordet på något sätt är speciellt 
utmärkt i texten. Detta skulle dock kräva andra analysmetoder. Wilkinson (1994, kap. 
1.4.1) bygger sina undersökningar på detta sätt. Han använder sig av olika vikter 
beroende på var i texten termen står. Dokumenten i hans undersökningar är uppdelade i 
sektioner där vissa av dem ansågs mer lämpliga att utgå ifrån vid återfinningen än 
andra. Det utfördes undersökningar för att kunna se vilka sektioner som skulle tilldelas 
en högre vikt. Resultatet blev att purpose och summary gavs högre vikt än de övriga 
medan misc fick en lägre vikt.  
 
I vår studie tilldelar vi inte olika vikter till termer beroende på var i texten de står. Vi 
beräknar vikten enligt följande formel som är densamma som ovanstående med den 
skillnaden att vi använder idft i uttrycket (22) istället. 
 
weighttd = freqtd ⋅ idf t      (25) 
 
där idft beräknas enligt uttryck (22) tidigare. 
 

2.5 Beräkning av statistik 

Detta kapitel beskriver hur vi går tillväga för att beräkna viss statistik i vår uppsats. Vi 
presenterar de formler som Microsoft Excel använder sig av för att utföra 
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beräkningarna. Vi har använt oss av statistik för att kunna förmedla vårt material på 
ytterligare ett sätt, ett kompakt sätt. Dessutom för att se om vi kunde hitta mönster eller 
skillnader mellan de olika samlingarna. 
 

2.5.1 Max och min 

Maximivärde och minimivärde behöver kanske ingen närmare förklaring. Men vi gör 
ändå ett försök. Maximivärdet är den högsta vikten någon term har i den aktuella 
dokument- eller fragmentsamlingen. Motsvarande är minimivärdet den lägsta vikten 
någon term har i den aktuella dokument- eller fragmentsamlingen. 
 

2.5.2 Medelvärde  

Medelvärdet för termernas vikter i en samling behöver kanske heller ingen närmare 
förklaring, men för säkerhets skull gör vi ändå en ansats här. Medelvärdet erhåller vi 
genom att addera alla vikter i en samling och dividera med antalet vikter i samlingen. 
 

2.5.3 Median, undre och övre kvartil 

Median, undre och övre kvartil behöver kanske däremot en tydlig förklaring. 
 
Medianen utgör det värde som ligger i mitten av en mängd värden ordnade i 
storleksordning. Skulle antalet värden vara ett jämnt tal tar man medelvärdet av de två 
mittersta värdena. 
 
Undre kvartil innebär att 25% av alla vikter i samlingen ligger under detta värde i den 
ordnade mängden. 
 
Övre kvartil innebär att 25% av alla vikter i samlingen ligger över detta värde i den 
ordnade mängden. 
 

2.5.4 Standardavvikelse som spridningsmått 

Standardavvikelsen är ett mått på en mängds spridning kring medelvärdet. Den 
beräknas enligt följande formel: 

S =
T weight td

2

t=1

T

∑ − weight td
t=1

T

∑
 

 
 

 

 
 

2

T(T −1)
    (26) 

 

Denna formel skall läsas så att weight td
t =1

T

∑ är summan över alla termers vikter i 

dokument- eller fragmentsamlingen (ibland av oss också kallade kort och gott 
”samlingen”). Alltså inte summan över alla termer inom ett dokument/fragment, vilket 
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man skulle kunna tolka det som. Men det är alltså inte vår avsikt att tolka det på det 
sättet. 
 

2.5.5 Varians som spridningsmått 

Vi har valt att förutom standardavvikelsen – som utgör ett mått på spridning – också ta 
med variansen, som också utgör ett mått på spridning, för fullständighetens skull. 
Variansen är kort och gott kvadraten på standardavvikelsen. 
 
V = S2      (27) 
 

2.5.6 Vikten som spridningsmått 

Vikten som beräknades i formel (25) innehåller idft som beräknades enligt (22). Den 
inversa dokumentfrekvensen kan anses vara ett slags spridningsmått eftersom den 
innehåller en faktor – nämnaren – som talar om i hur många dokument termen t 
förekommer. idft ger därför en fingervisning om hur termen t är spridd i 
dokumentsamlingen. Vikten kan därmed likaså anses utgöra ett slags spridningsmått.  
 

2.5.7 Snedhet 

Snedhet innebär en asymmetri kring en mätseries medelvärde. Ett positivt värde tyder 
på att asymmetrin utökas mot mer positiva värden. Ett negativt värde tyder på att 
asymmetrin utökas mot mer negativa värden. Med hjälp av detta mått kan man alltså se 
hur stor snedfördelningen är i mätserien.  
 
Formeln för beräkningen av detta värde anger Microsoft Excel till följande, omskriven 
med våra symboler: 
 

snedhet =
T

T −1( ) T − 2( )
weight td − weight

S
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t =1

T

∑    (28) 

 
Här har weight betydelsen medelvärdet över alla vikter i samlingen. Övriga symboler 
finns definierade i kapitel 1.2. 
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3 Resultat 
 
I vår uppsats har vi haft som intention att jämföra index mellan hela dokument och 
fragment av dessa dokument. Indexen består av termer som är hämtade ur dokumenten 
och fragmenten. Vi har fått en mängd data att analysera och det har varit vissa problem 
med att ta oss igenom denna datamängd. Som vi presenterat tidigare utgör varje rad i 
indexen en term och samma term kan förekomma på flera rader i indexen, dock med 
olika frekvenser och vikter för olika dokument/fragment. Största indexet vi hade att 
analysera innehöll drygt 180 000 rader, varför datamängden var mycket omfattande. Det 
minsta indexet innehöll drygt 75 000 rader. Totalt hade vi sex index att analysera, som 
alla ligger kring 100 000 rader eller mer. På grund av denna mängd data har vi valt att 
studera omkring 100 termer mer ingående för att uppgiften inte skulle bli oss 
övermäktig. Vi valde att ta fram dessa termer slumpvis ur den totala datamängden för 
att vår tolkning av siffrorna som hör till termerna inte skulle påverka utfallet. På detta 
sätt fick vi ut termer som ingår i många dokument/fragment och termer som ingår i 
några få dokument/fragment. 
 
För att tydliggöra våra resultat har vi valt att presentera ett litet utdrag av våra termer i 
två omgångar. Förutom att studera enskilda termer har vi valt att beräkna statistik över 
samtliga termer i samlingarna. Vi använder oss av tabeller, linjediagram och 
stapeldiagram som ett komplement till vår text. Således väljer vi ut några termer från de 
100 vi slumpmässigt tagit fram och visar vilka vikter de har i de dokument/fragment de 
härstammar ifrån. För tabellerna har vi plockat ut de högst förekommande vikterna för 
varje term. Vi har valt att presentera sju stycken värden per tabell. De termer vi 
presenterar har vi plockat ut från de 100 på sådant sätt att de skall vara representativa 
för mängden. Det har dock slagit oss att vi i större utsträckning skulle ha valt substantiv 
i vårt urval av termer att redovisa. Vi anser dock att det fungerar med de termer vi valt 
och att vi får en inblick i indexen som ger oss matnyttig information. 
 
Ytterligare har vi valt att presentera några termer i grafform. För dessa har vi plockat ut 
de högsta vikterna för D. Således har vi för en given term plockat ut högsta vikten som 
förekommer i ett dokument och samtidigt kommit ihåg från vilket dokument vi hämtade 
informationen. Därefter har vi hämtat de högsta vikterna för termen från de fragment 
som är en del av det första dokumentet. Dessa två metoder skiljer sig en del från 
varandra med andra ord.  
 
Med rest avser vi att peka på att den högsta vikten hittades i det sista fragmentet i det 
giva dokumentet. Observera att det inte förekommer någon rest i D och inte heller bland 
Ds. Rest kan endast förekomma bland Df. 
 

3.1 Tabeller över data från index 

Vi har valt att visa följande termer: abil, differ, extern, liter och similar.  
 
 
Termen abil: 
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Hela dokument 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt 

abil 9905payette 11 0,0964912 0,7137665 0,0688722 
abil 9910oard 5 0,0909091 0,7137665 0,0648879 

abil 9904abrams 7 0,0686274 0,7137665 0,0489839 

abil 0003moore-pt1 12 0,0666667 0,7137665 0,0475845 
abil 0010granger 5 0,0625 0,7137665 0,0446104 

abil 9904weibel 5 0,0617284 0,7137665 0,0440597 

abil 9909atkins 4 0,0588235 0,7137665 0,0419862 
 

Strukturfragment 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt 

abil 9912gladney5 1 0,5 2,420368 1,210184 
abil 9903ober9 1 0,5 2,420368 1,210184 
abil 9904weibel11 3 0,4285714 2,420368 1,0373003 
abil 9910oard7 2 0,3333333 2,420368 0,8067892 

abil 9909atkins11 1 0,25 2,420368 0,605092 
abil 0011flecker15 1 0,25 2,420368 0,605092 
abil 9905payette17 3 0,2307692 2,420368 0,5585463 
 

Fragment 700 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

abil 0004moore-pt2_4 1 0,5 1,5495397 0,7747698 Rest

abil 9910oard_5 2 0,3333333 1,5495397 0,5165131 Rest

abil 9904abrams_3 3 0,2142857 1,5495397 0,3320442
abil 9903fink_4 3 0,2 1,5495397 0,3099079 Rest

abil 9904weibel_3 4 0,173913 1,5495397 0,2694851

abil 9905payette_5 6 0,1666667 1,5495397 0,2582566
abil 0010granger_4 5 0,1666667 1,5495397 0,2582566 Rest

 

Fragment 500 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

abil 9910oard_7 1 0,5 1,8119251 0,9059625 Rest

abil 9904abrams_4 3 0,3 1,8119251 0,5435774

abil 9904abrams_8 2 0,25 1,8119251 0,4529813
abil 9905payette_6 5 0,2173913 1,8119251 0,3938967
abil 9904weibel_4 4 0,2 1,8119251 0,362385
abil 9903fink_5 3 0,2 1,8119251 0,362385
abil 0004moore-pt2_5 1 0,2 1,8119251 0,362385 Rest
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Fragment 300 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

abil 9910oard_11 1 0,5 2,1927249 1,0963624 Rest

abil 9903ober_7 1 0,5 2,1927249 1,0963624 Rest

abil 9904weibel_6 3 0,3333333 2,1927249 0,7309081
abil 9902sosteric_8 2 0,25 2,1927249 0,5481812
abil 0003moore-pt1_8 4 0,2352941 2,1927249 0,5159351
abil 9905payette_2 2 0,2222222 2,1927249 0,4872721

abil 9904abrams_6 2 0,2222222 2,1927249 0,4872721
 

Fragment 100 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

abil 9904abrams_36 2 0,6666666 3,139045 2,0926962
abil 9904abrams_16 2 0,6666666 3,139045 2,0926962
abil 9910oard_31 1 0,5 3,139045 1,5695224 Rest

abil 9904weibel_16 2 0,5 3,139045 1,5695224
abil 9903ober_19 1 0,5 3,139045 1,5695224 Rest

abil 9903fink_24 2 0,5 3,139045 1,5695224
abil 9902sosteric_23 2 0,5 3,139045 1,5695224
 
Högsta vikt hittar vi bland D100. Den högsta vikten är här 2,09. Härifrån till den näst 
högsta vikten är steget långt. Den hittar vi bland Ds och är 1,21. Efter dessa vikter 
följer en förhållandevis jämn viktminskning. För D300 är vikten 1,10 och denna sjunker 
något till D500, där vikten är 0,91. Minskningen är minimal till D700 där vikten är 0,77. 
För D sjunker sedan vikten ordentligt till 0,07. 
 
 
Termen differ: 
 

Hela dokument 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt 

differ 0011seadle 12 0,3243243 0,0310906 0,0100834 
differ 0001smith 19 0,3166667 0,0310906 0,0098454 

differ 9912peters  18 0,3157895 0,0310906 0,0098181 
differ 9910besser 20 0,2857143 0,0310906 0,008883 
differ 9901buckland 13 0,2826087 0,0310906 0,0087865 
differ 0003coyle 31 0,2818182 0,0310906 0,0087619 
differ 9911landgraf 10 0,2702703 0,0310906 0,0084029 

 

 

Strukturfragment 
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Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt 

differ 9912gladney6 5 1 1,0756886 1,0756885
differ 9901buckland8 10 1 1,0756886 1,0756885
differ 9901bearman9 2 1 1,0756886 1,0756885
differ 0011seadle8 3 1 1,0756886 1,0756885

differ 0003coyle12 3 1 1,0756886 1,0756885
differ 9910besser6 6 0,75 1,0756886 0,8067663
differ 9901buckland11 2 0,6666666 1,0756886 0,7171255
 

Fragment 700 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

differ 9910besser_4 7 0,6363636 0,4355426 0,2771634 Rest

differ 9901buckland_2 11 0,5 0,4355426 0,2177713
differ 0007crane_6 1 0,5 0,4355426 0,2177713 Rest

differ 0003coyle_3 17 0,4722222 0,4355426 0,2056729
differ 0010granger_3 6 0,4615384 0,4355426 0,2010196

differ 9912peters_1 8 0,4444444 0,4355426 0,1935744
differ 9911landgraf_2 8 0,4210526 0,4355426 0,1833863
 

Fragment 500 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

differ 9901buckland_3 12 0,75 0,5655316 0,4241486  

differ 0001smith_3 9 0,5625 0,5655316 0,3181115  

differ 9910besser_5 7 0,5384615 0,5655316 0,3045169 Rest

differ 9912gladney_2 6 0,5 0,5655316 0,2827658
differ 9910oard_7 1 0,5 0,5655316 0,2827658 Rest

differ 0007crane_8 1 0,5 0,5655316 0,2827658 Rest

differ 0003coyle_4 10 0,4347826 0,5655316 0,2458833
 

Fragment 300 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

differ 0001smith_5 8 0,8888888 0,8635892 0,7676347
differ 0010granger_7 4 0,8 0,8635892 0,6908712
differ 9901buckland_4 8 0,7272727 0,8635892 0,6280648

differ 9912gladney_3 6 0,6666666 0,8635892 0,575726
differ 9910besser_8 7 0,6363636 0,8635892 0,5495567 Rest

differ 0011seadle_3 3 0,6 0,8635892 0,5181534
differ 9910besser_3 4 0,5714285 0,8635892 0,4934794
 

Fragment 100 termer 
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Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

differ 9912gladney_8 5 1 1,6533169 1,6533169
differ 9910besser_23 5 1 1,6533169 1,6533169
differ 9906french_7 4 1 1,6533169 1,6533169
differ 9905paskin_9 4 1 1,6533169 1,6533169

differ 9901kling_25 3 1 1,6533169 1,6533169
differ 0007staples_8 5 1 1,6533169 1,6533169
differ 0001smith_5 4 1 1,6533169 1,6533169
 
Även här hittar vi högsta vikt (1,65) bland D100. Näst största vikt hittar vi också här 
bland Ds, dock är skillnaden inte riktigt lika stor som för termen abil (1,08). Mönstret 
återfinns även här för D300, D500 och D700 (0,77; 0,42; 0,28) och för D, där den lägsta 
vikten finns (0,01). 
 
