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Abstract: This thesis deals with query formulation in full text retrieval. The 

variables studied were query expansion and query structure, and 
the aim of the thesis is to study their co-effects on retrieval 
performance in a probabilistic system. The expansion was made 
with synonyms, and the structure by expressing facets and phrases. 
The study was performed using QPA, Query Performance 
Analyzer, which includes InQuery retrieval system and a sub-
collection of TREC documents with its topics. The measurement 
used was precision at 11 DCV points. The best result was obtained 
by queries with no expansion and a structure where all terms had 
equal influence. Any other combinations of expansion and 
structure used in this study were contraproductive. The results 
point out that extensive expansion including all kinds of term 
relations, and a faceted structure, as used in earlier studies, are 
more favourable than the rather limited expansion and structures 
used in this study. The possible influence of the fact that all 
queries included phrases is discussed. The methods to structure 
phrases and how to create their synonyms are discussed as 
important variables for further investigations. The importance of 
how expansion terms are chosen as well as good term sources is 
also underlined. 
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1. Inledning 
 
Information retrieval (IR) handlar om representation, lagring, organisering av och tillgång till 
information. Forskningen inom området IR berör samtliga delområden och deras problem. Ett 
delområde rör frågor om hur man effektivt kan återvinna relevant information. Information i 
form av dokument kan innehålla data av olika slag, här avses text. Målet är att återvinna alla 
dokument som är relevanta och samtidigt få med så få irrelevanta dokument som möjligt. En 
metod är att fokusera på en query, dvs. den fråga som ställs till systemet. Det gäller att 
formulera en väl fungerande query för att de önskade dokumenten ska återvinnas. Om 
resultatet av en första sökning inte är tillfredställande kan en query omformuleras enligt olika 
strategier. En query kan expanderas, vilket innebär att antalet termer i den utökas. En query 
kan också struktureras genom att relationen mellan söktermer definieras med hjälp av 
operatorer.  
 
Det har skrivits ett flertal uppsatser på BHS, Institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås, om query-expansion och dess effekt på 
återvinningseffektivitet. Jag ska i en laboratoriemiljö studera hur queries, strukturerade på två 
olika sätt, vid olika expansionsnivåer, inverkar på återvinningseffektivitet. I studien undersöks 
dessa två variablers kombinerade effekt på återvinningseffektivitet. Det har inte gjorts tidigare 
på BHS, så förhoppningsvis kan denna studie bidra till kunskapen på området. Mitt personliga 
syfte med att göra en sådan här studie har varit en önskan att bli bättre på 
informationssökning. Vid de sökövningar som ingår i utbildningen på BHS har jag blivit 
mycket frustrerad över dåligt sökresultat, och framförallt av att inte begripa vad jag gjorde för 
fel. Genom att vässa mina mentala verktyg förbättras förhoppningsvis min egen förmåga att 
hitta det jag söker.  
 
Till stor del har jag utformat min studie efter två artiklar skrivna av de finska forskarna 
Kalervo Järvelin och Jaana Kekäläinen, verksamma vid Institutionen för Informations-
vetenskap vid universitetet i Tammerfors. Skillnaderna utgörs främst av att min studie är 
betydligt mer begränsad, men också av valet av dokumentsamling.  
 
Uppsatsen disponeras på följande sätt. Efter denna inledning följer ett kapitel med 
problemformulering, därefter syfte och forskningsfrågor. Nästa kapitel innehåller en 
genomgång av IR och de delområden och begrepp som kommer att beskrivas eller användas i 
uppsatsen. Avsikten är att ge en introduktion i problemområdet. Kapitlet om tidigare 
forskning presenterar forskning som mina resultat ska relateras till. Metodkapitlet beskriver 
den laboratoriemiljö som används, och hur själva stud ien är upplagd. Det praktiska 
genomförandet beskrivs också och de olika val som gjorts redovisas. Därefter presenteras 
resultatet, som sedan analyseras och diskuteras. Avslutningsvis presenteras slutsatser och en 
sammanfattning av uppsatsen. Studiens topics och queries återfinns som bilagor. 
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2. Problemformulering 
 
Ett problem inom IR-forskningen är hur man ska uppnå ett optimalt återvinningsresultat. 
Vanligen menas med detta att en sökning ska ge så många relevanta dokument som möjligt 
och samtidigt så få icke-relevanta dokument som möjligt. En viktig faktor när det gäller 
återvinningseffektivitet, är den query man ställer till systemet. Man utgår från ett 
informationsbehov, en informations förfrågan på naturligt språk. Ett informationsbehov måste 
översättas till det aktuella IR-systemets sökspråk. En ursprunglig query (initial-query) 
formuleras för en första sökning. Denna query matchas mot de dokument som finns i 
databasen. Då de återvunna dokumenten inte motsvarar informationsbehovet kan en query 
formuleras om. Frågan är då om det räcker att utöka antalet termer för att förbättra 
återvinningsresultatet. Genom att expandera en query ökar möjligheten att förbättra 
återvinningsresultatet vad det gäller antalet återvunna dokument. Då även relevansen hos de 
återvunna dokumenten är av stor betydelse, kan strukturering av en query medföra ett 
förbättrat resultat. En svag struktur innebär att alla söktermer anses lika viktiga. Ju starkare 
struktur, desto större är skillnaden mellan olika söktermers betydelse vid återvinningen. 
 
En reell användares informationsbehov i en reell söksituation är ett mångfasetterat och 
föränderligt fenomen. Användarens informationsbehov kan vara inadekvat formulerat, och 
därmed behöva formuleras om under sökprocessen. Själva behovet kan dessutom förändras 
till sitt innehåll under sökprocessen, och därmed varierar även vilka återvunna dokument som 
bedöms som relevanta. I min studie har verkligheten förenklats på denna punkt genom att test-
miljöns färdigformulerade informationsbehov, topics, används. Dessa topics, med respektive 
tillhörande mängd relevanta dokument, är beständiga under sökprocessen och oberoende av 
användare. 
 
Problemet att formulera en query som återvinner önskade dokument innehåller flera olika 
faktorer. Hur problemet ska lösas beror delvis på vilket IR-system som används. I min studie i 
ett probabilistiskt system belyses val av termer till en query. Här simuleras en automatisk 
expansion med ett begränsat antal synonymer ur en kollektionsoberoende termkälla för att 
undersöka om en sådan expansion kan förbättra återvinningseffektivitetet. Även betydelsen av 
att strukturera en query belyses. Eftersom expansion och struktur kombineras i min studie kan 
resultatet förhoppningsvis bidra till en ökad kunskap när det gäller just dessa variablers 
kombinerade betydelse. Järvelin och Kekäläinen (1998) menar att deras studie är den första i 
sitt slag och jag har inte lyckats hitta några studier av samma slag som utförts senare än deras. 
I min studie ska olika strategier för expansion och struktur av queries beskrivas, kombineras 
och jämföras. IR-forskning äger rum både i operationella och experimentella miljöer. Jag har 
valt att göra en experimentell studie. I en operationell, d.v.s. verklig, miljö kan samtliga 
variabler inte kontrolleras. Experimentella forskningsstudier utförs i ett laboratorium, där alla 
de variabler som mäts är under kontroll. I kapitel 4.4. utreds utförligare de möjligheter som är 
tänkbara när det gäller val av termer, termkällor och strukturer. 
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3. Syfte och forskningsfrågor 
 
Den omfattande forskning som hittills ägt rum har i stort sett ägnats query-expansion, och i 
mindre omfattning query-struktur. Forskning då det gäller den kombinerade effekten av dessa 
variabler har hittills varit sparsam. Denna studie kan därför förväntas ge ett bidrag till kunskap 
på området genom att undersöka några tänkbara sätt att formulera en query. I denna studie 
prövas också om en begränsad automatisk expansion är lämplig för att förbättra återvinnings-
effektivitet. 
 
Syftet är att undersöka hur query-struktur och query-expansion påverkar återvinnings-
effektiviteten i ett probabilistiskt återvinningssystem.  
 
Forskningsfrågorna är följande: 
 

• Föreligger skillnader i återvinningseffektivitet inom den svaga query-strukturen vid 
olika expansionsnivåer? 

 
• Föreligger skillnader i återvinningseffektivitet inom den starka query-strukturen vid 

olika expansionsnivåer? 
 

• Finns det en skillnad i återvinningseffektivitet mellan svagt strukturerade queries och 
starkt strukturerade queries när queries inte är expanderade? 

 
• Finns det en skillnad i återvinningseffektivitet mellan svagt strukturerade queries och 

starkt strukturerade queries när queries är expanderade? 
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4. IR  
 
Detta avsnitt innehåller en övergripande bild av IR och de delområden och begrepp som 
kommer att beskrivas eller användas i uppsatsen. Det huvudsakliga målet för ett IR-system är 
att återvinna information som är användbar eller relevant för användaren (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 1). (I fortsättningen används dokument istället för information, eftersom 
uppsatsen rör återvinning av dokument i textdatabaser.) 
 
Med utgångspunkt från ett informationsbehov, framställt som en förfrågan i naturligt språk, 
ska en användare, med hjälp av det aktuella systemets sökspråk, utforma en query som 
matchar dokument som innehåller den efterfrågade informationen.  Det innebär att IR-
systemets centrala problem blir att försöka avgöra vilka dokument som är relevanta, och vilka 
som inte är det. Systemets beslut bestäms av vilken IR-modell det baseras på. (Ibid., s.1, s. 19) 
 
Inledningsvis definieras några av begreppen som används i uppsatsen. Begreppet relevans ges 
en noggrannare beskrivning under egen rubrik eftersom det är väsentligt vid evaluering av 
återvinningseffektivitet. 
 
Topic används för en informationsförfrågan framställd i naturligt språk, då det, liksom 
request, är en allmän term i forskningssammanhang 
 
Med en query avses en formell representation, i ett givet IR-systems språk, av ett 
informationsbehov.  
 
Term avser ett enskilt ord, eller en ordliknande teckenföljd (t.ex. @antarctica). 
 
Fras avser en följd av två eller flera termer. 
 