 
Termen extern: 
 

Hela dokument 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt 

extern 0011seadle 6 0,1621622 1,1837701 0,1919627 
extern 0006payette 11 0,0866142 1,1837701 0,1025313 
extern 9909atkins  5 0,0735294 1,1837701 0,0870419 
extern 0011flecker 4 0,0655738 1,1837701 0,0776243 

extern 9909vanderwerf 3 0,0491803 1,1837701 0,0582182 
extern 0010odonnel 1 0,0454545 1,1837701 0,0538077 
extern 0003paepcke 3 0,0447761 1,1837701 0,0530046 
 

Strukturfragment 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt 

extern 9909atkins7 3 0,4285714 2,8646193 1,2276938 

extern 0006payette2 5 0,4166667 2,8646193 1,1935914 
extern 9909kappelman3 1 0,3333333 2,8646193 0,9548729 
extern 0011seadle8 1 0,3333333 2,8646193 0,9548729 
extern 0003paepcke2 3 0,3333333 2,8646193 0,9548729 
extern 0002vandesompel-oai2 2 0,3333333 2,8646193 0,9548729 

extern 0002risher16 1 0,3333333 2,8646193 0,9548729 
 

Fragment 700 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

extern 0011seadle_1 3 0,25 2,0720613 0,5180153
extern 0006payette_1 5 0,2173913 2,0720613 0,450448

extern 0011flecker_4 3 0,1764706 2,0720613 0,3656578 Rest
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extern 0003paepcke_1 3 0,15 2,0720613 0,3108091

extern 9904abrams_2 2 0,1428571 2,0720613 0,2960086
extern 0009powell_3 5 0,0980392 2,0720613 0,2031432
extern 9909atkins_2 3 0,09375 2,0720613 0,1942557
 

Fragment 500 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt 

Rest 
 

extern 0011seadle_1 3 0,4285714 2,360491 1,0116388
extern 0011flecker_6 3 0,375 2,360491 0,885184 Rest

extern 0006payette_2 5 0,2631579 2,360491 0,6211817
extern 0003paepcke_2 3 0,1764706 2,360491 0,4165572
extern 9910vandesompel_18 1 0,1666667 2,360491 0,3934152 Rest

extern 0011seadle_6 1 0,1428571 2,360491 0,3372128 Rest

extern 9904abrams_3 2 0,1333333 2,360491 0,314732
 

Fragment 300 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

extern 0011seadle_1 2 0,3333333 2,7805116 0,926837
extern 0006payette_3 4 0,3333333 2,7805116 0,926837

extern 0011flecker_9 3 0,2727273 2,7805116 0,7583213
extern 0003paepcke_2 3 0,2727273 2,7805116 0,7583213
extern 9902thibadeau_1 2 0,2 2,7805116 0,5561022
extern 0010odonnel_3 1 0,2 2,7805116 0,5561022 Rest

extern 0007staples_4 2 0,2 2,7805116 0,5561022

 

Fragment 100 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

extern 0011flecker_27 3 0,75 3,6806424 2,7604816 Rest

extern 0003paepcke_6 3 0,6 3,6806424 2,2083852
extern 9910vandesompel_86 1 0,5 3,6806424 1,8403212 Rest

extern 9902thibadeau_2 2 0,5 3,6806424 1,8403212
extern 0006payette_7 3 0,5 3,6806424 1,8403212
extern 9909atkins_8 2 0,4 3,6806424 1,4722568
extern 9909lynch_9 1 0,3333333 3,6806424 1,2268806
 
Vi följer den utstakade vägen och ser att högsta vikten (2,77) hittar vi bland D100. Näst 
högsta vikten hittar vi på samma sätt som tidigare, nämligen bland D (1,23). Men efter 
detta börjar mönstret att ändra sig något. Den tredje högsta vikten hittar vi bland D500 
(1,01) istället för som tidigare i D300. I dessa fragment får termen extern istället den 
fjärde högsta vikten (0,93). Efter det sjunker vikten lite mer än i tidigare fall och 
hamnar med 0,52 på femte högsta vikt. Den lägsta vikten (0,19) hamnar även här i D. 
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Termen liter: 
 

Hela dokument 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt 

liter 0010baker 15 0,2380952 2,1000607 0,5000142 
liter 0003paepcke 4 0,0597015 2,1000607 0,1253767 
liter 9909kappelman 1 0,0416667 2,1000607 0,0875026 

liter 9909okerson 1 0,02 2,1000607 0,0420012 
liter 9901band 1 0,0196078 2,1000607 0,0411776 
liter 9910oard 1 0,0181818 2,1000607 0,0381829 
liter 0004mistlebauer 1 0,0149254 2,1000607 0,0313442 
 

Strukturfragment 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt 

liter 0010baker6 6 0,4 4,2341061 1,6936423
liter 0010baker3 4 0,25 4,2341061 1,0585265
liter 0010baker4 3 0,2142857 4,2341061 0,9073083
liter 9901band1 1 0,2 4,2341061 0,8468211

liter 0003paepcke6 4 0,2 4,2341061 0,8468211
liter 9909kappelman1 1 0,1428571 4,2341061 0,604872
liter 9909okerson5 1 0,1111111 4,2341061 0,4704562
 

Fragment 700 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

liter 0010baker_2 11 0,3235294 3,3648295 1,0886211

liter 0003paepcke_4 4 0,2222222 3,3648295 0,7477397 Rest

liter 0010baker_3 3 0,1875 3,3648295 0,6309054
liter 9909kappelman_1 1 0,0666667 3,3648295 0,2243221
liter 9910oard_3 1 0,0625 3,3648295 0,2103018
liter 9909okerson_2 1 0,0454545 3,3648295 0,1529466

liter 0010montgomery_4 1 0,0434783 3,3648295 0,1462971
 

Fragment 500 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

liter 0010baker_3 6 0,5 3,6036844 1,8018421
liter 0003paepcke_5 4 0,3076923 3,6036844 1,1088258

liter 0010baker_2 6 0,25 3,6036844 0,900921
liter 9909okerson_3 1 0,0909091 3,6036844 0,3276077 Rest

liter 0010baker_4 1 0,0909091 3,6036844 0,3276077
liter 0010baker_5 2 0,0740741 3,6036844 0,2669396 Rest

liter 9909kappelman_1 1 0,0714286 3,6036844 0,2574061
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Fragment 300 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

liter 0010baker_5 5 0,8333333 4,0152559 3,3460457
liter 0003paepcke_8 4 0,5 4,0152559 2,0076277
liter 0010baker_3 5 0,2941176 4,0152559 1,1809572
liter 0010baker_7 2 0,1666667 4,0152559 0,6692093

liter 0010baker_6 1 0,125 4,0152559 0,5019069
liter 9909okerson_5 1 0,1111111 4,0152559 0,4461394 Rest

liter 0010baker_4 2 0,1052632 4,0152559 0,4226586
 

Fragment 100 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

liter 0010baker_13 4 1 4,8437929 4,8437924

liter 0003paepcke_22 4 0,5714285 4,8437929 2,7678809
liter 9910oard_21 1 0,3333333 4,8437929 1,6145972
liter 0010baker_8 2 0,3333333 4,8437929 1,6145972
liter 0010baker_21 2 0,3333333 4,8437929 1,6145972
liter 9909okerson_14 1 0,25 4,8437929 1,2109481

liter 9905dalessandro_28 1 0,25 4,8437929 1,2109481
 
Den högsta vikten finner vi bland D100 (4,84). Därpå följer den näst högsta vikten bland 
D300 (3,35). En stor viktminskning finner vi i den tredje högsta vikten (1,80) i D500. I Ds 
finner vi den fjärde högsta vikten (1,69). Därefter följer vikten (1,09) i D700 och den 
lägsta vikten hittar vi återigen i D. 
 
 
Termen similar: 
 

Hela dokument 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt 

similar 9910chen 7 0,1842105 0,3953127 0,0728207
similar 9909hunter 7 0,14 0,3953127 0,0553438

similar 9911wang 19 0,1165644 0,3953127 0,0460794
similar 9911landgraf 4 0,1081081 0,3953127 0,0427365
similar 0011huxley 7 0,0721649 0,3953127 0,0285277
similar 0004mistlebauer 4 0,0597015 0,3953127 0,0236008
similar 9903maly 7 0,0588235 0,3953127 0,0232537
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Strukturfragment 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt 

similar 9912dempsey16 3 0,75 2,0149028 1,5111769 

similar 9903maly9 4 0,5 2,0149028 1,0074513 
similar 9901bearman9 1 0,5 2,0149028 1,0074513 
similar 9910chen6 4 0,3636363 2,0149028 0,7326916 
similar 0011seadle8 1 0,3333333 2,0149028 0,6716341 
similar 9909hunter6 6 0,3 2,0149028 0,6044707 

similar 9912gladney17 1 0,25 2,0149028 0,5037256 
 

Fragment 700 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

similar 9910chen_3 5 0,3846154 1,1998659 0,4614868 Rest

similar 9909hunter_2 6 0,2727273 1,1998659 0,3272361
similar 9904abrams_8 1 0,25 1,1998659 0,2999665 Rest

similar 9912dempsey_4 4 0,2222222 1,1998659 0,2666368
similar 0004mistlebauer_4 2 0,1666667 1,1998659 0,1999777 Rest

similar 9911wang_1 7 0,1627907 1,1998659 0,195327

similar 9904weibel_3 3 0,1304348 1,1998659 0,1565042
 

Fragment 500 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

similar 9910chen_5 1 0,3333333 1,4519223 0,483974 Rest
similar 9910chen_4 4 0,3333333 1,4519223 0,483974
similar 9909hunter_2 6 0,2857143 1,4519223 0,4148349
similar 9912dempsey_5 4 0,2352941 1,4519223 0,3416287
similar 9903maly_6 4 0,2105263 1,4519223 0,3056678

similar 9904vandesompel-pt1_6 2 0,1666667 1,4519223 0,2419871 Rest
similar 0009miller_2 1 0,1666667 1,4519223 0,2419871 Rest
 

Fragment 300 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

similar 9910chen_7 2 0,3333333 1,839085 0,6130282 Rest

similar 9904weibel_6 3 0,3333333 1,839085 0,6130282
similar 9912dempsey_8 4 0,3076923 1,839085 0,5658723
similar 0007arms_5 2 0,2857143 1,839085 0,5254529

similar 9910chen_6 3 0,2727273 1,839085 0,5015686
similar 9909hunter_3 4 0,25 1,839085 0,4597712
similar 0012hughes_7 1 0,25 1,839085 0,4597712
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Fragment 100 termer 

Term Dokument Frekvens 
Normerad 
frekvens IDF Vikt Rest 

similar 9912miller_20 1 0,5 2,758121 1,3790604 Rest

similar 9910chen_21 1 0,5 2,758121 1,3790604 Rest

similar 9910chen_18 3 0,5 2,758121 1,3790604
similar 9909hunter_9 4 0,5 2,758121 1,3790604
similar 9911landgraf_12 2 0,4 2,758121 1,1032482
similar 0004mistlebauer_24 2 0,4 2,758121 1,1032482 Rest

similar 9912dempsey_24 3 0,375 2,758121 1,0342952
 
Här finner vi den högsta vikten ( 1,51) i Ds och den näst högsta (1,38) bland D100. 
Därefter är det som man skulle kunna förvänta sig efter föregående exempel. I tur och 
ordning följer D300 (0,61), D500 (0,48), D700 (0,46), och till sist D (0,07). 
 
I en övergripande studie av materialet kan vi utläsa stora skillnader mellan I och Isf. Man 
kan även utläsa tydliga skillnader mellan de olika fragmenttyperna. I 
diskussionsavsnittet kommer vi att ta upp de orsaker vi kan se till varför skillnaderna 
blir som de blir. De högsta vikterna finner vi nästan uteslutande i det index där 
fragmentstorleken har varit lägst. Dock inte alltid. Några få gånger förekommer de 
högsta vikterna i Ds. Vanligast för Ds är att termerna har den näst högsta vikten. Det 
förekommer också att termerna i Ds får tredje och fjärde högsta vikten.  
 
Termerna i D300 har vanligtvis den tredje högsta vikten men även här förekommer 
undantag. Dock får aldrig denna fönsterstorlek högst eller lägst vikt. Likartat gäller för 
termerna i D500. Termerna i denna fragmentstorlek tilldelas ofta den fjärde högsta 
vikten. Förutom detta överensstämmer denna fönsterstorlek med vad som gäller för 
D300, att termerna här aldrig får högsta eller lägsta vikt. Termerna i D700 uppvisar liten 
variation ifråga om placering av vikterna. Vikterna ligger i stort sett genomgående på 
femte högsta vikt. När det gäller termerna i D ser vi ingen variation över huvud taget. 
De har genomgående den lägsta vikten.  
 

3.2 Linjediagram över data från index 

 
Nedan följer beskrivningar samt grafer över några ytterligare termer som vi valt ut som 
exempel. Vi vill med detta tydliggöra förhållandet mellan de olika termernas frekvens, 
normerad frekvens samt vikt och deras förhållande till de olika delarna/hela 
dokumenten. Vi har i figur 4a-8b använt oss av restdelen, som kan uppkomma i vissa 
fall. I figur 9a-13b redovisas samma termer, men här har vi valt bort restdelen. Mer om 
restdelen står att läsa i diskussion- och analysavsnittet. 
 
På detta sätt har vi valt att titta närmare på följande termer: microfich, apprais, annot, 
legisl och cart. I diagrammen skriver vi exempelvis ”Kingma:microfich”, vilket innebär 
förkortat namn på dokument:termen som vi tittar på. Observera att fragmenten vi 
studerar i diagrammen är fragment från dokumentet, exempelvis ”Kingma”, där 
vikterna är som störst. 
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Figur 4b 
 
Den normerade frekvensen (0,27) samt vikten (0,95) är låg i D och frekvensen (73) hög. 
I Ds ökar den normerade frekvensen (0,55) och vikten (2,64) medan den minskar stort i 
frekvensen (15). Detta i jämförelse med D. Om man jämför D700 med Ds minskar den 
normerade frekvensen (0,50) samt vikten (2,11) lite medan frekvensen (41) ökar mer 
markant. I D500 minskar den normerade frekvensen (0,46) och vikten (1,95) mycket lite 
medan minskningen för frekvensen (6) är betydligt större. I D300 stiger den normerade 
frekvensen (0,68) och vikten (2,98) likaväl som frekvensen (19). Den normerade 
frekvensen (0,88) samt vikten (4,26) fortsätter återigen att stiga i D100 medan frekvensen 
(8) sjunker. 
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Figur 5b 
 
Den normerade frekvensen (0,2) och vikten (0,68) är låg för D medan frekvensen (18) 
är hög. I jämförelse med D har den normerade frekvensen (1,00) i Ds ökat och likaså 
har vikten (5,33). Frekvensen (18) minskar i Ds. I fragmentet D700 minskar både den 
normerade frekvensen (0,42) och vikten (1,84), detta om man ser på Ds värden. Den 
normerade frekvensen (0,48) ökar mycket lite i D500 och det samma gäller för vikten 
(2,17) medan frekvensen (12) minskar lite. I D300 ökar den normerade frekvensen (0,86) 
och vikten (4,28), frekvensen (12) är detsamma som för D500 . Den normerade 
frekvensen i D100 (1,00) är detsamma som i Ds, vikten (5,89) höjer sig och frekvensen 
minskar (9).  
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I D är den normerade frekvensen (0,28) och vikten (0,42) låg medan frekvensen (22) 
hög. I Ds ökar den normerade frekvensen (0,76) och vikten (2,56) samtidigt som 
frekvensen (16) minskar. Detta i jämförelse med D. Den normerade frekvensen (0,83) 
ökar medan vikten minskar i D700. Frekvensen (10) minskar i detta fragment. Detta 
utläses om man ser på värdena som tillhör Ds. I D500 minskar den normerade 
frekvensen (0,78) mycket lite likaså vikten (2,05) medan frekvensen (16) ökar. För D300 
är den normerade frekvensen (1,00) lite högre precis som vikten (3,12). Frekvensen 
minskar något (14). Den normerade frekvensen (1,00) är likadan i D100 som i D300. 
Vikten (3,92) har dock ökat något medan frekvensen (6) minskat. 
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Figur 7b  
 
I D är (0,55) högre än i de andra exemplen. Detta gäller även vikten (1,53). Frekvensen 
har ett högt värde i D (28). I Ds är det ingen större skillnad på den normerade 
frekvensen (0,67) än i D medan vikten (2,87) ökat mer. Frekvensen har minskat stort i 
Ds. I D700 ligger den normerade frekvensen (0,58) ungefär på samma nivå som i Ds, 
vikten (2,10) har däremot sjunkit och så har även frekvensen (7). I D500 har den 
normerade frekvensen (0,56) och vikten (2,08) inte ändrats nämnvärt från D700 medan 
frekvensen (5) fortsätter att sjunka. Den normerade frekvensen i D300 (0,66) har inte 
heller här ändrats nämnvärt medan vikten (2,59) gått upp något. Frekvensen (5) ligger 
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kvar på samma nivå som i D fragmentet 500 termer. I D100 har den normerade 
frekvensen (1) ökat lite medan vikten (4,80) skjutit i höjden. Frekvensen (4) minskar 
något. 
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Figur 8b 
 
Den normerade frekvensen (0,09) och vikten (0,40) är låg för D. Frekvensen (8) är 
däremot hög. I Ds ökar den normerade frekvensen (0,45) något och vikten (2,66) 
betydligt mer. Frekvensen (5) sjunker dock. Detta i jämförelse med D. Den normerade 
frekvensen (0,24) sjunker lite i D700. Sjunker gör också vikten (1,28) men betydligt mer. 
Frekvensen (7) ökar i D700. I D500 blir den normerade frekvensen (0,41) lite högre 
medan vikten (2,31) ökar mer. Frekvensen (7) ligger däremot även här på samma nivå 
som D700. I D300 ligger den normerade frekvensen (0,36) på ungefär samma nivå medan 
vikten (2,13) ökar. Frekvensen (6) sjunker något.  Den normerade frekvensen (0,45) 
ligger fortfarande på ungefär samma nivå, vikten (2,93) har ökat och frekvensen (5) 
sjunkit i D100. 
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Resultat från utan rest. 
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Figur 9b 
 
Den normerade frekvensen (0,27) är låg för D, det samma kan man säga om vikten 
(0,95). Frekvensen (73) är däremot hög för D. I Ds är den normerade frekvensen (0,55) 
och vikten (2,64) högre än i D. Frekvensen (15) är betydligt lägre. Den normerade 
frekvensen (0,50) är nästan detsamma i D700 som i Ds. Vikten (2,11) skiljer sig inte 
heller jättemycket. Frekvensen (41) är betydligt högre i D700 än i Ds. Den normerade 
frekvensen (0,40) och vikten (1,68) sjunker i D500 i jämförelse med D700. Den normerade 
frekvensen (0,68) är lägre i D300 än i fragmentet D100 (0,89). Även vikten (1,68) är lägre 
i D300 jämfört med D100 (4,26). Frekvensen (8) är lägst i D100 än i något annat fragment. 
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Figur 10b 
 
Den normerade frekvensen (0,20) och vikten (0,68) är låg för D. Frekvensen (18) är 
hög. I Ds har den normerade frekvensen (1,00) och vikten (5,33) stigit i jämförelse med 
D medan frekvensen (16) inte sjunkit speciellt mycket. I D700 liknar den normerade 
frekvensen (0,11) och vikten (0,50) de värden vi kan hitta i D. Frekvensen (4) skiljer sig 
däremot mycket.  Om man jämför D500, D300 samt D100 så ser man att den normerade 
frekvensen ökar ju mindre fragmentet blir (0,48), (0,86), (1,00). Även vikten ökar ju 
mindre fragmentet blir (2,20), (4,28), (5,90). Tittar man på frekvensen så är den lika för 
D500 (12) och D300 (12) medan den är lägre för D100 (9). 
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Figur 11b 
 
I D är den normerade frekvensen (0,26) och vikten (0,42) låg, frekvensen (22) är hög. I 
Ds har den normerade frekvensen (0,76) och vikten (2,56) ökat om man tittar på  D. I 
D700 är den normerade frekvensen (0,25) mindre än i Ds. Likaså gäller för vikten (0,63). 
Den normerade frekvensen (0,73) ökar i D500 i jämförelse med D700 och fortsätter att 
öka i D300 (1,00). Där är värdet detsamma som i D100 (1,00). Vikten ökar när man 
jämför D500 (2,05), D300 (3,12) och D100 (3,93). Frekvensen är som högst i D (22) och 
som näst högst i Ds (16) och D500 (16). Lite lägre är D300 (14) för att vara som lägst i 
D700 (6) och D100 (6).  
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Figur 12b 
 
Den normerade frekvensen (0,55) och vikten (1,53) i D liknar de värden som D700 visar 
upp för den normerade frekvensen (0,50) och vikten (1,80). I D är frekvensen (28) högre 
än i D700 (10). Ds värde på den normerade frekvensen (0,67) och vikten (2,87) är högre 
än i D700. Även frekvensen (12) är högre. Om man gör en jämförelse mellan D500, D300 
och D100 ser man att både den normerade frekvensen (0,50), (0,63), (1,00) ökar i takt 
med att fragmenten blir mindre och att vikten följer samma mönster (1,87), (2,59), 
(4,80). Frekvensen minskar i antal från fragmentet D500 (10) till D300 termer (5) och till 
sist D100 (4).  
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Figur 13b 
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Den normerade frekvensen (0,09) och vikten (0,40) är låg för D. Frekvensen (8) är hög. 
I Ds är både den normerade frekvensen (0,45) och vikten (2,66) högre än D700 (0,24), 
(1,28). Värdena för D500 ligger närmare Ds i fråga om både den normerade frekvensen 
(0,41) och vikten (2,31). Den normerade frekvensen (0,38) och vikten (2,13) är lägre i 
D300 än i fragmentet D100 (0,45), (2,93). Frekvensen är högre i D300 termer (6) än i D100 
(5).  
 

3.3 Statistik över indexen 

I detta kapitel redovisar vi de beräkningar vi gjort för att kunna se hur spridningen av 
vikter ser ut i de olika samlingarna.  
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Figur 14 Figur 15 
 
I figur 14 kan vi se att det inte är någon stor variation i vikternas maxvärden. Man kan 
dock se att för D är maxvärdet 4,58 det lägsta bland samlingarna. Det högsta 
maxvärdet finner vi hos D100 med ett värde på 7,84. För Ds är maxvikten 6,94, för D700 
är maxvikten 6,00, för D500 är maxvikten 6,31 och till sist för D300 är maxvikten 6,79. 
 
Det lägsta minvärdet finner vi i det D, 0. Det största minvärdet kan vi hitta i D100, 
0,0218. Vikten för Ds är näst högst, nämligen 0,0050. Sedan är vikterna i stigande 
ordning för D700, D500 och D300 som följer: 0,0015, 0,0019 och 0,0044. 
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Figur 16         Figur 17     
 
Även i figur 16 kan vi se ett tydligt mönster där det högsta medelvärdet tillhör D100  där 
vikten är 0,84. Därefter följer i sjunkande ordning vikterna för Ds, D300, D500, D700 och D: 
0,38, 0,34, 0,23, 0,17 och till sist 0,05. 
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Medianvärdet som representeras av figur 17 tydliggjör även det samma mönster. D100 
har högst vikt med 0,66, Ds har den nästa högsta vikten bland medianvärdena 0,25, D300 
har värdet 0,24, D500 har 0,15, D700 har 0,10 och slutligen D som har den lägsta vikten 
bland medianvärdena 0,02. 
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Figur 18         Figur 19 
 
Mönstret fortsätter även i undre kvartilens värden som vi kan se i figur 18. Man kan 
dock se att för D är undre kvartilvärdet 0,011 det lägsta bland samlingarna. Det högsta 
värdet finner vi hos D100 med ett värde på 0,428. För Ds är vikten 0,145, för D700 är 
vikten 0,058, för D500 är vikten 0,083 och till sist för D300 är vikten 0,142, vilket för 
övrigt inte skiljer sig nämnvärt från Ds. 
 
Även värdena för övre kvartilen (figur 19) följer mönstret där D100 har högst vikt (1,03), 
Ds näst högst vikt (0,45), D300  tredje högsta vikten (0,40),  D500  fjärde högsta vikten 
(0,26), D700  näst lägsta vikten (0,19) och slutligen D som har lägst vikt (0,05). 
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Figur 20        Figur 21 
 
Vi ser av figurerna 20 och 21 att spridningen är störst för D100 och näst störst för Ds. 
Både standardavvikelsen och variansen är mått på spridningen och variansen är helt 
enkelt kvadraten på standardavvikelsen. Standardavvikelsen för D ligger på 0,11 medan 
den stiger rejält för Ds (0,44) och sjunker igen för D700 (0,23). Därefter stiger den för 
D500 (0,29) och ytterligare för D300 (0,38) för att till sist bli ordentligt hög för D100 
(0,66). 
 
Variansen fördelar sig på samma sätt som standardavvikelsen men lägre värden 
förekommer. För D är värdet 0,01, för Ds är värdet 0,19, för D700 är värdet 0,06, för 
D500 är värdet 0,08, för D300 är värdet 0,14 och så höjer sig värdet ordentligt för D100 
till 0,43. 
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Figur 22 
 
Vi har endast positiva värden i vår beräkning av snedhet. Vi tolkar detta så att det är en 
förskjutning av värden över medelvärdet. Här hittar vi den största snedfördelningen hos 
D (17,0) medan den lägsta snedheten återfinns för D100 (2,75). För Ds har vi värdet 
4,14, För D700 7,00, för D500 5,68 och till sist för D300 har vi värdet 4,49. 
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4 Diskussion och analys 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp de orsaker vi kan se till varför skillnaderna blir som 
de blir. 
 
Under arbetets gång har funderingar väckts huruvida vi har valt ett fruktbart sätt att 
skapa fragment. Det finns, som vi skrivit tidigare, framför allt tre olika metoder för 
detta: strukturell partitionering, semantisk partitionering och fönsterpartitionering. När 
vi började läsa in oss på Passage Retrieval tänkte vi mycket på hur dokumenten skulle 
delas in. Den litteratur vi läst gav ingen direkt uppgift om huruvida ett sätt var att 
föredra framför de andra. Vi förde en diskussion om detta och kom till slut fram till att 
metoden för oss var strukturell partitionering. Vi hade en idé om att denna metod på ett 
naturligt sätt ramade in teman. Detta är inte på något sätt vetenskapligt bevisat utan bara 
tankar som fanns hos oss. Denna idé har ändrat sig under arbetets gång. Vi kan inte nu 
säga, och faktum är att det kanske inte ens går, vilket sätt som ger bäst återfinning. Men 
en del av den litteratur vi läst ger vissa indikationer på att överlappande fönster ger den 
mest effektiva återfinningen. Williams (1998) text är ett tydligt exempel på detta. Om vi 
skulle göra om vårt experiment från början utesluter vi inte att denna metod hade varit 
ett alternativ för oss, för skapandet av fragmenten. 
 
Om vi gör ett tankeexperiment så säger vi att vi använder vektormetoden för att ranka 
dokumenten/fragmenten som vi erhåller som svar på den ställda frågan till databasen. 
Vi använder således cosinusmåttet för själva rankningsvärdena. Skulle vi i våra 
frågesträngar välja att använda flera termer sammanviktas termernas vikter för de olika 
dokumenten/fragmenten och vi får en rankning av de dokument/fragment som pekas ut. 
Eftersom vikterna i respektive dokument-/fragmentsamling är optimerade för just den 
samlingen, kan vi inte genom att enbart se på index tala om huruvida det är fördelaktigt 
med fragmentåterfinning (Passage Retrieval) eller inte. Vi skulle vara tvungna att skapa 
frågevektorer och applicera dessa genom cosinusmåttet på våra index. I ett sådant läge 
hade det kanske gått att se en tendens vilken metod som hade varit att föredra framför 
någon annan.  
 
Använder man sig däremot av endast en term för att söka fram ett resultat ur 
databaserna, som indexen utgör, kan man se att det index där de högsta vikterna 
förekommer kommer att favoriseras framför de andra. Går man strikt på vikterna, där 
den högsta vikten ger högst rankning, skulle i så fall de fragmenten med den lägsta 
storleken vara förmånliga att använda. Detta under förutsättning att de så erhållna 
fragmenten kan anses vara relevanta för frågan. 
 
Att det är så låga vikter för termerna i D beror på tre saker. Dels att norm_freqtd blir låg 
i D. Detta beror på att max_freqd för någon term, vilken som helst, i D kan bli högre och 
när man då dividerar frekvensen för en viss term med frekvensen för den termen med 
flest förekomster i dokumentet blir kvoten liten. Dels beror de låga vikterna på att idft 
blir låg. Detta beroende på att det är större sannolikhet att en viss term förekommer i en 
större andel av dokumenten än i andelen av fragment baserade på samma 
dokumentsamling. Eftersom man vid beräkningen av idft dividerar med antal dokument 
som innehåller termen i fråga, blir resultatet ett lägre idft för termer i D. Se 
beräkningsmodellen av idft i kapitel 2.4.6. 
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Efter att vi noggrant studerade materialet hade vi svårt att se logiken och sambanden i 
de värden vi erhållit. När vi analyserade våra data upplevde vi att frekvensen följde ett 
mönster som vi i förväg inte antog att den skulle göra. Vi antog att frekvensen borde 
sjunka för termerna från D till de minsta fönsterfragmenten, Ds undantagna. Vi insåg 
dock att detta inte behövde vara sanningen. Orsaken till att frekvensen inte alltid sjönk 
kunde bero på att förekomsten av termen var större i en liten del av dokumentet och 
därmed kanske rent av hamnade i ett eller i ett fåtal fragment. Möjligheten fanns till 
exempel att ett fragment på 500 termer delade ett avsnitt där förekomsten var hög av en 
viss term. Det skulle i så fall innebära att termen förekommer i två fragment med lägre 
frekvens i vardera. Däremot kan detta område med hög förekomst av termen ifråga 
hamna i ett fragment om 300 termer, och därmed blir frekvensen hög för termen i detta 
fragment. Naturligtvis behöver det inte vara på detta sätt. Det kan ju också vara tvärtom. 
Alla förekomster av en viss term får plats i 500 fragmentet, men delas upp för 300 
fragmenten. Rent logiskt får det plats fler termer i ett 500 fragment än i ett 300 
fragment. Detta innebär att frekvensen för en term borde vara större i 500 fragmentet än 
i 300 fragmentet, vilket vi antog från början. På motsvarande sätt kan man resonera om 
de övriga fönsterfragmenten. För strukturfragmenten gäller andra betingelser eftersom 
dessa av naturliga orsaker är olika i storlek och kan rent av variera mycket. Speciellt för 
strukturfragmenten är termerna i dessa fragment samlade i en omgivning av andra 
termer som speglar ett visst innehåll. Vi lät styckena efter en rubrik utgöra ett fragment 
och innehållet i dessa stycken behandlar på något sätt meningen med rubriken.  
  
När vi skapade fönsterfragmentet valde vi att använda oss av i förväg bestämda 
storlekar av fönstren. Delar man in ett dokument i ett antal lika stora fönster kommer 
det nästan alltid att finnas en rest kvar i slutet av dokumentet. Såvida inte den stora 
turen infinner sig att dokumentet består av lika stora delar, vilket är ovanligt, om inte 
osannolikt. Denna rest som finns i dokumentet ser ut att kunna få en inverkan på 
resultatet. Vi ser för många termer att den högsta vikten hamnar i denna rest. Vår första 
tanke var att ignorera dessa rester och enbart studera de fragment som består av ett fast 
antal termer. Vi valde dock att titta vidare på båda förhållningssätten, nämligen att både 
innefatta och ignorera resterna. Naturligtvis går det inte att ignorera restdelen i en 
verklig situation i ett söksystem. Det är ju av stor vikt att man också skall kunna få träff 
även i restdelen. Flera förekomster av termen kan återfinnas i restdelen och på grund av 
att restdelen kan innehålla få termer blir den normerade frekvensen hög och kanske 
också vikten.  
 
Vi ställer oss fundersamma till de undersökningar som forskare utfört eftersom de inte 
redovisar hur de gjort med det sista fragmentet vid uppdelning av dokumenten. Hur stor 
betydelse har restfragmentet vid indelning i fönsterfragment? Även om forskaren 
använder sig av överlappande fönster, är dessa fönster ändå av en fast storlek för varje 
experiment. Därmed uppkommer samma problem med en restdel i slutet av dokumentet. 
Eftersom det tyder på att dessa restfragment kan ha en inverkan på återfinningen är det 
märkligt att detta inte tas upp i de texter vi har läst. Hur har dessa forskare löst 
problemet? Har de sett problemet och löst det, utan att redovisa det? Det diskuteras 
dock att Ds ger upphov till problem med fragment av olika storlekar. Detta försöker 
forskarna lösa genom att istället för Ds använda sig av överlappande fönsterfragment av 
fasta storlekar. Men återigen, hur löser forskarna situationen när man får ett fragment på 
slutet som har en annan storlek än den fastslagna? Vi kan inte se någon lösning på detta 
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problem. Desto mindre storleken på restfragmentet är, och att det samtidigt innehåller 
den efterfrågade termen, desto större betydelse får detta fragment för denna term.  
 

4.1 Analys av tabellerna 

För att få grepp om vad vi diskuterar i denna analys behöver man gå tillbaka till 
tabellerna tidigare i uppsatsen. Således se kapitel 3.1. 
 
Vikterna är nästan genomgående högst för D100. Som vi ser ur de exempel vi visar kan 
det dock skilja sig något. Ds får ibland de högsta vikterna. För termen similar ser vi att 
Ds får den högsta vikten. Däremot ligger den näst högsta vikten, den tredje högsta 
vikten osv., på en högre nivå hos D100 än för Ds. Vad kan det bero på att Ds här får 
högsta vikten? När vi tittade på hur det såg ut i strukturfragmentet 9912dempsey16 såg 
vi att detta var ett litet fragment bestående av enbart 68 termer. Motsvarande D100 
fragment 9912dempsey_24 är ju 100 termer stort och med samma antal förekomster av 
termen similar som för strukturfragmentet. Här har således storleken på fragmentet en 
stor betydelse. Ett mindre fragment gör sannolikt att den normerade frekvensen blir 
större. 
 
Den näst högsta vikten hittar vi ofta i Ds. Men även här kan vi se att det inte alltid 
stämmer. Exempel på detta ser vi i termen liter, där D300 fragmentstorleken ligger bra 
till med den näst högsta vikten. Även för fragmentstorleken D500 ligger den högsta 
vikten över högsta vikt för Ds. Efter analys av Ds kom vi fram till att strukturfragmentet 
0010baker6 innehåller 735 ord. Då kan man ju undra varför vikten ligger så pass 
mycket lägre för fragmentet 0010baker_2 för D700. Dessutom ligger frekvensen högre 
för det sistnämnda fragmentet för termen liter. Vi kan konstatera att Ds innehåller 
betydligt fler fragment än vad D700 gör. N är således högre för Ds än för D700. Detta ger 
vid handen att idft blir högre och eftersom även norm_freqtd ligger högre för termen liter  
i strukturfragmentet blir vikten högre för denna term i detta fragment. Orsaken till att 
fragmentet 0010baker_3 i D500 har en högre vikt för termen liter än vad som var fallet 
för strukturfragmentet, är att norm_freqtd ligger högre i D500 än i Ds. idft ligger något 
lägre i D500 än för Ds, men skillnaden är inte så stor. Avgörandet ligger här i 
norm_freqtd. För fragmentet 0010baker_5 i D300 är storleken betydligt mindre än för 
strukturfragmentet. Sannolikt pga detta är den normerade frekvensen så pass mycket 
större för fragmentet i D300 och därmed blir vikten också högre här. 
 