Engelska termer används i texten då de saknar vedertagen svensk ämnesterm, eller då den 
svenska termen har en vidare eller delvis annan betydelse. Termen topic bibehålls för att 
beteckna en informationsförfrågan eller ett informationsbehov som ingår i en testkollektion. 
Den engelska termen används för att understryka beständigheten hos de topics som ingår i 
studien. Ett sådant topic är konstant under sökprocessen och oberoende av användare, och 
förknippat med en viss angiven mängd relevanta dokument. Dessa dokument anses relevanta 
p.g.a. sin topicality. Innebörden av topicality motsvaras ungefär av ämnesrelevans och 
beskrivs utförligare i kapitel 4.2. Termen query bibehålls för att definiera en sökfråga som 
formulerats med ett givet IR-systems vokabulär och syntax. Den svenska termen sökfråga har 
en vidare innebörd. Engelska fraser där query eller topic ingår ersätts med sammansatta ord, 
såsom query-struktur för query structure och initial-query för initial query. En omfattande 
användning av engelska fraser i en svensk text gör texten svårläst och medför problem med 
den språkliga formuleringen. 
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4.1. IR-modeller 
 
En IR-modell är informellt en förenklad teori om hur ett IR-system ska vara beskaffat. En 
sådan modell innehåller fyra komponenter (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 23): 
 

• en mängd dokumentrepresentationer för de dokument som ingår i samlingen  
• en mängd representationer för informationsbehovet, s.k. queries  
• ett ramverk för att modellera dokumentrepresentationer, queries, och deras inbördes 

relationer  
• en rankningsfunktion som ordnar dokumenten i förhållande till en given query  

 
Det centrala problemet för ett IR-system är att avgöra vilka dokument som är relevanta 
respektive irrelevanta. Systemets beslut är beroende av den modell som systemet bygger på. 
Bland de klassiska modellerna för återvinning räknas den booleska modellen, vektormodellen 
samt den probabilistiska modellen.  
 
IR-modeller viktar indextermer och query-termer efter olika principer. En gemensam poäng är 
dock, att ett dokuments termer skiljer sig åt. De är inte lika användbara med avseende på 
beskrivning av dokumentets semantiska innehåll. Därför är det motiverat att varje indexterm i 
ett dokument tilldelas numeriska vikter. En sådan vikt är avsedd att ange hur betydelsefull en 
term är för beskrivning av dokumentets semantiska innehåll. Hur modellerna matchar queries 
mot dokumenten, exakt eller partiellt, är en viktig olikhet. (Ibid., s. 24f). 
 
Den booleska modellen bygger på mängdlära. Dokumenten representeras av binära 
termvektorer. Vid sökning används booleska uttryck, bestående av termer, operatorer och 
parenteser.  Svårigheter kan uppstå för en användare att översätta sitt informationsbehov till 
en boolesk frågeformulering, eftersom den vardagliga innebörden av termen AND skiljer sig 
från den logiska innebörden av operatorn AND. Partiell matchning av queries och dokument 
medges inte. Relevansrankning av dokumenten sker inte, vilket är en brist hos denna modell. 
Enkelheten och den klara formalismen bakom modellen är dess fördelar. Termfrekvens saknar 
betydelse. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 26f; Chowdhury s.160-162) 
 
Vektormodellen använder linjär algebra som bas. Med termerna i ett dokument respektive en 
query som utgångspunkt konstrueras vektorer. Graden av likhet mellan vektorer för en query 
och dokumentet mäts. För beräkning av termvikter används ofta termfrekvens (term 
frequency, tf), där termen viktas efter frekvens i ett dokument. Omvänd dokumentfrekvens 
(inverse document frequency, itf) viktar termer lägre ju vanligare de är i hela samlingen. 
Genom att termviktning används, baserad på termfrekvens och omvänd dokumentfrekvens, 
förbättras återvinningseffektiviteten då partiell matchning medges och återvinningsresultatet 
rankas. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 30-34; Chowdhury s. 164-167)  
 
I en probabilistisk modell, som utgår från sannolikhetslära, beräknas sannolikheten för ett 
dokuments relevans. Detta görs genom att, med utgångspunkt från en given query, notera 
fördelningen av indextermerna i relevanta och icke-relevanta dokument. Med hjälp av denna 
fördelning beräknas numeriska värden för denna sannolikhet.  
 
Dokumenten kan sedan relevansrankas i fallande ordning med utgångspunkt i dessa värden. 
Modellen använder binära termvektorer som representationer för både dokument och query. 
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En query utgörs av en uppsättning indextermer. Ingen hänsyn tas till termfrekvens i 
dokumenten. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 30-34; Chowdhury s. 162-164)  
 
Den query som riktas till systemet inverkar på vilket dokument som återvinns. IR-system som 
bygger på en och samma modell kan skilja sig åt. Sökspråk, indexering, matchnings- och 
rankningsprinciper är centrala i sammanhanget. Varje system använder sig av ett sökspråk 
som innehåller bl.a. operatorer. Dessa operatorer skapar relationer mellan söktermer. 
Operatorerna anger också om kravet på termernas förekomst är absolut eller partiellt. 
(Chowdhury s. 160) 
 

4.2. Relevans 
 
Relevans är ett nyckelbegrepp inom IR-forskningen. Begreppet är problematiskt och 
omdiskuterat i forskningslitteraturen. Mizarro (1997) listar 157 papers och artiklar om 
relevansbegreppet, publicerade mellan 1959 och 1992. Här ska inte redogöras för den 
översikten, utan upplysningen får endast understryka det faktum att det inom biblioteks- och 
informationsvetenskap inte uppnåtts konsensus om innebörden av begreppet relevans.  
 
Åtminstone två definitioner av relevans är möjliga, pertinence och topicality. Pertinens har en 
subjektiv innebörd och avser huruvida ett dokument motsvarar informationsbehovet hos 
användaren. Endast användaren själv kan avgöra om ett dokument är relevant. Den tolkningen 
tar bl. a. hänsyn till användbarhet, nyhetsvärde eller kunskapsnivån hos användaren. Relevans 
beror då på den individuella användarens kunskaper vid återvinningstillfället. (Salton & 
McGill 1983, s. 163f) 
 
Topicality avser en objektiv syn där ett givet dokument är relevant om dess innehåll 
motsvarar en given query. Denna ämnesrelevans definieras utifrån en given query och dess 
relation till ett visst dokument. Detta synsätt gör det också möjligt att mäta graden av 
relevans, till vilken grad en query och ett dokument stämmer överens. (Salton & McGill 1983, 
s. 163f)  
 
Ett enkelt sätt att betrakta relevans är ur systemets synvinkel: då likheten mellan dokument 
och query är tillräckligt stor, anses dokumentet vara relevant (Ibid., s. 163f). Relevans avser 
alltså kopplingen mellan query och dokument, och ett dokument som uppfyller query-
villkoren återvinns (Ibid., s. 163f). Problemet med detta enkla relevansbegrepp är att det inte 
tar hänsyn till användarens uppfattning. Det innebär också att dokument kan återvinnas som 
helt saknar ämnesrelevans, men där söktermerna ingår. Ett exempel (Ahlgren 2004, s 40) som 
kan illustrera detta, är att en query som utgörs av söktermen rock, då sökningen avser ämnet 
rock music, även återvinner dokument som handlar om rock (=klippa). 
 
Saracevic (1997) menar att det inte finns någon fullständig definition av begreppet relevans. 
Han använder begreppen relevans och pertinens för att beskriva två olika typer av relevans. 
Relevans innebär relevansen hos de dokument som återvunnits efter en given query, medan 
pertinens gäller hur väl de dokument som återvunnits är adekvata för att tillgodose en 
användares informationsbehov. På så sätt tas hänsyn till skillnaden mellan en användares 
informationsbehov och hur detta kan uttryckas i en query. (Saracevic 1997, s 153) 
 
Efthimiadis (1996) menar att ett dokument kan vara mer eller mindre relevant. I praktiken 
använder många IR-system den förenklade binära bedömningen att ett dokument antingen är 
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relevant eller icke-relevant. Efthimiadis skiljer mellan topical relevance (ämnesrelevans) och 
usefulness (användbarhet). I praktiken bör ett dokument bedömas utifrån vad det handlar om, 
inte utifrån vad t.ex. användaren redan vet. (Efthimiadis 1996, s. 138)  
 
För en reell användare med ett reellt informationsbehov kan ett dokument som endast delvis 
handlar om ett givet ämne, anses mera relevant än ett dokument som helt handlar om ämnet. 
Oavsett tolkning innebär relevansbedömning ett stort mått av subjektivitet. Salton och McGill 
(1983, s. 163) menar att återvinningseffektivitet lättare låter sig mätas genom att använda 
topicality, den objektiva synen på relevans, som endast hänsyn tar till i vilken grad ett 
dokument handlar om ett givet ämne. En sådan mätbar ämnesrelevans är typiskt förknippad 
med en testkollektion och dess topics. För att kunna göra en objektiv evaluering av ett IR-
systems effektivitet är det i praktiken nödvändigt att fastställa relevanskriterier utanför det IR-
system som utvärderas (Ibid., s 163). 

4.3. Evalueringsmått  
 
Med återvinningseffektivitet avses att man mäter hur precis svarsmängden är i ett givet IR-
system. För denna mätning används en testkollektion bestående av en dokument samling, en 
samling topics, och en mängd relevanta dokument för varje topic. De två måtten precision och 
recall används vanligen för att mäta återvinningseffektivitet. Med hjälp av dessa mått kan man 
göra jämförelser av strategiers effektivitet med avseende på individuella queries. (Baeza-
Yates & Ribeiro- Neto 1999, s. 73-79)  
 
Både recall och precision bygger till stor del på användarens relevansbedömning, vilket gör 
att måtten är omdiskuterade. Olika användare kan önska olika nivåer av relevans. Ett annat 
problem är att dokument kan ha olika grader av relevans och detta kan variera mellan olika 
användare och även över tid för en och samma användare. (Chowdhury 1999, s. 208) 
 
Recall mäter andelen återvunna relevanta dokument bland samtliga relevanta dokument i 
samlingen och definieras: 
 
antalet återvunna relevanta dokument 
antalet relevanta dokument 
 
Precision mäter andelen relevanta dokument bland samtliga återvunna och definieras: 
 
antalet återvunna relevanta dokument 
antalet återvunna dokument 
 
Båda måtten anges i procent. 100 % recall innebär att samtliga relevanta dokument 
återvunnits. 100 % precision innebär att samtliga återvunna dokument är relevanta. Ett 
problem med recall och precision är att de mäter olika aspekter av mängden återvunna 
dokument. Vanligt är att med högre recall sjunker precisionen, och vice versa. För att uppnå 
100 % recall kan hela dokumentsamlingen återvinnas, varvid precisionen naturligtvis sjunker. 
Hög precision kan uppnås genom att återvinna ett fåtal dokument, samtliga relevanta.  Genom 
att kombinera måtten i recall/precisionskurvor i ett diagram, kan man få en bild av hur måtten 
förhåller sig till varandra. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 75-79; Chowdury s. 205-
207) 
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Ett annat problem med recall-måttet är att det kräver kännedom om det totala antalet relevanta 
dokument i samlingen givet varje query. I mycket stora dokumentsamlingar där antalet 
relevanta dokument för en given query är okänt, kan relative recall beräknas, istället för 
absolut recall. Relativ recall beräknas då på det sammanlagda antalet relevanta dokument som 
återvunnits vid upprepade sökningar för ett givet topic. (Chowdury s. 433f) 
 
Relativ recall har även en annan definition. Det anger då andelen relevanta dokument som 
återvunnits av systemet i förhållande till antalet relevanta dokument som användaren 
förväntade sig att hitta. En användare önskar hitta t.ex.10 relevanta dokument, systemet 
återvinner och rankar 20 dokument och användaren hittar sina önskade 10 dokument bland de 
rankade. Då har en relativ recall på 1 uppnåtts (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 83f.). 
 