Den tredje högsta vikten finner vi vanligtvis i D300, men även här finns undantag.  Om 
vi ser på våra exempel finns exempelvis den tredje högsta vikten för termen extern i 
D500 . Däremot finns de efterföljande vikterna i D300.  
 
Den fjärde högsta vikten förekommer mest i D500. Dock stämmer detta inte in på alla 
fallen. Exempelvis kan vi se att för termen liter så har Ds de fjärde högsta vikterna. Vi 
har inte hittat något annat fall där Ds kommer långt ner på listan över de högsta vikterna.  
 
Genomgående kan vi se att de näst lägsta vikterna ligger i D700 och den lägsta vikten 
hos D. 
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Inom D och Dsf har vi ett visst antal dokument/fragment, N. Termen t, som vi tittar på 
för tillfället, förekommer i ett visst antal dokument i samlingen. idft blir därför den 
samma för samma term genomgående i samlingen av D eller Dsf. Om nu idft ligger 
konstant inom en samling med D eller Dsf måste den normerade frekvensen, 
norm_freqtd, variera. norm_freqtd beräknas ju som frekvensen hos den givna termen i 
dokumentet/fragmentet, freqtd, dividerat med den maximala frekvensen över alla termer 
i dokumentet/fragmentet, max_freqd. I ett stort dokument förekommer många termer 
och sannolikheten är stor att någon term skall ha hög frekvens. norm_freqtd blir då 
sannolikt liten för den term t vi är intresserade av, såvida inte denna term själv har en 
hög frekvens. Ju större fragment i Dsf desto större är således sannolikheten att det 
förekommer höga frekvenser i Dsf vilket leder till lägre normerade frekvenser.  
 
Vi blev intresserade av att få veta varför Ds hamnade först på fjärde plats för termen 
liter. Vi såg att fragmentet termen låg i var relativt stort – omkring 700 termer – och att 
detta antagligen är orsaken till att termen liter fick så låg vikt i det här fallet. 
 
Vi kan inte se något genomgående mönster ifråga om hur restdelen påverkar vikterna. 
Restdelen förekommer inte alltid i högsta vikten för den givna Dsf, vilket i och för sig 
inte är så konstigt. Dels kan detta bero på att den eftersökta termen förekommer i början 
och i mitten av dokumentet. Restdelen kommer då av naturliga orsaker inte med 
eftersom den inte innehåller den eftersökta termen. Dels kan det bero på att restdelen 
inte är så mycket mindre än de övriga Dsf. Storleken på restfragmentet i förhållande till 
de övriga Dsf behöver inte skilja sig mer än en term. Man kan då säga att skillnaden i 
storlek är försumbar och inte har någon större inverkan på resultatet. Är däremot 
restfragmentet betydligt mindre än övriga Dsf kan detta påverka utfallet. 
  
När vi analyserat materialet har vi sett vad som påverkar vikterna för de olika termerna i 
de olika samlingarna. Självklart går det också att se detta ur de formler vi använt för 
beräkningarna som ligger till grund för våra index. Ett mönster som tydligt framträtt är 
att vikterna för D ligger lägst. För D100 ligger de högst och för Ds ligger vikterna oftast 
näst högst. Därefter följer D300, D500 och D700 i fallande ordning. Detta är det vanligast 
förekommande utseendet. Vi har dock upptäckt flera undantag till denna ”regel”. 
Följande parametrar styr vikten, vad vi kan se, och påverkar således resultatet: freqtd, 
max_freqd, N, nt, fönsterstorleken och hur indelningen skett i strukturfragment. Ju 
mindre fragmenten är i storlek desto större N och när fragmenten minskar i storlek kan 
man anta att nt minskar i förhållande till N. Med andra ord borde idft öka, vilket det 
också ser ut att göra. Men på samma gång kan man också framhålla att nt ökar numerärt 
mellan de olika samlingarna allt efter att fragmentstorleken minskar. Detta pga att vi 
delar upp dokumenten i mindre och mindre beståndsdelar och flera förekomster av en 
term kan därmed spridas över ett större antal fragment. Ju mindre fragmenten är desto 
mindre kan man anta att max_freqd blir. Det borde rimligen bli så pga att det blir färre 
termer att räkna frekvens över i ett litet fragment i förhållande till ett stort. Därmed 
finns det möjlighet för norm_freqtd att bli större för en mindre fragmentstorlek, vilket i 
sin tur ger högre vikter för mindre fragmentstorlek. 
 
På flera ställen i tabellerna har vi skrivit rest. Hur ser resten ut i dokumenten? 
Genomgående kan vi konstatera att resten i ett dokument innehåller färre termer än vad 
storleken är på de fönsterfragment där resten förekommer. Ofta betydligt färre termer än 
storleken på fönsterfragmentet. Att det ofta förekommer att restfragmentet favoriseras 
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kan därför orsakas av att max_freqd är liten. Därför blir norm_freqtd större vilket ger 
högre vikt. 
 

4.2 Analys av linjediagrammen 

I D har termerna alltid högst frekvens. Detta känns ganska naturligt eftersom D 
innehåller flest termer. Rent intuitivt borde frekvensen hela tiden sjunka från D700 till 
D100, vilket vi tidigare resonerat om. En orsak till att det inte blir på det här viset kan 
vara inverkan av restdelen. Restdelen kan innehålla relativt få termer vilket kan ge en 
förhållandevis hög normerad frekvens och därmed högre vikt. Diagrammen med och 
utan hänsyn tagen till restdelen skiljer sig inte så mycket åt, utan stora likheter 
föreligger. Kanske detta kan innebära att restdelen till syvende och sist inte har den 
stora inverkan som det kan tyckas från våra resultat.  
 
norm_freqtd följer i stort sett vikten, både med hänsyn tagen till restdelen och när 
hänsyn inte tagits till restdelen. Detta tyder på att idft inte fluktuerar något nämnvärt. 
Detta gäller för D lika väl som för Dsf. 
 
Vidare ser vi att idft är mycket liten för D och det verkar vara så genomgående. I de 
exempel vi visar kan man se att idft är låg beroende på att vikten är låg. Som tidigare 
beskrivits beräknas idft som kvoten mellan antal dokument /fragment i samlingen (N) 
och antal dokument/fragment som termen förekommer i (nt). Därefter tar man 
logaritmen på denna kvot. Att idft är liten för D tillsammans med att den normerade 
frekvensen är liten, ger att vikten (norm_freqtd * idft) också genomgående blir låg för D. 
idft blir sannolikt låg på grund av att det är förhållandevis få dokument i samlingen och 
dessutom är termerna sannolikt väl spridda i samlingen. Med andra ord termerna 
återfinns i många dokument.  
 
Inte genomgående, men i det närmaste, uppvisar termerna i Ds höga vikter. En orsak till 
detta är sannolikt att Ds är relativt små och att små fragment tenderar till att ge högre 
vikter. Vi ser samma fenomen för D100. norm_freqtd ser ut att vara relativt hög för Ds. 
Detta kan till viss del förklara de högre vikterna. Vi kan också se att idft, nära nog, 
genomgående är högre för Ds än för Df  och för D. Återigen en bidragande orsak till 
högre vikter. Att idft är högre i Ds än i Df, dock med undantag för D100, kan förklaras på 
två sätt. Dels är Ds relativt små, vilket vi redan nämnt ovan, vilket innebär att de är 
många till antalet och därmed ger detta ett högt N. Dels ligger termerna sannolikt mer 
samlade vilket ger ett lågt nt. På ungefär samma sätt kan den relativt höga normerade 
frekvensen förklaras. Ds är förhållandevis små vilket gör att de innehåller få termer. 
Därmed blir sannolikt kvoten mellan frekvensen hos en term och maximal frekvens för 
fragmentet, relativt stor. Med stor sannolikhet blir nämligen max_freqd för fragmentet 
liten. När man sedan tar logaritmen på den nämnda kvoten får man ett hyfsat stort tal 
som den normerade frekvensen utgör. Vi vågar oss också på att påstå följande som dock 
är något kontroversiellt. Till att börja med skall vi tänka på att Ds är framtagna genom 
att rubriker med efterföljande stycken blir ett fragment. I det fall då stycken saknas efter 
en rubrik lägger vi till denna rubrik till efterkommande rubrik och dess stycken. På så 
sätt står ingen rubrik ensam i ett fragment. Det kan då vara så att den efterföljande 
texten efter en rubrik speglar ett visst innehåll. Man kan då rimligtvis antaga att vissa 
specifika termer används för att återspegla detta innehåll. Dessa termer förekommer 
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oftare i samma Ds vilket ger dem en högre vikt. Både frekvensen och den normerade 
frekvensen blir höga för dessa termer, samtidigt som idft uppvisar ett större värde då 
termerna ligger samlade. Att föra denna diskussion påminner om att föra diskussionen 
om att innehållet efter en rubrik behandlar rubrikens tema, vilket är kontroversiellt. För 
oss verkar det rimligt att antaga detta, men det är ju upp till skribenten för dokumentet 
att vara stringent på denna punkt. Stycken efter en rubrik skall behandla rubriken och 
därmed behandlar de ett eller flera teman.  
 
Stora fönsterfragment (D700) uppvisar liknande egenskaper som D, både med och utan 
rest. Dock finns det tydliga skillnader. Frekvensen hos termerna är nästan genomgående 
bra mycket högre för D, vilket inte är så konstigt. Det skall vara så om termerna är väl 
spridda i dokumentet. Ligger de däremot mycket samlade skulle de kunna hamna i ett 
fragment och därmed ge samma frekvens. norm_freqtd är relativt låg för D700. Detta är 
heller inget konstigt utan följer av att det får plats många termer i ett stort fragment och 
därmed kan maximala frekvens hos en term, vilken som helst, bli stor. Även idft 
tenderar att ligga lågt hos termerna med högst vikt i D700. Tillsammans ger detta 
genomgående låga vikter. 
 
Vi ser inga stora skillnader mellan D700 och D500. Det varierar något var man finner de 
högsta vikterna, oftast i D500 och ibland i D700. Annars uppvisar dessa likartade 
beteenden och vad som sagts om D700 ovan kan även sägas om D500. 
 
För D300 uppvisar termerna med högsta vikter tämligen höga vikter. Frekvensen ligger 
ganska lågt hos termerna vilket inte är så konstigt eftersom dessa fragment innehåller så 
pass många färre termer än de två föregående fragmentstorlekarna. norm_freqtd ligger 
förhållandevis högt. Även här torde orsaken till detta vara att fragmentet är ganska litet 
vilket gör att max_freqd i fragmentet inte blir så stor. Utseendet hos vikten följer 
norm_freqtd ganska väl vilket tyder på att idft ligger relativt konstant. Dock är den hög 
varför vikten blir betydligt större än den normerade frekvensen.  
 
D100 uppvisar i stort sett samma egenskaper som D300. Vikten hos termerna med de 
högsta vikterna i denna kategori ligger högt. Ofta betydligt högre än för den förra 
fragmentstorleken. Den normerade frekvensen ligger också högt, men framförallt ligger 
idft högt, vilket beror på att fragmenten är så många för 100 termer. 
 

4.3 Analys av stapeldiagram 

När vi gjorde dessa beräkningar utförde vi dem på hela det omfångsrika material vi har 
till vårt förfogande.  
 
Vi ser i diagrammen att de ger en likartad fördelning av värdena för de olika 
mätserierna. För D ser vi att vi har ett hyfsat högt maxvärde samtidigt som vi har ett 
mycket mindre medelvärde. Medelvärdet ligger aningen högre än medianen medan övre 
kvartil ligger ganska lågt. På det hela taget ser det ut som om många värden klumpat 
ihop sig kring medelvärdet och att det förekommer relativt få höga vikter för D. 
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Snedheten7 hos vikterna för D ligger mycket högt. Om vi tolkar definitionen på snedhet 
rätt, ligger förskjutningen mycket åt höga värden på vikterna för D. Men detta motsägs 
av vad vi sagt ovan med värdena på medelvärde, median och övre kvartil. Eftersom 
övre kvartil ligger så pass lågt som det gör innebär det att många låga värden tillhör de 
25% som utgör de högsta vikterna. Tittar man på spridningen8 av vikterna för D så 
ligger dessa lågt vilket kan tyda på att vikterna ligger samlade omkring medelvärdet i 
hög grad. Tittar man på Max och Min för vikterna ser vi att variationen  
verkligen är lägst för D eftersom högsta vikten för D är så pass mycket lägre än för 
övriga samlingar. Spridningen borde således rimligen bli liten.  
 
En betydligt högre spridning hittar vi i Ds. Lägsta vikt ligger fortfarande lågt medan 
högsta vikt ligger betydligt högre än för D. Spannet mellan vikterna är därför större och 
spridningen är därmed betydligt större. Som vi nämnt tidigare så utgör vikten i sig ett 
slags spridningsmått (se kapitel 2.5.6) och medelvärdet för vikten ligger näst högst för 
samlingarna. Med andra ord hög spridning.  
 
Man kan ju ställa sig frågan vad det innebär att beräkna ett spridningsmått på ett annat 
slags spridningsmått som vikterna utgör. Kan man erhålla ett vettigt resultat? Den 
matematiker vi konsulterade – observera inte statistiker – var osäker på detta och kunde 
egentligen inte ge oss ett klargörande. Vi får därmed ställa oss något reserverade till de 
grafer vi presenterar i kapitel 3.3.  
 
Vi ser ytterligare att spridningen för Df ökar ju mindre fönsterstorleken är. Samtidigt ser 
vi att vikterna också ökar ju mindre fönsterstorleken är. Det sistnämnda stämmer ju 
också överens med vad vi kommit fram till tidigare i kapitlen 4.1 och 4.2. Den avsevärt 
högsta spridningen hittar vi hos D100. Kan vi utgående från detta därmed säga 
nedanstående? 
 
Diskrimineringen av termer borde rimligen bli större ju högre spridningen av vikterna 
är. Större diskriminering är att föredra eftersom enskilda termer då mer entydigt pekar 
ut ett speciellt dokument/fragment. Om vi kan resonera på detta sätt, skulle i så fall D100 
vara det bästa valet för Passage Retrieval. Där är spridningen större vilket också högre 
vikter antyder liksom att snedheten i fördelningen av vikterna är lägre. Resonerar man 
på samma sätt för Ds, finner man att även denna samling skulle kunna vara lämplig att 
använda sig av i ett återfinningssammanhang. Men för att vara riktigt säker på sin sak 
måste man utföra en test med ett återfinningssystem. Mer om detta i slutsatserna i nästa 
kapitel. 
 

4.4 Slutsatser 

Vilka skillnader finner vi i indexen? I stora drag ser vi att de minsta vikterna hos 
termerna förekommer bland de hela dokumenten. De högsta vikterna kan man finna 
bland de minsta fragmenten. Även bland strukturfragmenten hittar vi höga vikter vilket 

                                                 
7 Snedhet innebär en asymmetri kring en mätseries medelvärde. Ett positivt värde tyder på att asymmetrin 
utökas mot mer positiva värden. Ett negativt värde tyder på att asymmetrin utökas mot mer negativa 
värden.  
8 Spridning är ett mått på – i det här fallet – hur mycket vikterna varierar. Variansen är ett spridningsmått, 
liksom faktiskt vikten i sig också är. Mer om detta står att läsa om under rubriken Metod i kapitel 2. 
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förklaras med att det är många och relativt små och korta fragment. Generellt kan vi se 
att minskande fönsterstorlek ger högre vikter. 
 
Kan man säga något om möjligheten att den ena fragmentstorleken framför den andra är 
att föredra? Nja, kanske, kanske inte. Möjligtvis att vi från diskussionen ovan (i förra 
kapitlet) kan framhålla Ds och D100 som varande de fragment som kan vara att föredra, 
eftersom vi här får de största vikterna och högsta spridningen. Därmed en tydligare 
utpekning av fragment. Trots detta går det förmodligen ändå inte att säga något om en 
viss samling (fragmenttyp) är att föredra endast med avseende på de vikter termerna har 
i samlingen. Det som är mest intressant för återfinning är hur termvikterna förhåller sig 
till varandra i respektive samling. Först när man får grepp om detta kan det vara lönt att 
ge sig på en sådan frågeställning.  
 
Det hade varit intressant om vi hade kunnat säga något om fragment är bättre att 
använda sig av för återfinning än hela dokument. Vi ser dock inga direkta möjligheter 
till detta genom att bara studera indexen. Det krävs andra analysverktyg än de vi har 
skapat och haft till vårt förfogande för denna uppsats. För det första krävs ett antal 
frågor (queries) som skall appliceras på de olika indexen (I och Isf). För det andra krävs 
att D/Dsf relevansbedöms mot frågorna. För det tredje krävs att vi skapar ett slags 
återfinningssystem eller åtminstone ett rankningssystem med vars hjälp vi kan bedöma 
precision och recall. Det hade kanske låtit sig göras med en större 
programmeringsinsats, men vi bedömde att detta vore att gå för långt för en 
magisteruppsats. Här finns det istället möjlighet för en kommande magisteruppsats att ta 
vid. Förhoppningsvis kommer det att finnas möjlighet på högskolan att laborera med 
återfinning på detta sätt i en nära framtid och att det då blir lättare att skriva en 
magisteruppsats i ämnet. 
 



 
 

67 

5 Sammanfattning 
Syftet och frågeställningarna i denna uppsats har haft sitt ursprung i ett växande intresse 
för Passage Retrieval. Passage Retrieval står för en återfinning av dokumentdelar (kallas 
vanligtvis passager eller fragment) samt återfinning av hela dokument på basis av 
dokumentets delar. Den anses har flera positiva effekter på informationsåterfinningen.  
Man slipper bl.a. gå igenom långa dokument för att komma fram till den relevanta 
delen. I Passage Retrieval leds man direkt fram till denna. Det går även att återfinna 
dokument som endast har en mindre del som är relevant för ett informationsbehov. 
Detta dokument skulle troligtvis förkastas eller rankas mycket lågt av ett system som 
endast beaktar dokumentet som en helhet. Detta på grund av att den resterande texten i 
dokumentet ej är relevant för söksträngen. Likheten mellan hela dokumentet och 
söksträngen kan då bedömas vara liten. I ett långt dokument kan avståndet mellan 
söktermerna vara stort. Ett fragment är relativt kort. Detta innebär att söktermer som 
förekommer i samma fragment står någorlunda nära varandra. Det är då ett rimligt 
antagande att de har ett samband än om avståndet mellan dem varit större. Även detta 
anses vara en fördel med Passage Retrieval. 
 
Vanligtvis består ett dokumentfragment utav en sekvens av text från ett dokument. Men 
det behöver inte endast vara text – bilder, tabeller m.m. kan även förekomma. I vår 
uppsats tar vi endast hänsyn till själva texten och innehållet i tabeller men inte 
tabellstrukturen.  
 
Det existerar olika metoder inom Passage Retrieval. Dessa metoders sätt att dela in 
dokumenten skiljer sig. Fragmentens utformning och storlek varierar mellan de olika 
typerna. I vår uppsats väljer vi att titta på hur dokumenten är strukturerade samt 
använder oss av fönsterfragment. 
 
Vår avsikt med denna uppsats har inte varit att bedriva någon evaluering av ett IR-
system, i termer av traditionella mått som precision och recall. Vi har istället intresserat 
oss uteslutande för konstruktionen av index. Vi har studerat hur termernas vikter ter sig 
i de olika indexen i förhållande till övriga parametrar som frekvens, normerad frekvens 
och inversa dokumentfrekvensen. Våra funderingar har rört sig kring huruvida indexen 
för fragmenten och indexen för de hela dokumenten skiljer sig åt och på vilket sätt. 
Syftet med uppsatsen är att se hur indexen skiljer sig åt främst med avseende på 
termernas vikter, men även de övriga parametrarna beaktas.  
 
Följande frågeställningar har utkristalliserats för vårt arbete:  
 
Vilka skillnader kan man finna i index efter indexering av hela dokument och efter 
indexering av fragment? 
 
Kan man utgående enbart från indexen framhålla Passage Retrieval som varande mer 
effektivt? 
 
Vår dokumentsamling som vi undersökt består endast av 98 dokument. Dessa är 
hämtade från Dlib-Magazines arkiv. Vi har skapat fem fragmentsamlingar. En 
fragmentsamling har vi tagit fram själva manuellt, resterande har vi på ett automatiskt 
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sätt generat fram. De består av fönsterfragment på vardera 100, 300, 500 samt 700 
termer.  
 
Dokumenten är uppmärkta med HTML, men tyvärr inte enhetligt uppmärkta. Detta 
gjorde det svårt att automatiskt fragmentera dokumenten utifrån deras struktur. Därför 
blev vi tvungna att manuellt skapa dessa strukturfragment. Detta sätt är mycket 
tidskrävande och är därför inte praktiskt genomförbart på en hel databas.  I samband 
med detta tog vi även bort HTML-uppmärkningen ur både de fulla dokumenten och 
fragmenten. Vi har inte tagit hänsyn till om orden står i en rubrik eller är utmärkta på 
något speciellt sätt vid indexeringen och den senare viktningen av termerna. 
Uppmärkningen har vi endast använt oss av för att skapa sammanhängande fragment. 
 
De övriga fyra fragmentsamlingarna har vi dock skapat automatiskt. Dessa kallas 
fönsterfragment och är alla i samma samling lika stora. Dock när man delar upp en 
textmassa på detta sätt blir det oftast en rest på slutet. Det sista fragmentet blir inte lika 
stort som de övriga. Vi har valt att bortse från detta faktum i själva 
indexeringsprocessen.  
 
För att vi inte skall få alltför många termer att behandla har vi valt att använda en 
stoppordlista. Vi har också valt att ta ut ordstammen ur orden. Resultatet av denna 
ordstamning ger oss de termer som ingår i undersökningen. Stoppordlistan har vi inte 
själva konstruerat utan hämtat från Martin Porter. Det är även han som står bakom 
stamningsalgoritmen. 
 
Indexeringen sker i flera steg. Efter varje steg skapas en resultatfil som innehåller all 
den information som behövs per term. Varje rad i textfilen utgör en ingång för en term. 
Samma term kan ha flera ingångar eftersom termen kan förekomma i flera 
dokument/fragment. Varje termrad är uppbyggd på följande sätt: 
 
Term    Dokumentnr    Dokument     Frekvens     Normerad frekvens    IDF    Vikt 
 
Term är namnet på termen. Dokumentnr är det löpnummer varje dokument/fragment 
erhåller. Dokument är namnet på dokumentet/fragmentet. Fragmenten får samma namn 
som huvuddokumentet men med olika siffror i slutet av namnet. Frekvens är termens 
förekomst i dokumentet/fragmentet. Normerad frekvens är samma frekvens som 
föregående fast normerad mot den term som har högst frekvens i 
dokumentet/fragmentet. IDF är den inversa dokumentfrekvensen. Värdet återspeglar i 
hur många dokument/fragment i samlingen en term förekommer. Vikt är ett beräknat 
värde på hur stor betydelse termen har.  
 
Vi har slumpmässigt valt ut 100 termer att analysera. En term förekommer i flera 
dokument/fragment och vi har valt att titta på de sju ingångar för termen med högst vikt. 
Dessa har vi sedan sorterat i fallande ordning för varje samling av dokument/fragment. 
Alla termer finns inte i sju förekomster utan någon term finns bara med i ett 
dokument/fragment.  
 
Vikterna blir betydligt lägre för termerna i de hela dokumenten än för fragmenten. 
Många gånger ser vi att de högsta vikterna för en term finner vi i fönsterfragmenten 100 
termer. Ofta hittar vi också höga vikter för våra manuellt framtagna strukturfragment. I 
övrigt finner vi ofta rangordningen bland fönsterfragmenten: 300, 500 och 700 termer, 
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där de högsta vikterna återfinns i fönsterfragmentet 300 termer. Naturligtvis finns det 
avvikelser. Mönstret stämmer inte till fullo, men ger en bra indikation. 
 
Det andra sättet vi valt att titta på indexen är genom att plocka ut de högsta vikterna för 
de hela dokumenten och sedan sett hur dessa termer ser ut i fragment från det givna 
dokumentet. Vi har valt att titta på det fragment där vikten är som högst för den givna 
termen. 
 
Vi har plockat fram de högsta vikterna för termer i de hela dokumenten, och har tittat på 
hur det ser ut i fragmenten för dessa dokument. Vi ser fortfarande att vi finner de högsta 
vikterna hos fragmenten i ordningen, fönsterfragment 100 termer, strukturfragmenten 
och därefter fönsterfragmenten 300, 500, 700 termer och till sist hamnar de hela 
dokumenten. Naturligtvis finns det avvikelser.  
 
Vid indexeringen har vi inte tagit hänsyn till resten i fönsterfragmenten, men däremot 
när vi presenterat våra resultat. Resten har visat sig påverka våra resultat en del och 
kanske att man borde ta hänsyn till denna vid indexeringen. Vi kan dock inte säga att 
resten påverkar positivt eller negativt. 
 
Den sista metoden vi använt för att studera indexen har varit att studera olika 
spridningsmått. Vi kommer i dessa fall fram till att spridningen är liten bland de hela 
dokumenten; mycket stor bland de minsta fönsterfragmenten och hyfsat stor bland 
strukturfragmenten. 
 
Vi har således sett att det förekommer stora skillnader mellan de olika indexen. De 
flesta skillnader är lätta att förstå, andra mindre lätta att tolka. När det gäller huruvida 
det går att säga att Passage Retrieval skulle vara att föredra framför vanlig Information 
Retrieval inser vi från detta arbete att det inte går att säga. Vi kan inte utgående enbart 
från indexen komma med en sådan utsaga. För att ha möjlighet att göra detta krävs det 
att simulera ett informationssystem, att ge ett antal väl formulerade frågor (queries) till 
systemet och att ha möjlighet att kunna plocka ut siffror på precision och recall. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Följande stoppordlista har vi använt. 
 
a 
about 
above 
after 
again 
against 
all 
am 
an 
and 
any 
are 
as 
at 
be 
because 
been 
before 
being 
below 
between 
both 
but 
by 
could 
did 
do 
does 
doing 
down 
during 
each 
few 
for 
from 
further 
had 
has 
have 
having 
he 

her 
here 
hers 
herself 
him 
himself 
his 
how 
i 
if 
in 
into 
is 
it 
its 
itself 
me 
more 
most 
my 
myself 
no 
nor 
not 
of 
off 
on 
once 
only 
or 
other 
ought 
our 
ours 
ourselves 
out 
over 
own 
same 
she 
so 

some 
such 
than 
that 
the 
their 
theirs 
them 
themselves 
then 
there 
these 
they 
this 
those 
through 
to 
too 
under 
until 
up 
very 
was 
we 
were 
what 
when 
where 
which 
while 
who 
whom 
why 
with 
would 
you 
your 
yours 
yourself 
yourselves 
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7.2 Bilaga 2 

Kommentarer börjar med en apostrof och varar raden ut. 
 
Variablerna size_of_stopword_list och stopword_list är globala och definieras på 
följande sätt: 
 
Dim size_of_stopword_list As Integer 'Storleken på stoppordlistan som ett heltal. 
Dim stopword_list (400) As String 'Stoppordlistan som ett fält med 400 

'textsträngar. 
 
För att ta bort stoppord använder vi tre rutiner. Den första som läser in den sorterade 
stoppordlistan, den andra som utför själva borttagningen av stoppord och skapar nya 
filer och den tredje som ger besked om ett visst ord är med i stoppordlistan eller inte. 
 
Frequency.fetch_stopwordlist: 
Sub fetch_stopwordlist()  'Procedur som läser in stoppordlistan från fil. 
  Dim file As FolderItem  'Filen som används. 
  Dim instream As TextInputStream 'Strömmen tecken som skall läsas in. 
  Dim line As String  'En rad som läses in från filen. I det här 

'fallet blir det ett ord, eftersom varje 
'stoppord finns på en rad. 
 

  size_of_stopword_list = 0  'Vi börjar med en tom lista med stoppord. 
  file = GetFolderItem(swl_const) 'Vi läser in filen vars namn finns i konstanten 

'swl_const 
  instream = file.OpenAsTextfile 'Filen öppnas som en textfil och en inström av 

'tecken skapas. 
   
  Do Until instream.eof  'Vi går runt i en snurra (loopar) tills vi har 

'nått slutet av filen. 
    line = instream.ReadLine  'Vi läser in ett stoppord från 

'filen. 
    size_of_stopword_list = size_of_stopword_list + 1 'Vi ökar upp storleken på fältet 

'stopword_list med ett stoppord. 
    stopword_list(size_of_stopword_list) = line 'Vi lägger in stoppordet i fältet. 
  Loop    'Vi hoppar tillbaka i loopen. 
   
  instream.Close  'Vi stänger inströmmen av tecken från 

'textfilen. 
   
End Sub   'Proceduren är avslutad. 
 
Stopwords.Start_apply_stopwordlist: 
Sub Start_apply_stopwordlist() 'Procedur som applicerar stoppordlistan på de 

'texter vi har. 
  Dim f As FolderItem  'Styrfilen som styr exekveringen. 
  Dim is As TextInputStream  'Strömmen tecken som skall läsas in från 

'styrfilen. 
  Dim in_path As String  'Placeringen av filerna som skall behandlas. 
  Dim out_path As String  'Placeringen av filerna som skapas av 

'programmet. 
  Dim filename As String  'Variabel för att hålla ordning på filnamn. 
  Dim filename_path As String 'Placering (path) av ovanstående fil. 
  Dim f2 As FolderItem  'Filen som just behandlas. 
  Dim is2 As TextInputStream 'Strömmen tecken som skall läsas in från filen 

'som just behandlas. 
  Dim f3 As FolderItem  'Filen som just skapas av programmet. 
  Dim os As TextOutputStream 'Strömmen tecken som skall skrivas ut till 

'filen som just skapas. 
  Dim line As String  'En inläst rad i en fil. 
  Dim field_count As Integer 'Räknare som håller reda på vilket ord i en rad 

'i filen som behandlas. 
  Dim i As Integer  'En loopräknare. 
  Dim temp As String  'Ordet som just behandlas. 
   
   
  fetch_stopwordlist  'Börja med att hämta stoppordlistan från fil. 
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  f = GetFolderItem(dl_const) 'Hämta styrfilen. Namn och path till styrfilen 
'finns i konstanten dl_const. 

  is = f.OpenAsTextFile  'Öppnar inströmmen av text från styrfilen. 
  in_path = is.ReadLine  'Läser in första raden i styrfilen som 

'innehåller pathen till filerna vi skall läsa 
'från. 

  out_path = is.ReadLine  'Läser in andra raden i styrfilen som 
'innehåller pathen till var någonstans 
'resultatfilerna skall placeras. 

   
  Do Until is.eof 'Läs från styrfilen tills vi nått 
 'slutet. 
    filename = LTrim(is.ReadLine) 'Läs in filnamnet och ta bort 
 'eventuella blanktecken 
    filename_path = in_path + filename 'Skapa sökvägen till filen. 
     
    f2 = GetFolderItem(filename_path) 'Öppna filen och dess  
    is2 = f2.OpenAsTextFile 'textström. 
     
    filename_path = out_path + filename + "s" 'Skapa sökvägen för resultatfilen. 
 'Filtypen utökas med ett s på slutet. 
    f3 = GetFolderItem(filename_path) 'Öppna och skapa filen och 
    os = f3.CreateTextFile 'dess textström. 
     
    Do Until is2.eof 'Loopa igenom textfilen. 
      line = Lowercase(Trim(is2.ReadLine)) 'Hämta en rad i texfilen. 
      field_count = CountFields(line, " ") 'Beräkna hur många ord som finns på 
 'raden. 
       
      For i = 1 To field_count  'Loopa igneom raden så många ggr som 
 'det finns ord i raden. 
        temp = NthField(line, " ", i) 'Plocka fram det i:te ordet. 
         
        If Not in_stopword_list(temp) Then 'Om ordet inte finns med i 
 'stoppordlistan så 
          os.WriteLine temp 'skriv ut det till resultatfilen. 
 'Varje ord i resultatfilen hamnar på 
 'egen rad. 
        End If 'Slut på villkorssatsen. 
      Next 'Slut på den inre loopen som går 
 'igenom inläst rad. 
    Loop 'Slut på den yttre loopen som plockar 
 'fram alla rader i dokumentet/ 
 'fragmentet. 
     
    os.Close 'Stänger utströmmen av tecken till 
 'resultatfilen. 
     
    is2.Close 'Stänger inströmmen av tecken från 
 'dokumentet/fragmentet. 
  Loop 'Slut på yttersta loopen som plockar 
 'fram namnen på de dokument/fragment 
 'som skall behandlas. 
   
  is.Close 'Stänger inströmmen från styrfilen.
   
End Sub 'Slut på proceduren. 
 
Man måste också ha en rutin för att söka igenom stoppordlistan för att ta reda på om 
ordet finns med i stoppordlistan eller inte. Funktionen som följer gör detta. 
 