Det finns ett flertal andra mått, som försöker mäta nyttan för användaren. Ett av dem är 
novelty som anger andelen återvunna relevanta dokument, som är okända för användaren. Ett 
annat är coverage som anger andelen dokument, som användaren vet är relevanta och som 
återvunnits. (Ibid., s. 83f.) 
 
Av intresse är hur de återvunna dokumenten rankas, dvs. om de relevanta dokumenten 
återfinns högt eller lågt i en träfflista. Det vanliga precisionsvärdet säger ingenting om detta, 
men det kan mätas med genomsnittlig precision. Det innebär att man vid varje påträffat 
relevant dokument i träfflistan räknar ut andelen relevanta dokument bland de hittills 
återvunna. Därefter beräknas medelvärdet. (Ibid., s. 80) 
 
Ett annat sätt är att mäta precision vid ett antal olika DCVer, document cut-off value. DCV 
anger hur många dokument man beaktar, DCV=5 innebär att man beaktar de fem första 
dokumenten i träfflistan, DCV=10 att man beaktar de tio första dokumenten osv. Genom att 
mäta prestation vid flera olika nivåer blir resultatet mera pålitligt än en mätning vid en enda 
nivå. (Kekäläinen & Järvelin 1998, s. 134) 

4.4.  Query-formulering – expansion och struktur 
 
Inledningsvis beskrivs vad som menas med query-expansion. Beskrivningen bygger till stor 
del på Efthimiadis´ (1996) text Query Expansion. Därefter följer en kortare redogörelse av 
query-struktur, som bygger på Kekäläinen och Järvelins (1998) text The impact of query 
structure and query expansion on retrieval performance.  
 
Jag har valt att referera Efthimiadis´ text eftersom den ger en övergripande och generell 
beskrivning av processen att expandera queries. Efthimiadis baserar denna beskrivning på en 
översikt och sammanfattning av hittillsvarande forskning om query-expansion (1996, s. 124). 
Texten introducerar de olika moment av query-expansion som ingår i min egen studie, och 
möjliggör att min diskussion kan relateras till den.  
 
Det finns många infallsvinklar på query-expansion, ett viktigt element i 
återvinningsprocessen. Den mesta forskningen har koncentrerats på att utveckla en metod och 
sedan testa dess generella återvinningseffektivitet. Trots omfattande forskning har inte 
optimal nivå, varken av automatisk eller av interaktiv query-expansion, identifierats. En 
fortsatt användarorienterad forskning om hur användaren väljer termer, uppfattar 
termrelationer och deras påverkan på återvinningseffektivitet förordas. (Ibid., s.164) 
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Studier som gällt query-expansion skiljer sig åt vad gäller metoder för hur själva expansionen 
går till, samt hur många termer som läggs till. Frekventast är att behålla de initiala query-
termerna och expandera med de nya. Vad som anses mest effektivt beror till stor del på vilket 
IR-system som använts, samt om det är en manuell eller automatisk expansion.  I vissa studier 
har initial- termer bytts ut med de nya. Antalet expansionstermer varierar också från ett fåtal 
upp till hundratals nya termer, ofta beroende på i vilket syfte studien utfördes. Den forskning 
och de experiment som bedrivits inom automatisk query-expansion presenterar ofta tämligen 
varierade resultat. Det är många gånger svårt att särskilja själva expansionsprocessen från 
informationsåtervinningsprocessen i stort. (Ibid., s.135-143) 
 
En sökning kan enkelt delas upp i två stadier: formulering av en initial-query, och 
omformulering av densamma. En initial-query kan vara en olämplig eller ofullständig 
representation av ett informationsbehov, antingen i sig själv eller i förhållande till 
dokumentrepresentationerna.  Vid informationssökning väljs termer för att representera de 
begrepp som ingår i topic. Termerna kombineras till en query. En sådan ursprunglig query 
kan utvidgas med ytterligare termer, s.k. query-expansion. Denna justering av en ursprunglig 
query kan ses som en metod för att förbättra återvinningseffektivitet. Även borttagande av 
termer kan ingå, då kallas tillvägagångssättet för query-modifiering. (Ibid., s. 122) 
 
Query-expansion kan utföras manuellt, automatiskt eller interaktivt. Manuell expansion 
innebär att användaren själv väljer och lägger till ytterligare termer. För att en manuell 
expansion ska vara effektiv, krävs att användaren har en viss förståelse för hur IR-systemet 
arbetar. Det behövs insikt i hur matchningen mellan query och dokument går till, samt hur 
databas och index har konstruerats. Automatisk expansion innebär att systemet lägger till nya 
söktermer, och interaktiv expansion att användare och system samverkar. Interaktionen kan gå 
till så att systemet väljer ut termer eller dokument, och användaren tar ställning till dessa. 
Systemet använder sedan urvalet för expansion eller andra åtgärder för vidare sökning. (Ibid., 
s. 122) 
 
Två viktiga komponenter vid tillämpandet av query-expansion är dels vilken termkälla, och 
dels vilken urvalsmetod för nya termer som används. Källan för termerna kan variera, 
sökresultatet eller olika kunskapsstrukturer kan användas. Kunskapsstrukturerna i sin tur, t.ex. 
en tesaurus, kan vara kollektionsberoende eller kollektionsoberoende. Kollektionsoberoende 
kunskapsstrukturer kan vara domänspecifika, allmänna, lexikon och uppslagsböcker. (Ibid., s. 
122) 
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Följande figur ger en översikt av query-expansion (Ibid., s. 124). 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.  Översikt av query-expansion (Efthimiadis 1996).  
 
 
Vid manuell query-expansion är beslutet om hur man bryter ned informationsbehovet och 
identifierar begrepp eller fasetter viktigt. Inom boolesk söklogik så kan termer kombineras 
med operatorer så att relationer uttrycks. Ett booleskt  ”OR” anger en fasett, att den nya 
termen är begreppsligt relaterad till den initiala termen. (Ibid., s. 126f) 
 
Forskningsfrågor gällande query-expansion rör bl.a. vad som är bra termer, vilka de bästa 
termerna för query-expansion är, och varifrån de kan hämtas. Med ”the curse of 
dimensionality” avses problemet med att välja en uppsättning söktermer som motiverat kan 
användas för att förutsäga relevans. Ett läge, där samtliga indextermer i dokumentsamlingen 
kan väljas (vid fulltextdatabaser), innebär att det är nästan omöjligt att fatta beslut om vilka 
termer som ska användas i query-expansionen. (Ibid., s. 125) 
 
Van Rijsbergen menar (enligt Efthimiadis 1996, s. 125) att, ”if an index term is good at 
discriminating relevant from non-relevant documents, then any closely associated index term 
is also likely to be good at this”. Frågan är då, i all slags query-expansion, hur man definierar 
vilka termer som är nära associerade med query-termerna. Beslut om hur termer associeras till 
varandra avgörs vanligen av kvalité och kvantitet hos sökarens egna kunskaper eller hos de 
hjälpmedel som står till buds, såsom tesaurer, ämneskartor eller ordlistor. (Ibid., s. 125)  
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Kekäläinen och Järvelins (1998) text refereras som en kortfattad övergripande introduktion till 
query-struktur. Den ska underlätta förståelsen för den struktur av queries som används i min 
studie, och som är speciell för det använda IR-systemet1.  
 
Vid query-expansion baserad på kollektionsoberoende kunskapsstrukturer kan en tesaurus 
användas, där relationer mellan termer anges. Det innebär att synonymer, smalare och bredare 
termer och andra löst relaterade termer kan väljas på ett kontrollerat sätt. Kekäläinen och 
Järvelin (1998) har fokuserat på den begreppsliga nivån vid frågeformuleringen, både vid 
query-expansion och vid query-struktur. De använder därför en tesaurus, som innehåller en 
standardiserad kontroll av relationer mellan begrepp. Varje begrepp representeras av ett eller 
flera uttryck i naturligt språk, och dessa uttryck är varandras synonymer (Kekäläinen & 
Järvelin 1998, s. 132).  
 
Grundidén bakom query-struktur är att gruppera söktermer så att termerna ges olika 
inflytande på återvinningsresultatet2. Strukturen åstadkoms med hjälp av operatorer och 
parenteser, och innebär att man uttrycker relationen mellan söktermerna, de ges olika vikt. 
Strukturen påverkar termviktning inom både query och dokument. Strukturerna delas in i 
svaga och starka, beroende av hur många termrelationer som markeras. Svag query-struktur 
innebär att alla söktermer har samma inflytande på återvinningsresultatet. De placeras inom 
en parentes, som ”a bag of words”. Detta uttryck betecknar en lista av termer i en godtycklig 
ordning. Den viktigaste egenskapen i en stark struktur är att den bygger på fasetter. Varje 
fasett markerar en aspekt av topic, och representeras av en uppsättning begrepp, vilka i sin tur 
uttrycks med en uppsättning söktermer. (Ibid., s.130f) 
 

                                                 
1 Se även Ahlgren (2004, s. 78f) och Callan et al. (1995, s 328- 332) för utförlig beskrivning av query-struktur i 
InQuery . 
2 Se även Ahlgren (2004, s. 78f) och InQuery document retrieval system (1996).  
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5. Tidigare forskning 
 
Mycket forskning som gäller expansion av queries har utförts i booleska system. 
Synonymexpansion och fasettstruktur kan mycket väl utföras på jämförbart sätt i booleska 
och probabilistiska system, men då booleska system tillämpar exakt matchning så blir inte 
återvinningsresultatet jämförbart. De refererade studierna är utförda i best-match- retrieval-
system där återvunna dokument relevansrankas. Det innebär i praktiken InQuery för alla, 
utom då det gäller Alemayehus studie där det inte framgår vilket IR-system som använts. 
Informellt innebär ett best-match-retrieval-system att graden av likhet mellan query och 
dokument mäts. Även dokument som inte matchar en query exakt återvinns. Dokumenten 
rangordnas efter grad av likhet, så att de som bäst uppfyller query-villkoren placeras högst i 
träfflistan. Studierna som refereras är utförda i laboratoriemiljö, förutom i Alemayehus studie 
där det inte framgår om så är fallet. Studierna utmärks därmed av de speciella avgränsningar 
som experimentella studier innebär. Det anser jag inte är en nackdel, utan snarare en 
förutsättning för en relevant jämförelse med min studie. Att min studie fokuseras på query-
formulering i ett probabilistiskt system innebär att resultaten inte direkt kan jämföras med 
studier i andra IR-system där queries formuleras på annat sätt. 
 