Frequency.in_stopword_list: 
Function in_stopword_list(ByRef term As String) As Boolean 'Funktionen börjar. Den tar 

  'en term som parameter. 
      Dim first As Integer 'Talar om var fältets lägsta 
 'position är. 
      Dim last As Integer 'Talar om var fältets högsta 
 'position är.  
      Dim middle As Integer 'Talar om var mitten på fältet är. 
      Dim wordstr As String 'Det mittersta ordet i 
 'stoppordlistan. 
       
      first = 1 'Vi söker först i hela fältet från 
      last = size_of_stopword_list 'början till slut. 
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      Do 'Loopen startar. 
            middle = (first + last) \ 2 'Beräknar var fältets mitt finns. 
            wordstr = stopword_list(middle) 'Hämtar ordet som står i mitten av 
 'stoppordlistan. Observera att 
 'detta går endast att göra pga att 
 'listan är sorterad i 
 'bokstavsordning! 
       
            If term > wordstr Then 'Ligger termen till höger i fältet? 
                  first = middle + 1 'I så fall placera fältets lägsta 
 'position alldeles till höger om 
 'mitten.  
            Else 'Annars 
                  last = middle – 1 'placera fältets slutposition 
 'alldeles till vänster om mitten. 
            End If 
      Loop Until (term = wordstr) Or (first > last) 'Loopa tills antingen termen har 
 'hittats i stoppordlistan eller vi 
 'har gått igenom hela fältet 
 '(listan). 
       
      If term = wordstr Then 'Om termen är funnen i 
 'stoppordlistan 
            Return True 'returnerar funktionen sant. 
      Else 'Annars 
            Return False 'returnerar funktionen falskt. 
      End If 'Slut på villkorssatsen. 
   
End Function 'Slut på funktionen. 

7.3 Bilaga 3 

Inläsningen av filer är till viss del förändrad i programmet nedan för att passa våra 
behov. Algoritmen är inte påverkad, utan den fungerar som Porter har skrivit den. Vi 
kommenterar endast det vi har lagt till och ändrat. Kommentarerna ges på svenska. 
Kommentarer är den text som innesluts mellan tecknen "/*" och "*/" eller det som följer 
efter tecknen "//" på en rad. 
 
#include <stdio.h> 
/* 
int main (int argc, const char * argv[]) { 
    // insert code here... 
    printf("Hello, World!\n"); 
    return 0; 
} 
 
*/ 
 
 
/* This is the Porter stemming algorithm, coded up as thread-safe ANSI C 
   by the author. 
 
   It may be be regarded as cononical, in that it follows the algorithm 
   presented in 
 
   Porter, 1980, An algorithm for suffix stripping, Program, Vol. 14, 
   no. 3, pp 130-137, 
 
   only differing from it at the points maked --DEPARTURE-- below. 
 
   See also http://www.tartarus.org/~martin/PorterStemmer 
 
   The algorithm as described in the paper could be exactly replicated 
   by adjusting the points of DEPARTURE, but this is barely necessary, 
   because (a) the points of DEPARTURE are definitely improvements, and 
   (b) no encoding of the Porter stemmer I have seen is anything like 
   as exact as this version, even with the points of DEPARTURE! 
 
   You can compile it on Unix with 'gcc -O3 -o stem stem.c' after which 
   'stem' takes a list of inputs and sends the stemmed equivalent to 
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   stdout. 
 
   The algorithm as encoded here is particularly fast. 
 
   Release 2 (the more old-fashioned, non-thread-safe version may be 
   regarded as release 1.) 
 
 Inläsningen av filer är till viss del förändrad för att passa våra behov. Algoritmen 

är inte påverkad, utan den fungerar som Porter har skrivit den. 
*/ 
 
#include <stdlib.h>  /* for malloc, free */ 
#include <string.h>  /* for memcmp, memmove */ 
 
/* You will probably want to move the following declarations to a central 
   header file. 
*/ 
 
struct stemmer; 
 
extern struct stemmer * create_stemmer(void); 
extern void free_stemmer(struct stemmer * z); 
 
extern int stem(struct stemmer * z, char * b, int k); 
 
 
 
/* The main part of the stemming algorithm starts here. 
*/ 
 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
 
/* stemmer is a structure for a few local bits of data, 
*/ 
 
struct stemmer { 
   char * b;       /* buffer for word to be stemmed */ 
   int k;          /* offset to the end of the string */ 
   int j;          /* a general offset into the string */ 
}; 
 
 
/* Member b is a buffer holding a word to be stemmed. The letters are in 
   b[0], b[1] ... ending at b[z->k]. Member k is readjusted downwards as 
   the stemming progresses. Zero termination is not in fact used in the 
   algorithm. 
 
   Note that only lower case sequences are stemmed. Forcing to lower case 
   should be done before stem(...) is called. 
 
 
   Typical usage is: 
 
       struct stemmer * z = create_stemmer(); 
       char b[] = "pencils"; 
       int res = stem(z, b, 6); 
           /- stem the 7 characters of b[0] to b[6]. The result, res, 
              will be 5 (the 's' is removed). -/ 
       free_stemmer(z); 
*/ 
 
 
extern struct stemmer * create_stemmer(void) 
{ 
    return (struct stemmer *) malloc(sizeof(struct stemmer)); 
    /* assume malloc succeeds */ 
} 
 
extern void free_stemmer(struct stemmer * z) 
{ 
    free(z); 
} 
 
 
/* cons(z, i) is TRUE <=> b[i] is a consonant. ('b' means 'z->b', but here 
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   and below we drop 'z->' in comments. 
*/ 
 
static int cons(struct stemmer * z, int i) 
{  switch (z->b[i]) 
   {  case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u': return FALSE; 
      case 'y': return (i == 0) ? TRUE : !cons(z, i - 1); 
      default: return TRUE; 
   } 
} 
 
/* m(z) measures the number of consonant sequences between 0 and j. if c is 
   a consonant sequence and v a vowel sequence, and <..> indicates arbitrary 
   presence, 
 
      <c><v>       gives 0 
      <c>vc<v>     gives 1 
      <c>vcvc<v>   gives 2 
      <c>vcvcvc<v> gives 3 
      .... 
*/ 
 
static int m(struct stemmer * z) 
{  int n = 0; 
   int i = 0; 
   int j = z->j; 
   while(TRUE) 
   {  if (i > j) return n; 
      if (! cons(z, i)) break; i++; 
   } 
   i++; 
   while(TRUE) 
   {  while(TRUE) 
      {  if (i > j) return n; 
            if (cons(z, i)) break; 
            i++; 
      } 
      i++; 
      n++; 
      while(TRUE) 
      {  if (i > j) return n; 
         if (! cons(z, i)) break; 
         i++; 
      } 
      i++; 
   } 
} 
 
/* vowelinstem(z) is TRUE <=> 0,...j contains a vowel */ 
 
static int vowelinstem(struct stemmer * z) 
{ 
   int j = z->j; 
   int i; for (i = 0; i <= j; i++) if (! cons(z, i)) return TRUE; 
   return FALSE; 
} 
 
/* doublec(z, j) is TRUE <=> j,(j-1) contain a double consonant. */ 
 
static int doublec(struct stemmer * z, int j) 
{ 
   char * b = z->b; 
   if (j < 1) return FALSE; 
   if (b[j] != b[j - 1]) return FALSE; 
   return cons(z, j); 
} 
 
/* cvc(z, i) is TRUE <=> i-2,i-1,i has the form consonant - vowel - consonant 
   and also if the second c is not w,x or y. this is used when trying to 
   restore an e at the end of a short word. e.g. 
 
      cav(e), lov(e), hop(e), crim(e), but 
      snow, box, tray. 
 
*/ 
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static int cvc(struct stemmer * z, int i) 
{  if (i < 2 || !cons(z, i) || cons(z, i - 1) || !cons(z, i - 2)) return FALSE; 
   {  int ch = z->b[i]; 
      if (ch  == 'w' || ch == 'x' || ch == 'y') return FALSE; 
   } 
   return TRUE; 
} 
 
/* ends(z, s) is TRUE <=> 0,...k ends with the string s. */ 
 
static int ends(struct stemmer * z, char * s) 
{  int length = s[0]; 
   char * b = z->b; 
   int k = z->k; 
   if (s[length] != b[k]) return FALSE; /* tiny speed-up */ 
   if (length > k + 1) return FALSE; 
   if (memcmp(b + k - length + 1, s + 1, length) != 0) return FALSE; 
   z->j = k-length; 
   return TRUE; 
} 
 
/* setto(z, s) sets (j+1),...k to the characters in the string s, readjusting 
   k. */ 
 
static void setto(struct stemmer * z, char * s) 
{  int length = s[0]; 
   int j = z->j; 
   memmove(z->b + j + 1, s + 1, length); 
   z->k = j+length; 
} 
 
/* r(z, s) is used further down. */ 
 
static void r(struct stemmer * z, char * s) { if (m(z) > 0) setto(z, s); } 
 
/* step1ab(z) gets rid of plurals and -ed or -ing. e.g. 
 
       caresses  ->  caress 
       ponies    ->  poni 
       ties      ->  ti 
       caress    ->  caress 
       cats      ->  cat 
 
       feed      ->  feed 
       agreed    ->  agree 
       disabled  ->  disable 
 
       matting   ->  mat 
       mating    ->  mate 
       meeting   ->  meet 
       milling   ->  mill 
       messing   ->  mess 
 
       meetings  ->  meet 
 
*/ 
 
static void step1ab(struct stemmer * z) 
{ 
   char * b = z->b; 
   if (b[z->k] == 's') 
   {  if (ends(z, "\04" "sses")) z->k -= 2; else 
      if (ends(z, "\03" "ies")) setto(z, "\01" "i"); else 
      if (b[z->k - 1] != 's') z->k--; 
   } 
   if (ends(z, "\03" "eed")) { if (m(z) > 0) z->k--; } else 
   if ((ends(z, "\02" "ed") || ends(z, "\03" "ing")) && vowelinstem(z)) 
   {  z->k = z->j; 
      if (ends(z, "\02" "at")) setto(z, "\03" "ate"); else 
      if (ends(z, "\02" "bl")) setto(z, "\03" "ble"); else 
      if (ends(z, "\02" "iz")) setto(z, "\03" "ize"); else 
      if (doublec(z, z->k)) 
      {  z->k--; 
         {  int ch = b[z->k]; 
            if (ch == 'l' || ch == 's' || ch == 'z') z->k++; 
         } 
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      } 
      else if (m(z) == 1 && cvc(z, z->k)) setto(z, "\01" "e"); 
   } 
} 
 
/* step1c(z) turns terminal y to i when there is another vowel in the stem. */ 
 
static void step1c(struct stemmer * z) 
{ 
   if (ends(z, "\01" "y") && vowelinstem(z)) z->b[z->k] = 'i'; 
} 
 
 
/* step2(z) maps double suffices to single ones. so -ization ( = -ize plus 
   -ation) maps to -ize etc. note that the string before the suffix must give 
   m(z) > 0. */ 
 
static void step2(struct stemmer * z) { switch (z->b[z->k-1]) 
{ 
   case 'a': if (ends(z, "\07" "ational")) { r(z, "\03" "ate"); break; } 
             if (ends(z, "\06" "tional")) { r(z, "\04" "tion"); break; } 
             break; 
   case 'c': if (ends(z, "\04" "enci")) { r(z, "\04" "ence"); break; } 
             if (ends(z, "\04" "anci")) { r(z, "\04" "ance"); break; } 
             break; 
   case 'e': if (ends(z, "\04" "izer")) { r(z, "\03" "ize"); break; } 
             break; 
   case 'l': if (ends(z, "\03" "bli")) { r(z, "\03" "ble"); break; } /*-DEPARTURE-*/ 
 
 /* To match the published algorithm, replace this line with 
    case 'l': if (ends(z, "\04" "abli")) { r(z, "\04" "able"); break; } */ 
 
             if (ends(z, "\04" "alli")) { r(z, "\02" "al"); break; } 
             if (ends(z, "\05" "entli")) { r(z, "\03" "ent"); break; } 
             if (ends(z, "\03" "eli")) { r(z, "\01" "e"); break; } 
             if (ends(z, "\05" "ousli")) { r(z, "\03" "ous"); break; } 
             break; 
   case 'o': if (ends(z, "\07" "ization")) { r(z, "\03" "ize"); break; } 
             if (ends(z, "\05" "ation")) { r(z, "\03" "ate"); break; } 
             if (ends(z, "\04" "ator")) { r(z, "\03" "ate"); break; } 
             break; 
   case 's': if (ends(z, "\05" "alism")) { r(z, "\02" "al"); break; } 
             if (ends(z, "\07" "iveness")) { r(z, "\03" "ive"); break; } 
             if (ends(z, "\07" "fulness")) { r(z, "\03" "ful"); break; } 
             if (ends(z, "\07" "ousness")) { r(z, "\03" "ous"); break; } 
             break; 
   case 't': if (ends(z, "\05" "aliti")) { r(z, "\02" "al"); break; } 
             if (ends(z, "\05" "iviti")) { r(z, "\03" "ive"); break; } 
             if (ends(z, "\06" "biliti")) { r(z, "\03" "ble"); break; } 
             break; 
   case 'g': if (ends(z, "\04" "logi")) { r(z, "\03" "log"); break; } /*-DEPARTURE-*/ 
 
 /* To match the published algorithm, delete this line */ 
 
} } 
 
/* step3(z) deals with -ic-, -full, -ness etc. similar strategy to step2. */ 
 
static void step3(struct stemmer * z) { switch (z->b[z->k]) 
{ 
   case 'e': if (ends(z, "\05" "icate")) { r(z, "\02" "ic"); break; } 
             if (ends(z, "\05" "ative")) { r(z, "\00" ""); break; } 
             if (ends(z, "\05" "alize")) { r(z, "\02" "al"); break; } 
             break; 
   case 'i': if (ends(z, "\05" "iciti")) { r(z, "\02" "ic"); break; } 
             break; 
   case 'l': if (ends(z, "\04" "ical")) { r(z, "\02" "ic"); break; } 
             if (ends(z, "\03" "ful")) { r(z, "\00" ""); break; } 
             break; 
   case 's': if (ends(z, "\04" "ness")) { r(z, "\00" ""); break; } 
             break; 
} } 
 
/* step4(z) takes off -ant, -ence etc., in context <c>vcvc<v>. */ 
 
static void step4(struct stemmer * z) 
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{  switch (z->b[z->k-1]) 
   {  case 'a': if (ends(z, "\02" "al")) break; return; 
      case 'c': if (ends(z, "\04" "ance")) break; 
                if (ends(z, "\04" "ence")) break; return; 
      case 'e': if (ends(z, "\02" "er")) break; return; 
      case 'i': if (ends(z, "\02" "ic")) break; return; 
      case 'l': if (ends(z, "\04" "able")) break; 
                if (ends(z, "\04" "ible")) break; return; 
      case 'n': if (ends(z, "\03" "ant")) break; 
                if (ends(z, "\05" "ement")) break; 
                if (ends(z, "\04" "ment")) break; 
                if (ends(z, "\03" "ent")) break; return; 
      case 'o': if (ends(z, "\03" "ion") && (z->b[z->j] == 's' || z->b[z->j] == 't')) 
break; 
                if (ends(z, "\02" "ou")) break; return; 
                /* takes care of -ous */ 
      case 's': if (ends(z, "\03" "ism")) break; return; 
      case 't': if (ends(z, "\03" "ate")) break; 
                if (ends(z, "\03" "iti")) break; return; 
      case 'u': if (ends(z, "\03" "ous")) break; return; 
      case 'v': if (ends(z, "\03" "ive")) break; return; 
      case 'z': if (ends(z, "\03" "ize")) break; return; 
      default: return; 
   } 
   if (m(z) > 1) z->k = z->j; 
} 
 
/* step5(z) removes a final -e if m(z) > 1, and changes -ll to -l if 
   m(z) > 1. */ 
 
static void step5(struct stemmer * z) 
{ 
   char * b = z->b; 
   z->j = z->k; 
   if (b[z->k] == 'e') 
   {  int a = m(z); 
      if (a > 1 || a == 1 && !cvc(z, z->k - 1)) z->k--; 
   } 
   if (b[z->k] == 'l' && doublec(z, z->k) && m(z) > 1) z->k--; 
} 
 
/* In stem(z, b, k), b is a char pointer, and the string to be stemmed is 
   from b[0] to b[k] inclusive.  Possibly b[k+1] == '\0', but it is not 
   important. The stemmer adjusts the characters b[0] ... b[k] and returns 
   the new end-point of the string, k'. Stemming never increases word 
   length, so 0 <= k' <= k. 
*/ 
 
extern int stem(struct stemmer * z, char * b, int k) 
{ 
   if (k <= 1) return k; /*-DEPARTURE-*/ 
   z->b = b; z->k = k; /* copy the parameters into z */ 
 
   /* With this line, strings of length 1 or 2 don't go through the 
      stemming process, although no mention is made of this in the 
      published algorithm. Remove the line to match the published 
      algorithm. */ 
 
   step1ab(z); step1c(z); step2(z); step3(z); step4(z); step5(z); 
   return z->k; 
} 
 