Jaana Kekäläinen och Kalervo Järvelin (1998) har studerat den kombinerade effekten av 
query-expansion och query-struktur på återvinningseffektivitet (The impact of query structure 
and query expansion on retrieval performance). Enligt Kekäläinen och Järvelin har tidigare 
forskning om query-formulering respektive query-expansion bl.a. rört expansion med hjälp av 
tesaurer, effekten av query-storlek, omviktning av söktermer vid query-expansion m.m. Dessa 
studier har inte uppmärksammat query-strukturer, och därmed inte studerat interaktionen 
mellan struktur och expansion. Kekäläinen och Järvelins studie skulle alltså vara den första i 
sitt slag.  
 
Testmiljön var en textdatabas bestående av finska nyhetsartiklar med tillhörande topics, och 
studien utfördes i det probabilistiska återvinningssystemet InQuery. 30 st. topics valdes ut 
p.g.a. sin expanderbarhet, d.v.s. de erbjöd möjligheter att studera interaktionen mellan 
studiens variabler. Query-formuleringen baserades på begrepp, och query-expansionen 
baserades på en tesaurus, konstruerad för studiens dokumentsamling. Tesauren användes 
endast som källa för expansionstermer, och på detta sätt kunde expansionen äga rum på ett 
kontrollerat sätt. Studien undersökte inte tesaurer som sådana.  
 
InQuery använder en uppsättning operatorer för att specificera relationer mellan söktermer. 
Det är möjligt att konstruera fasetter, och att markera relationer mellan begrepp. Med query-
struktur menas användandet av operatorer för att uttrycka relationen mellan söktermer. Query-
strukturer kan beskrivas som svaga eller starka. Svaga strukturer kännetecknas av att inga 
relationer mellan söktermerna uttrycks, de behandlas som likvärdiga. Starka strukturer 
innebär differentierade relationer mellan söktermer, ofta uttryckt med flera operatorer. 
 
Åtta olika strukturer testades, representerande svaga strukturer (genomsnitt och viktade 
genomsnitt av termvikterna) och starka strukturer (t.ex. queries med mer sammansatta 
relationer mellan termvikter). Queries med olika struktur konstruerades på samtliga 
expansionsnivåer.  
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Expansionsnivåerna var fem, en första med ingen expansion alls, och en andra med 
synonymexpansion. Därutöver expanderades med smalare termer, med relaterade termer, 
samt en ackumulerad expansion med samtliga termer från alla expansionsnivåer. 
 
Tre svaga strukturer och fem starka strukturer, med markerade fasettstrukturer, användes. 
Varje fasett representerar en aspekt av ett topic. För varje aspekt valdes ett begrepp, och en 
term för att representera begreppet. Uttrycken för ett begrepp är varandras synonymer eller 
kvasisynonymer. I synonymexpansionen lades tesaurens alla synonymer till fasetten i en 
query. Kombinationen av strukturer och expansioner resulterade i 35 olika query-typer för 
varje topic. 
 
Två av forskarnas strukturer redovisas här. De är jämförbara med de strukturer som används i 
min studie. En av de svaga strukturerna benämns SUM-struktur. Alla termer placeras inom en 
operator, där de anses likvärdiga. Den innebär att genomsnittet av termvikter beräknas. I 
forskarnas studie representerades alla aspekter av ett topic av en term. Fraser markerades inte. 
 
En av de starka strukturerna benämns SSYN-struktur. Den är en summa av synonymgrupper. 
Där bildar varje fasett en synonymgrupp med #syn-operatorn, innefattade inom 
parentestecken. SYN-grupperna kombineras med #sum-operatorn. Alla termer inom #syn-
operatorn behandlas som instanser av en term. I denna struktur används även närhetsoperatorn 
#od3 för att hålla samman fraser. 
 
Starkt respektive svagt strukturerade queries jämfördes gällande återvinningseffektivitet. 
Denna mättes dels med genomsnittlig precision vid DCV 50, genomsnittlig precision över 11 
DCVer och dessutom genomsnittlig precision vid 10 recall-punkter. Resultatet visar att 
effekten av query-expansion på återvinningsresultatet är beroende av query-strukturen. I 
allmänhet samverkar query-struktur och query-expansion så, att med stora expansioner blir 
strukturen viktig. Med liten eller ingen expansion spelar strukturen ingen större roll.  
 
Den bästa strukturen utan expansion var den svaga struktur, SUM-strukturen, där samtliga 
söktermer behandlas likvärdigt. All expansion var ofördelaktig för denna struktur. Den bästa 
prestationen uppnåddes med en av de starka strukturerna, SSYN-strukturen, på den högsta 
expansionsnivån. I de flesta fall uppnåddes bäst resultat genom den största expansionen som 
innehöll alla typer av termrelationer. Eftersom den största expansionen generellt presterade 
bäst, verkar det som om vilken term som helst som kan associeras med den ursprungliga 
query-termen, oavsett typ av relation (dvs. synonymer, smalare respektive relaterade termer), 
kan användas för expansion.  
 
Sammanfattningsvis så presterade SSYN-strukturen bäst av alla strukturer på högsta 
expansionsnivån, mätt med DCV- precision på två olika sätt, och även mätt med precision vid 
10 recall-nivåer. Däremot kan noteras, att ingen struktur eller expansion var optimal för alla 
topics. På topic-nivå skiljer sig resultaten från det genomsnittliga. T.ex. fanns ett fåtal (3) 
topics där icke-expanderade queries presterade bättre än alla expanderade. Det gemensamma 
för dessa var det låga antalet relevanta dokument.  
 
För icke-expanderade queries ansågs det oväntat att queries utan frasstruktur, som i SUM-
struktur, gav bättre precision än queries med frasstruktur. En tänkbar förklaring som angavs 
var, att vissa termer som ingick i omarkerade fraser, upprepades i en query i stället för att tas 
bort. En sådan upprepning inom SUM-strukturen i InQuery ger extra vikt åt de upprepade 
termerna. En ytterligare förklaring var, att en fras som det enda uttrycket för ett begrepp var 
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ett för strängt villkor, enkla söktermer var mer effektiva. Att sammansatta ord delades vid 
indexeringen kan också ha haft en effekt, eftersom enkla termer matchar komponenterna i 
sammansatta ord.  
 
Anders Stenström och Johan Eklund (2002) studerade och jämförde rankningsalgoritmer 
för query-expansion (En komparativ studie av fem rankningsalgoritmer för query expansion). 
De frågor som behandlades gällde hur de olika algoritmerna presterade med avseende på 
relativ återvinningseffektivitet, vilka orsaker som kunde tänkas bidra till resultatet, och hur 
lika algoritmerna var med avseende på hur de rankar termer. Arbetet var inriktat på 
automatisk query-expansion, dvs. systemet valde ut termer ur återvunna relevanta dokument 
för expansionen. Stenström och Eklund hänvisar till att tidigare forskning visat att rätt 
tillämpad query-expansion förbättrar återvinningseffektiviteten.  
 
Som testmiljö användes InQuery återvinningssystem, en testkollektion med dokument från 
TREC, samt 20 topics. Som effektivitetsmått användes relativ recall vid ett DCV=20. Varje 
ursprunglig query expanderades med 5 topprankade termer som respektive algoritm valt ut, 
och resultaten jämfördes topic för topic. Det visade sig att samtliga algoritmer presterade en 
ökning i relativ recall jämfört med initial-queries, mätt över 20 topics. Det påpekas särskilt att 
samtliga algoritmer misslyckades i nästan hälften (9 av 20) av alla topics att förbättra 
återvinningseffektiviteten. Resultatet för ett enskilt topic påverkade medelvärdet starkt om det 
kraftigt avvek från övriga värden (ett topic ökade relativ recall för en av algoritmerna med 
180 %, och medelvärdet var 14,9 %). Studien visar att automatisk query-expansion förbättrar 
återvinningseffektiviteten mätt med relativ recall, och att detta gäller samtliga fem undersökta 
rankningsalgoritmer.  
 
Nega Alemayehu (2003) har i sin studie om query-expansion (Analysis of performance 
variation using query expansion) visat på potentialen av statistiskt upprepad mätanalys för att 
testa av olika faktorers betydelse på variationen av återvinningseffektivitet.  
 
Utvärdering av återvinningseffektivitet baseras vanligen på klassiska precisions- och 
recallvärden eller kurvor. Emellertid kan viktig information som pekar på orsaker till variation 
förbli dolda under genomsnittliga precisions- och recallvärden. Genom att identifiera 
signifikanta orsaker till variation kan forskare och utvecklare få hjälp att fokusera på 
möjligheter till förbättringar som ligger bakom genomsnitten. Alemayehu presenterar i sin 
artikel en fallstudie där faktorerna som studerades var återvinningsmetod, topics, och deras 
ömsesidiga påverkan. Resultatet visar att dessa faktorer är signifikanta. En analys på topic-
nivå utfördes också, för att se på variationen i återvinningseffektivitet över samtliga topics. 
Det observerade resultatet av expansioner innebar verkliga förbättringar för de flesta topics. 
Analysen av query-expansioners effekt på dokumentrankning bekräftar att expansion påverkar 
rankning positivt.  
 
Ari Pirkola (1998) har i The Effects of Query Structure and Dictionary Setups in Dictionary-
Based Cross-Language Information Retrieval studerat hur effekten vid CLIR (Cross 
Language Information Retrieval) påverkas av att olika former av ordböcker används. CLIR är 
ett forskningsområde som studerar informationssökning över språkgränserna. I CLIR 
presenterar användaren en query i ett språk, och som svar återvinner systemet dokument i ett 
annat språk. Det innebär att antingen en query eller dokumentet måste översättas.  
 
Ofta är användarens fråga endast ordsekvenser utan ordentlig inre syntaktisk struktur, vilket är 
ett problem i IR. Pirkola studerade även effekterna av att strukturera queries. Struktur innebar 
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att engelska ord (från ett lexikon) härledda från samma finska ord placerades inom #syn-
operatorn. 

Undersökningen utfördes i en underavdelning till TREC:s dokumentkollektion och som 
testområde användes TREC:s hälsorelaterade topics, 34 st. Studien gjordes med hjälp av 
återvinningssystemet InQuery. Prestationen hos översatta finska queries mot engelska 
dokument jämfördes med engelska original-queries mot engelska dokument.  

Två maskinläsbara lexikon användes: ett allmänt och ett domänspecifikt (medicinskt) för 
översättning från finska till engelska. Struktureringen av queries gjordes på basis av 
lexikonresultatet. Ett ord på finska ersattes med alla engelskans språkliga motsvarigheter, och 
samtliga användes i en slutlig query. 

De queries som studerades var queries baserade på normala engelska meningar (”normal 
language”). I dessa användes ett topic som det var, som en ”naturlig” mening. Dessutom 
studerades ord- och frasbaserade queries där betydelsefulla ord och fraser från topics 
användes. Båda typerna delades in i strukturerade och ostrukturerade queries. Strukturen 
åstadkoms mekaniskt med hjälp av InQuery´s #syn-operator. Orden i samma fasett 
kombinerades av #syn-operatorn. 
 
Som effektivitetsmått användes precision vid 10 % recall, genomsnittlig precision vid 10 % - 
100 % recall samt precision/recallkurvor. Resultatet visar att användandet av speciallexikon 
och allmänna lexikon vid översättning av queries i kombination med strukturering av queries 
(på basis av resultaten från lexikonen) är högst effektiva metoder för att förbättra CLIR-
prestationen.  
 
Av intresse för min studie är att strukturering av queries förbättrade resultatet avsevärt. 
Resultaten visar att struktur presterar bättre än icke-struktur, oavsett hur de båda lexikonen 
används och oavsett hur queries formuleras med hänsyn till den ursprungliga topic-texten.  
 
De resonemang som förs angående lexikon och översättningsmetoder är inte direkt relevanta 
för min studie. Men enligt Pirkola (1998, s. 61) är ofta de söktermer som har en eller två 
översättningar de mest viktiga (betydelsebärande) orden i ett topic och vice versa, termer med 
många översättningar är oviktiga ord. Därför tenderar oviktiga söktermer och irrelevanta 
översättningsmotvarigheter (och även synonymer) att i ostrukturerade queries dominera och 
trycka ned effekten av viktiga söktermer. Detta resonemang kan överföras till en term och 
dess synonymer (Kekäläinen & Järvelin 2000), och då även bl.a. namn, som saknar 
synonymer och inte expanderas, och tekniska termer eller specialuttryck. Sådana termer kan 
vara en av de mest viktiga (betydelsebärande) termerna i ett topic. 
 
Per Ahlgren (2004) har i sin doktorsavhandling undersökt effektiviteten hos olika sätt att 
automatiskt indexera svensk tidningstext (The effects of indexing strategy-query term 
combination on retrieval effectiveness in a Swedish full text database). Avhandlingen 
behandlar svensk fulltextåtervinning och problemet med morfologisk variation av query-
termer i dokumentdatabaser. En testkollektion skapades, bestående av 161,336 svenska 
nyhetsartiklar och 52 topics med en 4-gradig relevansbedömning (0, 1, 2, 3). 
 
Tre av fem testade metoder innebar indexeringsstrategier som använde reducering av 
indextermer i form av normalisering. Dessutom använde två av dessa kombinationer 
indexeringsstrategier som delade upp sammansatta ord i sina beståndsdelar. Normalisering 
och delning utfördes av SWETWOL, ett morfologiskt analysverktyg för svenska språket. En 
fjärde kombination försökte gruppera relaterade termer genom högertrunkering av query-
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termer. En sökexpert utförde trunkeringen. De fyra kombinationerna jämfördes med varandra 
och med en base- line-kombination, där inga försök gjorts att motverka problemet med 
morfologisk variation av query-termer i en dokumentdatabas. 
 
Två situationer undersöktes vid evalueringen: binär relevans och multipel grad av relevans. 
Vad gäller den binära relevanssituationen, där tre relevansgrader (1, 2, 3) slogs samman till 
en, och där precision användes som evalueringsmått, presterade de fyra kombinationerna 
bättre än base- line. Den kombination som presterade bäst var den med högertrunkering. Ett 
skäl till den relativt bra prestationen hos trunkeringskombinationen var dess förmåga att 
återvinna olika ordklasser.  
 
I den multipla relevanssituationen där de tre positiva relevansgraderna bibehölls, användes 
den ackumulerade nytta, som användaren får genom att undersöka återvinningsresultatet upp 
till en given punkt, för att ange återvinningseffektiviteten. Evalueringsmå ttet heter nDCG 
(normaliserad ackumulerad nytta med avdrag). Måttet premierar återvinningsmetoder som (1) 
rankar högrelevanta dokument högre än mindre relevanta och (2) rankar relevanta (av alla 
grader) dokument högt. Under (2) används avdrag, där avdraget är högre ju längre ner i 
träfflistan dokumenten rankas.  
 
Dessutom utvärderades i den multipla relevanssituationen de fem olika kombinationerna 
under fyra användarscenarier, där varje scenario simulerade en särskild användartyp. För varje 
användarscenario presterade de fyra alternativa kombinationerna bättre än base-line. 
Högertrunkering presterade bäst under alla fyra scenarierna. Detta resultat stämmer med 
resultatet i den binära relevanssituationen. 
 
Huvudresultatet av denna studie är att normalisering och högertrunkering förbättrade 
återvinningseffektiviteten i jämförelse med base- line, oavsett relevanssituation. Dessutom var 
de tre indexeringsstrategierna-querytermskombinationerna, baserade på normalisering, nästan 
lika bra som högertrunkering. Även detta gäller i båda relevanssituationerna. 
 
Relevansen hos denna studie för mitt arbete är, att högertrunkering kan ses som en form av 
query-expansion.  
 
Sammanfattningsvis så visar tidigare forskning att query-expansion förbättrar 
återvinningseffektiviteten mätt med precision och/eller recall. Vid CLIR-forskning visas att 
strukturering av queries är av stor betydelse. Den studie av Kekäläinen och Järvelin (1998) 
som undersökt den kombinerade effekten av struktur och expansion pekar på att de samverkar 
på ett effektivt sätt, samt att struktur får ökad betydelse ju större expansionen är. I samtliga 
studier påpekas att genomsnittsiffror kan dölja intressanta resultat på topic-nivå.  
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6. Metod 

6.1.Testmiljö: QPA, InQuery, TRECUta dokumentsamling  
 
Den testmiljö där undersökningen äger rum består av det probabilistiska återvinnings-
systemet InQuery och textdatabasen TRECUta. Testmiljön är tillgänglig via QPA, Query 
Performance Analyser. QPA är utvecklat vid Institutionen för informationsstudier vid 
Tammerfors universitet, Finland. Min studie är inspirerad av de båda forskarna Jaana 
Kekäläinen och Kalervo Järvelins studie om expansion och strukturering av queries.  
 
6.1.1. QPA 
 
QPA är ett webbaserat verktyg för analys, visualisering och jämförelse av effektivitet hos 
queries. QPA är utvecklat vid Institutionen för informationsstudier vid Tammerfors 
universitet, Finland. QPA innefattar återvinningssystemet  InQuery och ett flertal text-
databaser med tidningsartiklar. Det innehåller också möjligheter att manipulera queries, samt 
tillämpningar för uträkning av recall-precisioninformation. Verktyget visar hur alternativa 
strategier för query-formulering påverkar den uppnådda prestationen. Det möjliggör fr.a. 
jämförelser av strategiers effektivitet med avseende på individuella queries. (Sormunen, 
Haltunnen & Keskustalo 2002, s. 4) 
 
Fördelarna med att använda QPA är flera. Där finns tillgång till redan formulerade topics, 
flera samlingar med för dessa topics relevanta dokument, och ett återvinningssystem. 
Dessutom presenteras resultatet av sökningar visuellt på ett sätt som underlättar analys och 
jämförelser av återvinningsresultaten. (Sormunen et al. 2002, s. 5) 
 
Under kursen ”Information retrieval som forskningsområde” ingick ett projekt som gick ut på 
att formulera ett antal olika query-typer och sedan analysera deras återvinningseffektivitet. 
Projektet utfördes i QPA, och det innebär att jag har en del förkunskaper om verktyget. 
Dessutom var det väldigt roligt att arbeta med QPA, och jag ville gärna fortsätta med det. Det 
innebär i sig en viss fara, eftersom visualiseringen av återvinningsresultatet kan förleda en att 
med entusiasm försöka återvinna alltfler relevanta dokument allt högre upp i träfflistan, och 
därmed glömma att på ett kontrollerat sätt använda endast de sökstrategier man bestämt i 
förväg, och inga andra. Syftet med studien är att jämföra strategier för expansion och struktur, 
inte att återvinna högsta möjliga antal dokument.  
 
En extra bonus är den ”Hall of Fame” där bäst presterande queries presenteras, och som man 
kan analysera och reflektera kring i inlärningssyfte (efter den egna studien är slutförd). 
Dessutom finns ”facit”, dvs. till varje topic finns ett bestämt antal relevanta dokument. Då en 
query misslyckas med att återvinna en del av dessa, kan man via ”randomly missed 
documents” undersöka dem och se vilka termer som används i dokumenttexten. På så sätt kan 
man träna upp sin språkliga fantasi3. 
 

                                                 
3 Tyvärr har QPA dragits med stora funktionsproblem under den tid som studien genomförts, så i praktiken har 
det inte varit möjligt att utnyttja dessa finesser.  
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6.1.2. InQuery 
 
IR-systemet InQuery innehåller ett flertal operatorer, inkluderar probabilistisk tolkning av 
booleska operatorer och medger viktning av söktermer. I detta system utgörs en query av ett 
uttryck som består av en operator följd av en eller två operander (termer eller operator-
uttryck), åtskiljda av mellanslag. Operanderna innesluts av parenteser. (Ahlgren 2004, s. 78)  
 
InQuery använder partiell matchningsteknik som baseras på s.k. bayesianska nätverk. Sådana 
nätverk använder sannolikhetslära. Informellt 4 innebär det att sannolikheten för relevans hos 
söktermer respektive dokument beräknas och kombineras. Varje term, och även varje hel 
query, tilldelas ett s.k. belief value (beleifvärde) i ett dokument. Detta värde är knutet till varje 
dokument som termen förekommer i, och varierar för varje dokument. Beliefvärdet används 
som likhetsvärde mellan query och dokument, och då en query matchas mot 
dokumentrepresentationer, så mäts graden av likhet dem emellan. Dokumenten rankas efter 
den gradvisa likheten mellan query och dokumentrepresentation. På så sätt approximeras 
query-villkoret och dokument kan återvinnas som inte ma tchar en given query exakt. 
(Ahlgren & Eklund 2003, s. 3)  
 
InQuery innehåller ett flertal operatorer för att markera relationen mellan söktermer. Alla 
operatorer föregås av tecknet # och begränsas av parenteser. Här presenteras enbart de tre som 
ska användas i denna studie. #sum-operatorn ger en svag struktur, #syn-operatorn ger en stark 
struktur, och #od-operatorn förstärker den ytterligare. Det medför att de olika query-strukturer 
som ingår i studien skiljer sig åt så pass mycket att det blir intressant att jämföra 
återvinningsresultatet. 
 