/*--------------------stemmer definition ends here------------------------*/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h>      /* for malloc, free */ 
#include <ctype.h>       /* for isupper, islower, tolower */ 
 
static char * s;         /* buffer for words to be stemmed */ 
 
/* Dessa konstanter har vi förändrat för att filerna skall hittas på rätt ställe. */ 
 
const char* fragment_files = 
"/Users/labj/Documents/Examensarbete/Stoppord_borttagna/Fragmenterade_filer/\0"; 
const char* fragment_file_names = 
"/Users/labj/Documents/Examensarbete/Stoppord_borttagna/fragments.txt\0"; 
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const char* stemmed_fragment_files = 
"/Users/labj/Documents/Examensarbete/Stammade_dokument/Stammade_fragm_filer/\0"; 
 
/* Även dessa konstanter har vi förändrat. */ 
 
const char* full_files = 
"/Users/labj/Documents/Examensarbete/Stoppord_borttagna/Fulla_filer/\0"; 
const char* full_file_names = 
"/Users/labj/Documents/Examensarbete/Stoppord_borttagna/full_files.txt\0"; 
const char* stemmed_full_files = 
"/Users/labj/Documents/Examensarbete/Stammade_dokument/Stammade_fulla_filer/\0"; 
 
#define INC 50           /* size units in which s is increased */ 
static int i_max = INC;  /* maximum offset in s */ 
 
#define LETTER(ch) (isupper(ch) || islower(ch)) 
 
void stemfile(struct stemmer * z, FILE * f, FILE * ff) // Lagt till resultatfilen ff. 
{  while(TRUE) 
   {  int ch = getc(f); 
      if (ch == EOF) return; 
      if (LETTER(ch)) 
      {  int i = 0; 
         while(TRUE) 
         {  if (i == i_max) 
            {  i_max += INC; 
               s = realloc(s, i_max + 1); 
            } 
            ch = tolower(ch); /* forces lower case */ 
 
            s[i] = ch; i++; 
            ch = getc(f); 
            if (!LETTER(ch)) { ungetc(ch,f); break; } 
         } 
         s[stem(z, s, i - 1) + 1] = 0; 
         /* the previous line calls the stemmer and uses its result to 
            zero-terminate the string in s */ 
         //printf("%s",s); 
         fprintf(ff, "%s", s); // Ändrat så att progrmmet skriver ut till en fil 
    // istället för till skärmen. 
         putc('\n', ff);  // Tillagt så att varje ord och därmed rad avslutas med 
   // ett radslutstecken. 
      } 
      else  
      { 
        //putchar(ch); // Borttaget genom att kommenterats bort. 
      }   
   } 
} 
 
 
/* Denna rutin sätter samman ett filnamn och dess sökväg i datorn för att ge en 
 hel path. Den tar tre parametrar, två inparametrar och en utparameter. 
 
 out_path  utparameter Är hela sökvägen (pathen) till filen.  
    Namn + sökväg. 
 path inparameter Är endast sökvägen till filen. 
 name inparameter Är namnet på filen. 
*/ 
 
void put_together_name_and_path(char * out_path, const char * path, char * name) 
{ 
    int i=0;       // Används i en sträng för att peka ut  
    // ett tecken. 
    int j=0;   // Samma användningsområde som i ovan. 
 
    while (isprint(path[i]))   // Så länge sökvägen består av skrivbara tecken 
    {    // loopa 
        out_path[i] = path[i]; // Kopiera sökvägen till utsträngen. 
        i++;   // Öka upp räknaren för nästa tecken. 
    }    // Avsluta loopen. 
     
    while (isprint(name[j]))  // Så länge filnamnet består av skrivbara tecken  
    {    // loopa 
        out_path[i] = name[j]; // Kopiera namnet till slutet av utsträngen. 
        i++;   // Öka upp räknaren för nästa position i 
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    // utsträngen. 
        j++;   // Öka upp räknaren för nästa tecken i 
    // filnamnet. 
    }    // Avsluta loopen. 
     
    out_path[i] = 0;  // Utsträngen avslutas med ett specialtecken som 
    // inte är skrivbart. 
} 
 
 
/* Denna rutin hanterar alla filer som skall läsas in och skapas. Den tar tre 
 parametrar: path_to_files, name och stemmed_files_path. 
 
 path_to_files Sökvägen till var filerna (dokumenten/fragmenten går att 
   finna. 
 name  Sökvägen och filnamnet på den fil som innehåller alla namn 
   på dokumenten/fragmenten som skall behandlas. 
 stemmed_files_path Sökvägen till den plats där de stammade filerna skall 
   ligga. 
*/ 
 
void handle_files(const char * path_to_files, const char * name, const char * 
stemmed_files_path) 
{ 
    struct stemmer * z = create_stemmer(); // Stamningsstrukturen skapas. 
    char * file_name = malloc(200);  // En sträng med plats för ett 
     // filnamn. 
    char * file_path = malloc(2000);  // En sträng med plats för en sökväg. 
    char * stem_file_path = malloc(2000); // En sträng med plats för en sökväg. 
    FILE * f;    // Ett handtag till filen som 
     // innehåller namnen på alla 
     // dokument/fragment. En styrfil. 
    FILE * text_file;   // Ett handtag till 
     // dokumentet/fragmentet. 
    FILE * stemmed_text_file;   // Ett handtag till den resulterande 
     // filen med termer. 
     
    f = fopen(name, "r");   // Öppna filen för läsning. 
    if (f == 0)     // Om det gick galet 
    { 
        fprintf(stderr, "File %s not found\n", name); // skriv ut ett 
      // felmeddelande. 
        exit(1);     // Avsluta exekveringen. 
    } 
     
    while(TRUE)    // Loopa i all oändlighet. 
    { 
        int ch = getc(f);   // Hämta ett tecken från filen. 
        if (ch == EOF)   // Är filen slut? 
        { 
            return;    // Hoppa i så fall ur loopen och ur 
     // rutinen. 
        } 
        else    // Annars 
        { 
            if (isprint(ch))   // Om tecknet är skrivbart 
            { 
                int i=0;   // Starta i början av strängen för 
     // filnamnet. 
                while (TRUE)   // Loopa i all oändlighet. 
                { 
                    file_name[i] = ch;  // Lägg till ett tecken i filnamnet. 
                    i++;   // Öka räknaren som håller reda på var 
     // i filnamnet tecknet skall läggas 
     // till. 
                     
                    ch = getc(f);  // Hämta ett tecken från filen. 
                    if (!isprint(ch))  // Om det inte är ett skrivbart tecken 
                    { 
                        ungetc(ch, f);  // lämna tillbaka tecknet till filen 
                        break;  // och avsluta den inre loopen. 
                    } 
                } 
                file_name[i] = 0;  // Avsluta filnamnet med ett 
     // specialtecken som markerar slut på 
     // strängen. 



 
 

83 

                /* 
   Nedan anropas rutinen put_together_name_and_path för att skapa  
  file_path. 
       */ 
                put_together_name_and_path(file_path, path_to_files, file_name); 
           
       text_file = fopen(file_path, "r"); // Öppna textfilen (dokumentet/ 
      // fragmentet) för läsning. 
                if (text_file == 0)   // Saknas filen? 
                { 
  /* 
   Skriv då ut ett felmeddelande och avsluta exekveringen. 
  */ 
                    fprintf(stderr, "File %s not found\n", file_path); 
                    exit(1); 
                } 
                 
                file_name[i] = 's'; // Lägg till ett s i slutet av filtypen. 
                file_name[i+1] = 0; // Lägg till ett specialtecken i slutet av 
    // filnamnet för att indikera slutet på 
    // strängen. 
                 
       /* 
   Nedan anropas rutinen put_together_name_and_path för att skapa  
  stem_file_path.   
       */ 
                put_together_name_and_path(stem_file_path, stemmed_files_path, 
       file_name); 
                stemmed_text_file = fopen(stem_file_path, "w"); // Öppna utfilen för 
          // skrivning. 
                if (stemmed_text_file == 0) // Gick filen inte att skapa? 
                { 
  /* 
   Skriv då ut ett felmeddelande och avsluta exekveringen. 
  */ 
                    fprintf(stderr, "File %s not found\n", stem_file_path); 
                    exit(1); 
                } 
                 
                printf("%s", file_path); // Skriv ut filpathen till skärmen för 
     // det dokument/fragment som 
     // bearbetas. 
                printf("%s", stem_file_path); // Skriv ut filpathen till den 
     // resulterande filen.  
                 
                stemfile(z, text_file, stemmed_text_file); // Utför själva stamningen 
      // av orden i dokumentet/ 
      // fragmentet. 
                       
                fclose(stemmed_text_file); // Stänger resultatfilen. 
                fclose(text_file);  // Stänger dokumentet/fragmentet. 
    
            } 
        } 
    } 
 
    fclose(f);  // Stänger styrfilen. 
    free(file_name); // Ger tillbaka minne. 
    free(file_path); //  -"- 
    free(stem_file_path); // -"- 
    free_stemmer(z); // -"- 
} 
 
 
/* 
 Detta är huvudprogrammet. Det har två inparametrar som vi inte bryr oss om. 
*/ 
int main(int argc, char * argv[]) 
{  
    s = (char *) malloc(i_max + 1); // Allokering av ordbufferten. 
 
    /* 
 Anropar rutinen handle_files för en uppsättning fragmentfiler. 
    */ 
    handle_files(fragment_files, fragment_file_names, stemmed_fragment_files); 
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    /* 
 Anropar rutinen handle_files för de hela dokumenten. 
    */ 
    handle_files(full_files, full_file_names, stemmed_full_files); 
     
   return 0; // Avslutar programmet. 
} 

7.4 Bilaga 4 

Rutiner för att dela upp dokumenten i fönsterfragment. Kommentarer skrivs på svenska 
efter en apostrof. 
 
' Rutinen get_initial_data använder sig av en styrfil som innehåller sökvägen till 
' dokumentkollektionen, sökvagen till det ställe där fragmenten skall placeras och 
' dessutom fönsterstorleken. Rutinen tar tre utparametrar: 
' 
' dc_path utparameter Sökvägen till dokumentkollektionen. 
' rd_path utparameter Sökvägen till var fragmenten skapas. 
' ws utpatameter Fönsterstorleken. 
 
Windows.get_initial_data: 
Sub get_initial_data(ByRef dc_path As String, ByRef rd_path As String, ByRef ws As 
Integer) 
  Dim start_file As FolderItem 'Styrfilen.  
  Dim sfinstream As TextInputStream 'Inströmmen av tecken från styfilen. 
   
  start_file = GetFolderItem(dl_const) 'Styrfilen 
  sfinstream = start_file.OpenAsTextFile 'öppnas. 
   
  dc_path = sfinstream.ReadLine 'Sökvägen till dokumentkollektionen läses 
 'in. 
  rd_path = sfinstream.ReadLine 'Sökvägen till var fragmenten skall 
 'skapas läses in. 
  ws = Val(sfinstream.ReadLine) 'Fönsterstorleken läses in och ändras 
 'från text till ett heltal. 
   
  sfinstream.Close 'Inströmmen stängs. 
   
End Sub 'Rutinen avslutas. 
 
' Denna funktion skapar sökväg sammansatt med filnamn för fragmenten som skall skapas. 
' Funktionen tar tre parametrar och returnerar en sammansatt sökväg. 
' 
' path inparameter Sökvägen. 
' filename inparameter Filnamnet. 
' count inparameter Numret på fönsterfragmentet. 
' 
' Returnerar den sammansatta sökvägen. 
' 
 
Windows.get_output_path: 
Function get_output_path(ByRef path As String, ByRef filename As String, ByVal count As 
Integer) As String 
  Dim file_type As String  'Filtypen. 
  Dim output_path As String  'Den sammansatta sökvägen. 
  Dim file_name As String  'Filnamnet. 
   
  file_type = Right(filename, 6)   'Plockar ut filtypen 

'ur filnamnet.
  

  file_name = Left(filename, InStr(filename, ".")-1)  'Plockar ut själva 
'namnet på filen. 

   
  output_path = path + file_name + "_" + Str(count) + file_type 'Skapar den 

'sammansatta 
'sökvägen. 

   
  Return output_path  'Returnerar den sammansatta sökvägen. 
End Function   'Slut på funktionen. 
 
 
' Denna rutin skriver termer till fönsterfragmentet. Den tar fyra inparametrar. 
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' 
' term_count inparameter Antal termer som skall skrivas. 
' filename inparameter Filnamnet. 
' rd_path inparameter Sökväg. 
' count inparameter Nummer på fönsterfragmentet. 
' 
Windows.write_to_window_document: 
Sub write_to_window_document(ByVal term_count As Integer, ByRef filename As String, 
ByRef rd_path As String,ByVal count As Integer) 
  Dim i As Integer  'En enkel räknare. 
  Dim output_path As String              'Sökväg till fönsterfragmentfilen. 
  Dim output_document As FolderItem      'Fönsterfragmentfilen. 
  Dim outputstream As TextOutputStream   'Teckenströmmen till filen. 
  Dim temp_path As String            'Hjälpvariabel. 
  Dim temp_filename As String '     -"- 
   
  temp_path = rd_path  'Överföring av sökväg till hjälpvariabel. 
  temp_filename = filename  'Överföring av filnamn till hjälpvariabel. 
  output_path = get_output_path(temp_path, temp_filename, count) 'Total sökväg. 
  output_document = GetFolderItem(output_path)  'Skapar filen 
  outputstream = output_document.CreateTextFile  'för skrivning. 
   
  For i = 1 To term_count  'Loopar tills i > term_count 
    outputstream.WriteLine term_list(i) 'Skriver termer till fil. 
  Next   'Hoppar tillbaka i loopen. 
   
  outputstream.Close  'Stänger filen. 
End Sub   'Avslutar rutinen. 
 
 
'Rutinen skapar fönsterfragment av ett dokument. 
' 
Windows.Start_window_passages: 
Sub Start_window_passages() 
   
  Dim window_size As Integer     ' Storleken på fönsterfragmentet. 
  Dim document_collection As FolderItem     ' Fil med sökvägar till filer. 
  Dim doccolinstream As TextInputStream     ' Inström av tecken till ovanstående fil. 
  Dim input_document As FolderItem          ' Dokumentet. 
  Dim docinstream As TextInputStream        ' Inström av tecken från dokumentet. 
  Dim document_collection_path As String    ' Sökväg till dokumentkollektionen. 
  Dim path As String                        ' Sökväg till ett dokumentkollektionen. 
  Dim term_count As Integer                 ' För att hålla ordning på fönsterstorleken. 
  Dim term As String                        ' Term från dokumentet. 
  Dim window_count As Integer               ' För numrering av fragment. 
  Dim resultant_document_path As String ' Sökväg till fragmentfilen. 
  Dim filename As String ' Namnet på dokumentet. 
  Dim filename_path As String ' Sammansatt sökväg. 
                  
  'Hämta första data från styrfil. 
  ' 
  get_initial_data document_collection_path, resultant_document_path, window_size 
   
  document_collection = GetFolderItem(document_collection_path) 'Öppna fil för 
  doccolinstream = document_collection.OpenAsTextFile  'läsning med namn 
  path = doccolinstream.ReadLine   'på dokument. 
   
  Do Until doccolinstream.eof  'Loopa tills slut på filen. 
     
    filename = LTrim(doccolinstream.ReadLine) 'Läser in en rad från filen och 

'tar bort inledande blanktecken. 
    filename_path = path + filename  'Sätter samman sökvägen. 
     
    input_document = GetFolderItem(filename_path) 'Öppnar dokumentfil för 
    docinstream = input_document.OpenAsTextFile 'läsning som textfil. 
     
    term_count = 0   'Nollställning av 
    window_count = 0   'variabler. 
     
    Do Until docinstream.eof  'Loopa till slut på dokument. 
       
      If term_count > window_size Then  'Om vi uppnått fönsterstorleken 
        window_count = window_count + 1  'Ett nytt fönsterfragment. 
  
        ' Skriv ut till fragmentfilen. 
        ' 
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        write_to_window_document window_size, filename, resultant_document_path, 
window_count 
        term_count = 0   'Börja på nytt fönsterfragment. 
      Else    'Annars 
        term = docinstream.ReadLine  'Läs in term från dokumentfil. 
        term_list.Insert term_count, term 'Sätt in termen i en lista. 
        term_count = term_count + 1  'Ytterligare en term placerad i 

'listan. 
      End If    'Slut på if-satsen. 
       
    Loop    'Slut på inre loopen. 
     
    docinstream.Close   'Stänger dokumentfilen. 
     
    window_count = window_count + 1  'Nytt fragment. 
 
    'Skriver ut till fragmentfilen. 
    ' 
    write_to_window_document term_count - 1, filename, resultant_document_path, 
window_count 
     
  Loop    'Slut på yttre loopen. 
   
  doccolinstream.Close   'Stänger fil. 
   
End Sub    'Slut på rutinen. 

7.5 Bilaga 5 

Rutiner för att beräkna frekvensen hos termer. 
 