#sum-operatorn:  #sum(t1…tn) 
 
Denna operator håller ihop söksträngar och är grundläggande i InQuery. Om en query skrivs 
in i naturligt språk, förvandlas den till en #sum-operation. Termerna inom #sum-operatorn ska 
ha lika stort inflytande på återvinningsresultatet. Inga särskiljande relationer markeras. 
(InQuery document retrieval system 1996) 
 
#syn-operatorn: #syn(t1…tn) 
 
Termerna inom #syn-operatorn anses vara instanser av samma begrepp, dvs. synonymer. 
Eftersom den expansion som utförs i studien är en synonymexpansion, är denna operator 
given för att hålla ihop synonymer. 
 
#od-operatorn: #odn(t1…tn) 
 
Med närhetsoperatorn #odn ska termerna finnas inom ett angivet avstånd för att bidra till 
dokumentets belief-värde. Od  anger ordered distance, dvs. termerna ska återfinnas i den 
ordningen . Avståndet beräknas n-1, dvs. #od3 återvinner dokument om termerna återfinns 
med högst två termer emellan. (Ibid.) 
 
InQuery innehåller även en frasoperator. Den villkorar att termerna återfinns tillsammans i 
dokumentsamlingen. Om de gör det, behandlas operatorn likadant som #od3. Om termerna 

                                                 
4 För en mer formell beskrivning, se Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 48f 
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inom operatorn inte samförekommer i dokumenten, omvandlas frasoperatorn till en SUM-
operator. (Ibid.) 
 
För att ha kontroll på hur fraser behandlas används därför #od3-operatorn i den här studien för 
att markera och hålla ihop fraser.  Med frasen ”information retrieval” återvinner #od3-
operatorn även en formulering som ”information and its retrieval”. Däremot återvinns inte 
”retrieval of information”, vilket operatorn #uw3, unordered window, skulle medföra. Det är 
en avvägningsfråga, där syftet också är att undvika dokument med termer som inte utgör 
fraser, men råkar stå nära varandra. T.ex ”child labor” ska inte återvinna ”she was in labor and 
the child…” vilket användandet av #uw3 skulle medföra. 
 
#od3 förkortas #3 och uttrycken är ekvivalenta (InQuery document retrieval system 1996). 
Vid körningarna i QPA användes förkortningen.  
 
6.1.3. TRECUta. 
 
Textdatabasen TRECUta som användes för studien ingår i QPA, och utgör en delmängd av 
textdatabasen TREC.  
 
TREC (Text Retrieval Conference) är en sedan början av1990-talet årligen återkommande 
konferens med målet att uppmuntra forskning inom IR. TREC:s testkollektion består av en 
samling dokument (tidningsartiklar), en samling topics och en mängd relevanta dokument för 
varje topic. Kollektionen skapades i början på 90-talet. Den kontrasterar mot tidigare 
kollektioner genom att man försöker efterlikna verkliga förhållanden. Den innehåller ett 
mycket stort antal fulltextdokument på engelska, tidningsartiklar från bl. a. Wall Street 
Journal och Financial Times. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 84-92) 
 
Relevansbedömningen gjord på TREC-kollektionen bygger på topicality. För att generera 
relevanta dokument för ett topic används pooling-metoden. Denna urvalsmetod innebär att 
antalet i samlingen relevanta dokument för ett visst topic uppskattas. De 100 högst rankade 
återvunna dokumenten för ett givet topic från de deltagande IR-systemen summeras och 
skapar en pool. De ingående dokumenten relevansbedöms, och summan av dem ligger till 
grund för en uppskattning av samlingens totala antal relevanta dokument. Denna samling av 
relevanta dokument, poolen, anses sedan motsvara det totala antalet relevanta dokument i 
samlingen då recall för en given query beräknas. Metoden bygger på två antaganden. För det 
första, att den största andelen av de relevanta dokumenten finns i poolen, och för det andra, att 
de dokument som inte finns där är irrelevanta. Det innebär dock att det kan finnas relevanta 
dokument utanför poolen, och att det är relativ recall som beräknas. (Ibid., s. 84-92) 
 
Den delmängd av TREC-kollektionen som används i denna studie, är relevansbedömd enligt 
ovan i ett första steg. Därefter har dokumenten relevansbedömts ytterligare enligt en 4-gradig 
skala (Kekäläinen & Järvelin 2002, s.1123f; Sormunen 2000, s. 63). 
 
(0)= irrelevant, dokumentet handlar inte om ämnet för ett topic,  
(1)= marginellt relevant, ämnet nämns men bara i förbigående,  
(2)= tämligen relevant, ämnet diskuteras kortfattat,  
(3)= högrelevant, ämnet är huvudtema i artikeln  
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I den version av QPA som använts i studien fungerar relevansbedömningen på följande sätt: 
dokument markerade med 0-1 behandlas som icke-relevanta, och dokument markerade med 
2-3 som relevanta, vilket innebär en binär relevansbedömning vid resultatredovisningen. 
  
Dokumenten redovisas också i en träfflista, med tio dokument i taget. Där har dokumenten en 
markering efter den 4-gradiga skalan. Det innebär att det finns en möjlighet att jämföra 
högrelevanta dokument med tämligen relevanta dokument vid en utvärdering. Här används 
emellertid den förhandsvalda binära bedömningen. 
 
TREC:s topics består av flera fält, däribland fält för topic-nummer och titel (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 88f). De 41 topics som tillhör TRECUta-samlingen innehåller topic-
nummer och text från deskriptorfältet enligt nedanstående exempel: 
 
Topic 351: What information is available on petroleum exploration in the South Atlantic near 
the Falkland Islands? 
  
Indexering av elektroniska fulltextdatabaser, aktuella i denna studie, sker automatiskt. I stort 
sett alla termer i texterna indexeras. Undantag görs enligt IR-systemets regler, t.ex. med 
stoppordslistor och reducering av termer till dess ordstam (stemming). Vid indexering av 
TREC-dokumenten används en morfologisk analysator, ENGTWOL. Detta verktyg 
normaliserar indextermerna. Med normalisering avses omvandlingen av böjda ord till deras 
grundform (Ahlgren 2004, s. 17).  
 
Morfologisk variation av query-termer i en dokumentkollektion är ett välkänt problem inom 
IR-forskningen. Forskare har försökt att motverka detta problem genom att tillämpa olika 
slags reduceringsmetoder, som stemming och normalisering i indexeringsprocessen. 
Stemming och normalisering avser att gruppera morfologiska varianter i dokumenten genom 
att associera dem med en viss form. Denna form agerar som en representant för varianterna 
och kan, istället för varianterna, placeras i index, med pekare till dokumenten där varianterna 
inträffar. Om då den representativa formen också används i en query, återvinns dokument som 
innehåller olika varianter. (Ibid., s. 11) 
 
Konstruktionen av ett grundformsindex kan ses som ett försök att delvis övervinna problemet 
med morfologisk variation. Dokument som innehåller olika böjningsvarianter av samma ord, 
representeras på samma plats i index, av samma grundform av ordet. Om grundformen 
används i en query, återvinns alla dessa dokument. (Ibid., s. 12) 
 
ENGTWOL har alltså reducerat orden till deras grundform vid indexering av dokumenten. 
Det innebär att ordböjningar i princip inte förekommer i index. Ord som ”measure” och 
”measurement” indexeras, medan ”measures”, ”measured” och ”measurements” inte placeras 
i index. Däremot finns en pekare från det indexerade ”measure” till t.ex. ”measures” i 
dokumenttexten. Om ENGTWOL inte känner igen ett visst ord, t ex ”antarctica”, förses ordet 
med prefixet ”@” och placeras i index som ”@antarctica”. 
 
InQuery normaliserar inte query-termer, så det måste utföras manuellt för att en matchning 
ska kunna äga rum med indextermerna i index. 
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6.2. Expansionsstrategier och query-strukturer 
 
Kekäläinen och Järvelin (1998) har mycket tydligt markerat de begreppsliga relationerna i 
sina query-formuleringar. Jag använder endast synonymer för expansion, och har endast två 
strukturer.  
 
Olika dokument som behandlar samma ämne kan använda, och gör det ofta, olika begrepp 
och uttryck (Pirkola et al. 2001, kap 2). Tanken bakom synonymexpansion är att den 
vokabulär som används i dokumentsamlingen är okänd. Ett begrepp kan representeras av en 
mängd olika termer. Ett språkligt problem är då huruvida termer och begrepp som används i 
dokumenten är desamma som valts som query-termer. Förhoppningen är att användandet av 
synonymer ska förbättra möjligheten att återvinna relevanta dokument. Ett annat problem vid 
informationsåtervinning är att vokabulären i relevanta dokument kan skilja sig åt dokumenten 
emellan. Med synonymexpansion ökar möjligheten att återvinna dokument som handlar om 
ett och samma ämne, men där vokabulären skiljer sig åt. I engelskspråkiga texter kan t.ex. 
amerikanska och engelska ordval skilja sig åt och nyhetsartiklar respektive vetenskapliga 
artiklar kan använda olika vokabulär.  
 
Kekäläinen och Järvelin (1998, s. 131) använde en för studiens dokumentsamling konstruerad 
tesaurus 5 som källa för expansionstermer. På detta sätt kunde expansionen äga rum på ett 
kontrollerat sätt. Forskarna använde Expansion Tool för automatisk query-konstruktion, ett 
verktyg utvecklat vid Tammerfors universitet och avsett för slutanvändare. Verktyget 
understödjer automatisk konstruktion och expansion av effektiva queries så att användare inte 
behöver förstå query-strukturer och deras interaktion i en varierad heterogen IR-miljö, och det 
är också ett forskningsverktyg som stödjer experiment med query-struktur, expansion och 
andra parametrar vid query-konstruktion i liknande IR-miljöer. (Järvelin et al. 1996, s. 30) 
 
Vid den expansion som utförs i denna studie, används en kollektionsoberoende termkälla, 
eftersom det inte finns någon typ av tesaurus eller lexikon som tillhör TRECUta:s 
dokumentsamling. Här används Roget´s tesaurus (2004) som synonymkälla (det engelska 
ordet thesaurus betecknar både tesaurer och synonymlexikon). Av ett flertal lexikon 
tillgängliga via webben, så valdes detta eftersom det är relativt lätt att använda på ett sätt som 
simulerar en automatisk expansion. Lexikonet ger också synonymer för de flesta termerna i 
studiens initial-queries. 
 