'Funktionen valid_term ger besked om termens första tecken ligger bland tillåtna tecken. 
' 
Frequency.valid_term: 
Function valid_term(ByRef s As String) As Boolean 
  Dim temp As Integer 
   
  temp = Asc(s) 
       
  If ((temp >= Asc("a")) And (temp <= Asc("z"))) Or ((temp >= Asc("A")) And (temp <= 
Asc("Z"))) Then 
    Return True 
  Else 
    Return False 
  End If 
End Function 
 
'Rutinen write_term_and_freq_to_array skriver termen och dess frekvens till ett sorterat 
'fält i minnet som kommer att innehålla alla termer. Fältet blir det samma som indexet 
'när fältet skrivs till fil. Rutinen tar fyra parametrar. 
' 
'doccount inparameter Nummer på dokumentet eller fragmentet. 
'ws inparameter Termen. 
'termcount inparameter Frekvensen. 
'dn inparameter Dokumentnumret. 
' 
'Rutinen söker upp var i fältet som den nya termen med data skall placeras och sätter in 
'datat på den positionen i fältet. 
' 
Frequency.write_term_and_freq_to_array: 
Sub write_term_and_freq_to_array(doccount As Integer, ByRef ws As String, termcount As 
Integer, ByRef dn As String) 
      Dim first As Integer 
      Dim last As Integer 
      Dim middle As Integer 
      Dim pos As Integer 
      Dim resstr As String 
   
      first = 1 
      last = size_of_term_list 
       
      If last > 0 Then 
            Do 
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                  middle = (first + last) \ 2 
                  If ws > get_term_in_string(term_list(middle)) Then 
                        first = middle + 1 
                  Else 
                        last = middle - 1 
                  End If 
            Loop Until (first > last) 
             
            pos = first 
         
      Else 
            pos = 1 
      End If 
   
   
  resstr = ws + ", " + Str(doccount) + ", " + dn + ", " + Str(termcount) 
   
  term_list.Insert pos, resstr 
  size_of_term_list = size_of_term_list + 1 
   
End Sub 
 
'Rutinen skriver ut fältet med termlistan till en fil. 
' 
Frequency.write_to_resulting_document: 
Sub write_to_resulting_document() 
  Dim file As FolderItem 
  Dim fileStream As TextOutputStream 
  Dim pos As Integer 
   
  file = GetSaveFolderItem("","") 
  fileStream = file.CreateTextFile 
   
  For pos = 1 To size_of_term_list 
    fileStream.WriteLine term_list(pos) 
  Next 
   
  fileStream.Close 
   
End Sub 
 
 
'Rutinen hämtar orden från ett dokument/fragment till en lista, som sedan används för  
'att söka i. 
' 
Frequency.fetch_documentwords: 
Sub fetch_documentwords(ByRef d As FolderItem) 
  Dim instream As TextInputStream 
  Dim term As String 
  Dim pos As Integer 
  Dim first As Integer 
  Dim last As Integer 
  Dim middle As Integer 
  Dim fword As String 
   
  size_of_document_word_list = 0 
   
  'Nollställer alla positioner i listan. 
  For pos = 1 To Ubound(document_word_list) 
    document_word_list(pos) = "" 
  Next 
   
  instream = d.OpenAsTextFile 'Öppnar inströmmen till dokumentet. 
   
  Do Until instream.EOF 'Loopa tills dokumentet är slut 
     
    term = instream.ReadLine 'Läs in en term från dokumentet. 
     
    'Eftersom den lista som termen skall placeras i är sorterad i bokstavsordning måste 
    'vi söka i listan var vi kan placera termen. För att göra sökningen använder vi oss 
    'av halveringsprincipen och halverar hela tiden listan vilket gör att sökningen går 
    'mycket fort. 
    first = 1 
    last = size_of_document_word_list 
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    If last > 0 Then 
          Do 
                middle = (first + last) \ 2 ' Obs! Heltalsdivision. 
                fword = document_word_list(middle)  
                If (term > fword) Then 
                      first = middle + 1 
                Else 
                      last = middle - 1 
                End If 
          Loop Until (first > last) 
       
      pos = first 
    Else 
      pos = 1 
    End If 
     
    size_of_document_word_list = size_of_document_word_list + 1 
     
    document_word_list.Insert pos, term 'Sätter in termen på rätt position i 
 'listan. 
    'End If 
  Loop 
   
  instream.Close 
   
End Sub 
 
'Rutinen beräknar frekvensen hos termerna i ett dokument eller fragment. 
' 
Frequency.calculate_frequency: 
Sub calculate_frequency() 
       
  Dim wordcount1 As Integer        'Håller reda på var i dokumentet vi är. 
  Dim wordcount2 As Integer        'Håller också reda på var i dokumentet vi är. 
  Dim documentcount As Integer     'Håller reda på vilket dokument vi använder. 
  Dim termcount As Integer         'Termfrekvensen. 
  Dim wordstring1 As String  'Innehåller en term. 
  Dim wordstring2 As String  'Innehåller en term. 
  Dim dl As FolderItem  'Filen med dokumentlistan. 
  Dim document As FolderItem 'Filen med dokumentet. 
  Dim dlinstream As TextInputStream 'Inströmmen från dokumentlistan. 
  Dim instream As TextInputStream 'Inströmmen från dokumentet. 
  Dim path As String  'Sökväg till dokumenten. 
  Dim filename As String  'Filnamn. 
  Dim filename_path As String 'Fullständig sökväg till dokumentet. 
  Dim document_name As String 'Namnet på indexfilen. 
       
  dl = GetFolderItem(dl_const) 'Öppna dokumentlistan. 
       
  documentcount = 1  'Initiera variabler. 
  wordcount1 = 1  '       -"- 
  wordcount2 = 0  '       -"- 
  termcount = 0  '       -"- 
  size_of_term_list = 0  '       -"- 
   
       
  dlinstream = dl.OpenAsTextFile 'Öppna inströmmen. 
  path = dlinstream.ReadLine 'Läs in första raden i filen. 
   
  Do Until dlinstream.eof  'Loopa tills vi nått filslut 
     
    filename = LTrim(dlinstream.ReadLine) 'Läser in filnamn och tar bort 

'inledande blanktecken. 
    filename_path = path + filename     'Skapar en sökväg. 
    document = GetFolderItem(filename_path) 'Öppnar dokumentet. 
    document_name = Left(filename, Instr(filename, ".txtss")-1) 'Plockar fram 

'dokumentets namn ur 
'filnamnet. 

     
    If document <> Nil Then  'Om det gick bra att öppna dokumentet 
       
      fetch_documentwords document 'Hämta dokumentets termer. 
       
      wordcount1 = 1 
      termcount = 0 



 
 

89 

      
      'Loopa tills alla ord i dokumentet är behandlade. 
      Do Until (wordcount1 > size_of_document_word_list) 
             
        wordstring1 = document_word_list(wordcount1) 'Hämta ord från listan med 
 'ord från dokumentet. 
         
        wordcount2 = wordcount1 + 1   
                    
        If valid_term(wordstring1) Then                     'Börjar termen med giltigt 
 'tecken? 
                                   
          termcount = termcount + 1 
           
          'Leta igenom listan från nuvarande position och framåt till listans slut.                        
          Do Until (wordcount2 > size_of_document_word_list)  
                                     
            wordstring2 = document_word_list(wordcount2) 
             
            If wordstring1 = wordstring2 Then 'Om den först hittade 
 'termen stämmer överens 
 'med följande termer i 
              termcount = termcount + 1 'listan räknas frekvensen 
 'upp för varje sådan 
 'likhet. 
 
            Else 'Stämmer inte termerna 
 'överens finns det inga 
 'fler av samma sort och 
              Exit 'vi lämnar loopen. 
 
            End If 
                                                             
            wordcount2 = wordcount2 + 1 
                                         
          Loop 
                                   
          write_term_and_freq_to_array documentcount, wordstring1, termcount, 
document_name 
           
        End If 
                      
        wordcount1 = wordcount2   
        termcount = 0 
        wordcount2 = 0 
         
      Loop 
           
      documentcount = documentcount + 1 
        
    End if 
  Loop 
       
  write_to_resulting_document 
   
  dlinstream.Close 
End Sub 
 
Frequency.Start_freq_calc: 
Sub Start_freq_calc() 
   
  calculate_frequency 
End Sub 

7.6 Bilaga 6 

Rutiner för att ta fram maximal frekvens per dokument ur resultatfilen från 
frekvensanalysen. 
 
'Rutinen hämtar fram dokumentnumret ur en sträng från indexfilen. 
' 
Frequency.get_doc_number: 
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Function get_doc_number(ByRef s As String) As Integer 
      Dim value As Integer 
      Dim temp1 As String 
      Dim temp2 As Integer 
      Dim temp3 As Integer 
       
      temp2 = InStr(s, ", ") 
      temp3 = InStr(temp2 + 2, s, ", ") 
      temp1 = Mid(s, temp2 + 2, temp3 - temp2 - 2) 
      value = Val(temp1) 
       
      Return value 
   
End Function 
 
'Rutinen hämtar fram frekvensen hos en term ur en sträng från indexfilen. 
' 
IDF.get_freq_number: 
Function get_freq_number(ByRef s As String) As Integer 
  Dim value As Integer 
  Dim temp As String 
   
  'term, docno, document name, freq, norm freq, idf, weight 
   
  temp = NthField(s, ", ", 4) 
  value = Val(temp) 
  return value 
End Function 
 
'Rutinen beräknar maximal frekvens hos någon term i dokumentet/fragmentet. 
' 
IDF.calculate_max_freq: 
Sub calculate_max_freq() 
  Dim i As Integer 
  Dim j As Integer 
  Dim temp As Integer 
  Dim term As String 
  Dim docno As Integer 
   
  For i = 1 To no_of_documents  
    max_freq(i) = 0 
  Next 
   
  'Dessa två For-loopar går igenom hela indexfilen upprepade gånger för att 
  'beräkna högsta frekvensen. Metoden är ganska ineffektiv, men den fungerar. 
  For i = 1 To no_of_documents 
    For j = 1 To size_of_term_list 
      term = term_list(j) 
      docno = get_doc_number(term) 
      If i = docno Then 
        temp = get_freq_number(term) 
        If max_freq(i) < temp Then 
          max_freq(i) = temp 
        End If 
      End If 
    Next 
  Next 
End Sub 
 
 
 
 
'Rutinen utför alla nödvändiga beräkningar utom frekvensberäkningen. 
' 
IDF.Start_idf_calc: 
Sub Start_idf_calc() 
  Dim file As FolderItem 
  Dim instream As TextInputStream 
   
  file = GetFolderItem(dl_const) 
  instream = file.OpenAsTextFile 
   
  path = instream.ReadLine 
  no_of_documents = Val(instream.ReadLine) 
   
  instream.Close 
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  fetch_term_list 
   
  calculate_max_freq 
   
  calculate_norm_freq 
   
  calculate_idf 
   
  calculate_weight 
   
  write_to_resulting_document 
End Sub 

7.7 Bilaga 7 

Rutinen för att beräkna den normerade frekvensen: 
 
'Rutinen beräknar den normerade frekvensen genom att gå igenom hela den inverterade 
'filen som term_list utgör. För varje term beräknas sedan en normerad frekvens som 
'skrivs in i term_list på nytt. 
' 
IDF.calculate_norm_freq: 
Sub calculate_norm_freq() 
  Dim term As String 
  Dim i As Integer 
  Dim maxfreq As Integer 
  Dim freq As Integer 
  Dim docno As Integer 
  Dim norm_freq As Single 
  Dim term_res As String 
   
  For i = 1 To size_of_term_list 
    term = term_list(i) 
    docno = get_doc_number(term) 
    maxfreq = max_freq(docno) 
    freq = get_freq_number(term) 
    norm_freq = freq / maxfreq 
    term_res = term + ", " + Str(norm_freq) 
    term_list(i) = term_res 
  Next 
End Sub 

7.8 Bilaga 8 

Rutiner för att beräkna IDF. 
 
'Rutinen hämtar fram termens namn ur en sträng i indexfilen. 
' 
Frequency.get_term_in_string: 
Function get_term_in_string(term As String) As String 
   
      Dim resstr As String 
      Dim p As Integer 
       
      p = InStr(term, ", ") 
       
      If p = 0 Then 
            resstr = "" 
      Else 
            resstr = Left(term, p - 1) 
      End If 
       
      Return resstr 
   
End Function 
 
'Rutinen beräknar IDF.  
' 
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IDF.calculate_idf: 
Sub calculate_idf() 
  Dim i As Integer 
  Dim term As String 
  Dim start As Integer 
  Dim term_count As Integer 
  Dim idf As Single 
  Dim j As Integer 
  Dim term2 As String 
  Dim term3 As String 
   
  i = 1 'Börja med första termen. 
  Do Until (i > size_of_term_list) 'Loopa tills IDF för alla 
 'termer är beräknad 
    term = get_term_in_string(term_list(i)) 
    start = i 
    term_count = 1 
    i = i + 1 
     
    If i <= size_of_term_list Then 'Om vi har nått slutet på 
 'term_list 
      Do 'Loopa 
        If term = get_term_in_string(term_list(i)) Then 'Om termen förekommer i 
 'listan 
          term_count = term_count + 1 'räknar vi upp i hur många 
 'dokument/fragment termen 
 'förekommer i. 
          i = i + 1 
        Else 'Annars  
          Exit 'lämnar vi loopen. 
        End If 
      Loop Until (i > size_of_term_list) 'Sluta loopa när vi har gått 
 'igenom hela listan. 
    End If 
     
    idf = Log(no_of_documents / term_count) 'Beräkning av IDF. 
     
    For j = start To i-1  'Lägger in IDF på samtliga 
 'ställen i term_list. 
      term2 = term_list(j) 
      term3 = term2 + ", " + Str(idf) 
      term_list(j) = term3 
    Next 
  Loop 
End Sub 

7.9 Bilaga 9 

Rutiner för att beräkna vikten hos en term. 
 
'Rutinen hämtar den normerade frekvensen för en term. 
' 
IDF.get_norm_freq_number: 
Function get_norm_freq_number(ByRef s As String) As Single 
  Dim value As Single 
  Dim temp As String 
   
  'term, docno, document name, freq, norm freq, idf, weight 
   
  temp = NthField(s, ", ", 5) 
  value = Val(temp) 
  return value 
End Function 
 
'Rutinen hämtar IDF för en term. 
' 
IDF.get_idf_number: 
Function get_idf_number(ByRef s As String) As Single 
  Dim value As Single 
  Dim temp As String 
   
  'term, docno, document name, freq, norm freq, idf, weight 
   



 
 

93 

  temp = NthField(s, ", ", 6) 
  value = Val(temp) 
  return value 
End Function 
 
'Rutinen beräknar vikten hos en term. 
' 
IDF.calculate_weight: 
Sub calculate_weight() 
  Dim i As Integer 
  Dim term As String 
  Dim norm_freq As Single 
  Dim idf As Single 
  Dim weight As Single 
   
  For i = 1 To size_of_term_list 
    term = term_list(i) 
    norm_freq = get_norm_freq_number(term) 
    idf = get_idf_number(term) 
    weight = norm_freq * idf 
    term = term + ", " + Str(weight) 
    term_list(i) = term 
  Next 
End Sub 

7.10 Bilaga 10 

Wilkinson använder sig av följande definition för att beräkna likhet mellan dokumenten 
och frågorna. Han kallar detta för ”standard cosinusmått”. Han rör till det med sina 
variabler och använder dj för att beteckna antal dokument som termen j återfinns i, och 
använder i likhetsformeln dij för att beteckna vikten för termen j i dokumentet i. 
Åtminstone tolkar vi det så. Det hade varit att föredra om han hade bytt bokstaven d mot 
en annan bokstav i likhetsformeln.  
 

Likhet =
dijq j∑
d ij

2q j
2∑

=
xk yk∑
xk

2yk
2∑

    a) 

 
I boken ”Modern Information Retrieval” av Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999) anger 
man en annan formel för cosinusmåttet. Den ser ut på följande sätt: 
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  b) 

 
I b) ser vi att vi har att göra med två vektorer och att vi beräknar likheten mellan 
vektorerna, som är det samma som cosinus för vinkeln mellan vektorerna. I CRC 
Standard mathematical tables 26th edition (1981, s. 353) återfinns samma formel som b), 
för att beräkna cosinus mellan två vektorer. Nedan utför vi ett enkelt bevis på att 
formlerna a) och b) inte ger samma resultat och därmed inte kan anses vara lika. 
 
Låt xk = yk = k och k = 1, 2, 3. Vi ser av formlerna att båda har samma täljare varför 
det räcker med att titta på hur nämnaren ser ut. Detta innebär att 

xk
2yk

2 = k2∑∑ =12 + 22 + 32 = 14 . Vidare ser vi att 

xk
2 × yk

2∑∑ = k × k = k∑( )2
= 1+ 2+ 3( )2 = 36∑∑ . Sålunda skiljer sig nämnarna åt i 

de bägge formlerna och därmed är det bevisat att dessa formler inte ger samma resultat. 
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Formlerna är alltså inte lika. Men huruvida man kan anse att a) är en förenkling av b) 
eller inte vågar vi oss däremot inte att gå in på.  

  