Användandet av ett ämnesspecifikt lexikon tillsammans med ett allmänt som källa för 
expansionstermer har undersökts bl. a. i CLIR-studier (Pirkola 1998). I början av min studie 
provade jag flera olika lexikon, bl. a. UNESCO: s tesaurus. Den består dels av en allmän 
tesaurus, och dels av ett flertal ämnesspecifika undertesaurer.  Då termer inte återfanns i den 
allmänna, använde jag ämnesspecifika tesaurer. Det var lätt att hitta termer för expansion, 
men det var omöjligt att beskriva och följa en konsekvent strategi. Det innebar en lång räcka 
av mycket subjektiva bedömningar vid val av undertesaurer. Dessutom uppstod ideligen val 
mellan olika ämnen där min allmänbildning var klart otillräcklig. I en reell söksituation hade 
jag gärna använt denna tesaurus, men metoden blev oklar och dög inte i en vetenskaplig 
studie. Därför jag valde bort UNESCO:s tesaurus. Som en följd av dessa inledande problem 

                                                 
5 Se Järvelin et al. (1996) A deductive data model for thesaurus navigation and query expansion  för en 
beskrivning av den tesaurus som använts. 
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ändrade jag också metod då det gäller expansion, och simulerar en automatisk sådan istället 
för en tidigare planerad manuell expansion.  
 
Tidningsartiklarna som ingår i databasen för studien, spänner över många ämnesområden. Ett 
allmänt lexikon som Roget´s tesaurus innehåller mycket få tekniska termer som uppslagsord, 
och några topics med sådana fick utgå ur studien p.g.a. att de inte var expanderbara. Jag 
prövade också att expandera med ERIC, Wordnet, och med Merriam-Webster Online. De gav 
också alltför få synonymer, och medförde att vissa queries inte fick några expansionstermer 
alls. Till slut valdes ett allmänt lexikon, eftersom dokumentsamlingen består av 
tidningsartiklar. 
 
I InQuerys databasindex för TRECUta dokumentsamling finns alla ord i sin grundform. Det 
innebär att inga ordböjningar  behöver läggas till som expansion. Expansionen utförs enligt 
två strategier. Den första expansionen är egentligen en icke-expansion. För den andra 
expansionen används synonymer. Synonymer kan utgöras av enstaka ord eller fraser.  
 
Expansion 0 (E0): topics egna betydelsebärande termer används för formulering av en initial-
query. 
 
Expansion 1 (E1): samtliga initiala termer i en query på nivån E0 expanderas med  
max 5 synonyma termer.  
 
Jag vill understryka att syftet inte varit att konstruera så bra queries som möjligt. En initial-
query konstrueras för att användas som utgångspunkt för expansion och struktur. Syftet är att 
undersöka dessa två variablers påverkan på återvinningsresultatet.   
 
Fraser i topic-texten används som sådana (t.ex. ”petroleum exploration”). Fraser expanderas 
genom att s.k. ”kvasisynonymer” konstrueras. Med kvasisynonymer avses termer vars 
innebörd allmänt anses olika i vanligt bruk, men behandlas som synonymer för 
indexeringsändamål (Chowdhury 1999, s. 128). Fraser i Kekäläinen och Järvelins studie är 
markerade i den tesaurus som konstruerats på basis av den använda dokument samlingens 
indextermer. Dessa markerade fraser har grupperats efter betydelse, och fraser i samma grupp 
fungerar som varandras kvasisynonymer. Genom att noga studera de kvasisynonymer som 
återfinns i Kekäläinen och Järvelins artikel, har jag konstruerat kvasisynonymer på 
motsvarande sätt. Nya fraser konstrueras genom att synonymer till ett av orden i frasen 
används. Tvåordsfraserna består av två substantiv, eller ett adjektiv och ett substantiv. 
Treordsfraserna består ett adjektiv och två substantiv, t.ex. ”sick building syndrom” och 
”hybrid automobile engine”. Vid konstruktion av kvasisynonymer till fraser, används i första 
hand synonymer till adjektivet, t. ex: ”drug trafficking”, ”biologic trafficking”, ”cure 
trafficking”, ”depressant trafficking”, ”dope trafficking”, och ”essence trafficking”. Om en 
sådan konstruktion förefaller omöjlig p.g.a. synonymbrist, eller verkar olämplig ur 
återvinningssynpunkt, används substantivets synonymer för konstruktion av kvasisynonymer, 
t. ex: ”encryption equipment”, ”encryption accessories”, ”encryption accompaniments”, 
”encryption accouterment”, ”enc ryption apparatus” och ”encryption appliances”. 
 
Jag har med mina metoder för frasstruktur och konstruktion av kvasisynonymer simulerat en 
automatisk struktur och expansion som stämmer med tillvägagångssätt i Kekäläinen och 
Järvelins studie 6. Syftet är att försöka bibehålla det mest betydelsebärande ordet. Även vid 
                                                 
6 Hur queries konstrueras och expanderas i studien beskrivs av Kekäläinen (1999) i The effects of  Query 
complexity, expansion and structure on Retrieval Performance in probabilistic text retrieval, s. 56-65. 
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treordsfraser byts bara ett ord ut, för att bibehålla frasens betydelse i möjligaste mån. Det 
innebär en relativt subjektiv process, men en pragmatisk lösning som resulterar i kvasisyno-
nymer motsvarande de i Kekäläinen och Järvelins studie.  
 
I denna studie används två strukturer, en svag och en stark.  
 
Den svaga strukturen innebär att alla termer placeras inom en #sum-operator, både för icke-
expanderade och expanderade queries. 
 
Den starka strukturen innebär för icke-expanderade queries att fraser placeras inom 
närhetsoperatorn #od3. Denna i sin tur placeras inom en #sum-operator. 
 
För expanderade queries innebär stark struktur att fraser placeras inom närhetsoperatorn #od3, 
att synonymer placeras inom en #syn-operator, vilken i sin tur placeras inom en #sum-
operator.  
 
Då minst en av ett topics aspekter representeras av en fras (t.ex. ”petroleum exploration”) i 
topic-texten, placeras frasen i en starkt strukturerad query inom närhetsoperatorn #od3. För att 
även E0-queries ska kunna struktureras med hjälp av andra operatorer än #sum, görs ett urval 
av topics. De ska innehålla fraser för att ingå i studien. Engelska språket innehåller få 
sammansatta ord vilket innebär att fraser som motsvarar dessa är vanligt förekommande. En 
kombination av variablerna expansion och struktur enligt ovanstående beskrivning ger 
upphov till fyra olika query-typer (se tabell 1). 
 

 
 
 
 

 
Tabell 1. Query-typer 
 
I tabell 2 visas med ett konkret exempel hur fyra olika queries formuleras med utgångspunkt 
från ett topic och med användande av de beskrivna strategierna för expansion och struktur.  
 
Exempeltopic: Topic 351: What information is available on petroleum exploration in the 
South Atlantic near the Falkland Islands? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                                                                                                                                                         
 

 SVAG STARK 
E0 E0-SVAG (initial-queries) E0-STARK 
E1 E1-SVAG E1-STARK 
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1.   Topic 351 SVAG STARK 
E0  #sum(petroleum exploration 

@falkland island) 
#sum(#3(petroleum exploration) 
#3(@falkland island)) 

E1 #sum(petroleum exploration 
analyse examination expedition 
inquiry inspection @falkland 
island) 

#sum(#syn(#3(petroleum exploration) 
#3(petroleum analyse) #3(petroleum 
examination) #3(petroleum expedition) 
#3(petroleum inquiry) #3(petroleum 
inspection)) #3(@falk land island)) 

 
Tabell 2. Exempel-queries 
 
 



 29 

6.3. Studiens genomförande 
 
Inledningsvis beskrivs det praktiska utförandet i korta punkter. Därefter beskrivs varje punkt 
utförligare, med de olika frågor och problem som uppstod. Där redogörs för de resonemang 
som fördes och de lösningar som valdes.  
 
 

1. En initial-query formuleras. 
 

2. Expansion av en initial-query sker genom att synonymer (högst 5, de fem först listade) 
i Roget´s tesaurus, för samtliga termer läggs till. Fraser expanderas som sådana.  

 
3. Query-termerna normaliseras manuellt. 

 
4. Samtliga normaliserade query-termer provkörs i QPA. 
 
5. Samtliga queries E0 och E1 för varje topic struktureras enligt tabell 1. 

 
6. Samtliga queries körs i QPA. 

 
7. Beräkningar av återvinningseffektivitet. 
 

1. Till TRECUta dokumentsamling hör 41 topics. De består av en mening i naturligt språk, 
innehåller olika antal fasetter och termer samt har ett varierande antal relevanta dokument. 
Samtliga topics används inledningsvis i studien. Topics ska innehålla minst en fras för att en 
stark strukturering av icke-expanderade queries ska vara möjlig. Utan denna möjlighet skulle 
svagt och starkt strukturerade queries bli identiska på E0-nivå. Studien förutsätter att 
variabeln struktur kan anta två värden, svag och stark. Endast fraser ur topics används, inga 
egna konstrueras. Vid ett första urval stryks de topics som saknar fraser. För varje topic 
formuleras en initial-query med topics egna betydelsebärande termer (gäller även fraser). Ett 
topic stryks ur studien då topic-termerna är olämpliga ur återvinningssynpunkt.  
 
Formuleringen av en initial-query innebär ett subjektivt inslag, som kan påverka resultatet på 
ett okontrollerat sätt. Efthimiadis (1996, s. 126) påpekar, att ett första viktigt beslut vid 
informationssökning gäller att bryta ned informationsbehovet i begrepp eller fasetter, och att 
användarens egen kunskapsnivå är avgörande när det avgörs vad som är bra eller dåliga 
termer. Topics egna termer är ibland klart olämpliga. Men om man väljer topic-termer ibland, 
och ibland väljer ”bättre”, blir det svårt att beskriva strategin och att följa den konsekvent. Jag 
har bemödat mig att formulera queries på ett konsekvent sätt, genom att utgå från de mest 
betydelsebärande termerna i topics och genom att använda topics egna termer. På så sätt 
minskar jag påverkan av min egen kunskapsnivå. Jag vill återigen understryka att syftet inte 
varit att konstruera så bra queries som möjligt. Beträffande formulering av initial-queries 
avviker min metod från Kekäläinen och Järvelins. Deras automatiska konstruktion innebär att 
varje fasett i topic representeras av en term. Att simulera en sådan automatisk konstruktion 
och utföra den manuellt skulle innebära en för stor arbetsinsats p.g.a. den omfattande mängd 
termer det skulle medföra. Den situation som simuleras i min studie är, att en användare 
manuellt konstruerar en kort initial-query med topics egna termer. En vedertagen uppfattning 
inom IR-forskning är, att en vanlig användare använder en eller två termer för sin initial-
query. Genom att simulera den situationen menar jag att man ges möjlighet att dra generella 
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lärdomar om query-formulering av studien. Vissa operationella system har implementerat en 
möjlighet att skriva in ett informationsbehov i naturligt språk, och att systemet konstruerar en 
query enligt systemets syntax och vokabulär. Det vanliga är dock att användaren själv 
formulerar en query. Den variabel som utgörs av min kunskapsnivå, språkligt och 
ämnesmässigt, är komplex och svår att ange exakt, dessutom förändras den under studiens 
gång. Genom att använda topics egna termer, minskar jag påverkan från min egen 
kunskapsnivå.  
 
Antalet fasetter i studiens queries motsvarar inte alltid antalet fasetter i topics, eftersom de 
mest betydelsebärande termerna valts ut. En initial-query kan därmed innehålla olika antal 
fasetter, och ett varierande antal termer. Däremot innehå ller alla minst en fras. Frågan är om 
man måste ta med ett topics alla fasetter i en query. Ibland verkar det onödigt ur en prag-
matisk synvinkel, eftersom det varierar hur betydelsebärande fasetterna är. Studiens topics 
innehåller också olika antal fasetter, vissa endast en enda. Queries brukar vanligen vara korta, 
och de icke-expanderade queries som konstrueras i denna studie följer det mönstret. Antal 
termer varierar mellan 2 –7, med ett medelvärde på 3,8. Antal fasetter varierar mellan 1-5, 
med ett medelvärde på 2,5. 
 
Exempel på ett topic och dess initial-query: 
 
Topic 415: What is known about drug trafficking in the "Golden Triangle", the area where 
Burma, Thailand and Laos meet? 
 
E0= drug trafficking golden triangle 
 
Exempel på ett topic som ströks ur studien:  
 
Topic nr 364:  Identify documents discussing cases where rabies have been confirmed and 
what, if anything, is being done about it. 
 
E0= rabies confirmed what is being done about it 
 
Aspekten ”what is being done about it” motsvarar ett begrepp som på språklig nivå kan 
representeras av measure, action, act, step eller liknande. Att välja topics egen term, frasen 
”what is being done about it”, förefaller olämpligt och svårhanterligt ur expansions- och 
återvinningssynpunkt. Att ersätta frasen med en annan term innebär ett avsteg från den 
strategi som valts för studien. Detta topic stryks ur studien. 
 
2.  Expansion av en initial-query sker genom att synonymer (högst 5, de fem först listade) från 
Roget´s tesaurus, för samtliga termer, läggs till. Fraser expanderas genom konstruktion av 
kvasisynonymer. Topics där synonymer är olämpliga eller saknas för samtliga termer (d.v.s. 
att initial-queries inte kan expanderas), stryks ur studien.  
 
Valet av expansionstermer simuleras som automatiskt utfört. Detta kräver ett elektroniskt 
lexikon. Systemet förutsätts välja ut de fem först listade synonymerna, ur den första post i 
träfflistan för en term ur samma ordklass som initialtermen. Markering av ordklasstillhörighet 
är något som redan nu kan tillämpas inom IR, med part-of-speech tagging som används för att 
identifiera centrala ord och fraser i en mening (Pirkola et al. 2001, kap. 3). En svaghet i min 
metod är här att jag inte kunnat utnyttja metoder använda i tidigare forskning. Kekäläinen och 
Järvelin (1998) använde en tesaurus bestående av dokumentsamlingens indextermer, och 
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samtliga termer (med given relation) lades till vid expansion. Ett så pass omfattande arbete 
som tesauruskonstruktion ryms inte inom min studies ramar.  
 
Inga fraser ur inital-queries finns som uppslagsord i Roget´s tesaurus. (Däremot finns fraser 
bland synonymerna.) Kvasisynonymer konstrueras enligt beskrivning i kap 6.2. genom att ett 
ord i frasen expanderas. T.ex  termen  ”petroleum exploration” erhåller synonymerna 
”petroleum analysis”, ”petroleum examination”, ”petroleum expedition”, ”petroleum inquiry” 
och ”petroleum inspection”. 
 
I första hand används synonymer till adjektivet vid konstruktion av kvasisynonymer till fraser. 
I ungefär en femtedel av fallen är en sådan konstruktion omöjlig p.g.a. synonymbrist, eller 
olämpligt ur återvinningssynpunkt. Då används substantivets synonymer för konstruktion av 
kvasisynonymer. Båda metoderna används för konstruktion av kvasisynonymer med syftet att 
bibehålla det mest betydelsebärande ordet i frasen. 
 
Även om en automatisk expansion simuleras i min studie, ska jag ändå utföra den manuellt. 
För att hålla queries i hanterbar och överblickbar storlek begränsade jag antalet synonymer till 
5, vilket överensstämmer med antalet i Stenström och Eklunds (2002) studie. En av effekterna 
av det begränsade antalet blev, att alla synonymer börjar på a till d för många ord. De ”bra” 
och vettiga synonymerna fanns ibland för långt bak i alfabetet för att komma med.  
 
Ett val mellan synonymer med olika språkliga nyanser är svårt att automatisera. Pirkola 
(1998) inkluderade alla varianter av en översättningsterm, vilket gav mycket brus. Stenström 
och Eklund (2002) expanderade med 5 synonymer, valda ur återvunna relevanta dokument. 
Jag simulerar här en situation, där ett kollektionsoberoende lexikon används som termkälla. 
Det efterliknar det förhållande att många operationella fulltextdatabaser saknar en 
kollektionsberoende tesaurus. Många initialtermer motsvaras i Roget´s tesaurus av flera 
uppslagsord och deras synonymer. Genom att simulera en automatisk expansion där systemet 
söker från första posten, och väljer första post där term från samma ordklass påträffas, blir 
effekten ibland att synonymer väljs som kan uppfattas språkligt inkorrekta. Det är en nackdel, 
men inte avgörande eftersom dokumentens vokabulär är okänd och inte per automatik 
språkligt korrekt. Avsikten är återigen att begränsa påverkan av min kunskapsnivå. Jag vill 
ännu en gång påminna om att syftet med studien är att undersöka de två variablerna expansion 
och struktur, inte att konstruera så bra queries som möjligt. Ett annat sätt att lösa problemet 
med termval vore att använda en interaktiv expansion, genom att låta systemet föreslå termer, 
och manuellt göra ett urval av de föreslagna. Jag fann ett sådant fö rfarande alltför komplicerat 
att simulera. Genom att begränsa antalet synonymer till 5 minskas förhoppningsvis bruset 
jämfört med Pirkola (1998). Genom val av samma antal synonymer som Stenström och 
Eklund kan också termkällor vid automatisk expansion jämföras. 
 
3. Som tidigare påpekats (kap. 6.1.2.) normaliserar InQuery inte query-termer, så det måste 
utföras manuellt för att en matchning ska kunna äga rum med indextermerna i index. Samtliga 
termer normaliseras till sin morfologiska grundform t.ex: 
  
killings = killing  
activities = activity 
permanently = permanent 
 
4. Samtliga normaliserade query-termer provkörs för att se om ENGTWOL känner igen dem. 
Först prövas termen. Då inga dokument återvinns, prövas prefixet @. Om inga dokument 
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återvinns då heller, reduceras termen (med och utan @) tills minst ett dokument återvinns. 
Dokumenten undersöks för att se vilken form termen har. T.ex ”trafficking” genererar ingen 
träff, inte he ller ”@trafficking” eller ”traffick”. Däremot genererar ”@traffick” träffar. I 
dokumenten återfinns termen som ”trafficking”. Det verkar i och för sig märkligt, eftersom 
andra termer som ”smuggling” och ”sensing” återfinns med ändelsen –ing, då de som 
substantiv utgör en morfologisk grundform. Kanske beror det på att ordet ”traffic” får ett 
tillägg av bokstaven ”k” utöver ändelsen –ing, att en annan regel tillämpas. Termen 
”poaching” genererar heller ingen träff, men termen ”poach” återvinner dokument med den 
längre termen ”poaching”. Det verkar som ändelsen –ing av ENGTWOL ibland uppfattas som 
böjning av verb och därmed reduceras, ibland som sista bokstäverna i ett substantiv, och 
därmed bibehålls. Vilken inverkan detta har på vilka termer som indextermen har pekare till 
har inte granskats. Jag undersökte vanligen upp till högst 5 dokument av de översta i 
träfflistan, tills jag fann termen i den form den hade i initial-queryn. Inga noteringar gjordes 
om eller i vilken utsträckning termen påträffades även i andra former, t.ex. om ”measure” 
återvann även ”measures” och ”measured”. 
 
Om inga dokument återvinns, stryks termen ur en query. I vissa fall återvanns inga dokument 
förrän termen reducerades till annan ordklass, t.ex. verbet ”canonize” till substantivet 
”canon”. Då hade termen reducerats förbi sin morfologiska grundform, och ströks ur en 
query.   
 
5. Samtliga queries E0 och E1 för varje topic struktureras enligt tabell 1. Minst en term ska ha 
expanderats, annars stryks topic ur studien. Termer som saknar synonymer inkluderas i 
queries som sådana. 
 
Sammanlagt återstår 25 topics som ingår i studien p.g.a. sin expanderbarhet, d.v.s. de erbjuder 
möjligheter att studera interaktionen mellan studiens variabler. Resterande topics har strukits 
enligt ovanstående regler, d.v.s. topics saknar fraser, innehåller olämpliga termer, synonymer 
saknas till samtliga termer, eller är olämpliga ur återvinningssynpunkt. 
 
6. Samtliga queries körs i QPA. 
 
Resultat för varje körning noteras: antal relevanta dokument för varje topic noteras, träfflista 
noteras upp till DCV=100 
 
7. Återvinningseffektiviteten mäts med precision vid 11 DCVer, 5, 10, 20, 30, 40 osv. upp till 
DCV=100. Sedan beräknas, för varje strategi och vid samtliga använda DCVer, den 
genomsnittliga precisionen över alla topics. 
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Exempel på beräkning av precision vid olika DCVer för ett topic och en strategi: 
 
Topic 351, E0/SVAG har återvunnit relevanta dokument på följande platser i träfflistan: 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 27, 38.  
 
Vid DCV=10 har 6 relevanta dokument återvunnits. Det ger en precision på 6/10 = 60 % för 
DCV=10. 
 
Vid DCV=50 har 11 relevanta dokument återvunnits. Det ger en precision på 11/50= 22% för 
DCV=50. 
 
Vid DCV=100 har samma 11 relevanta dokument återvunnits. Det ger en precision på 
11/100= 11% för DCV=100. 
 
Exempel på beräkning av genomsnittlig precision över alla topics, vid ett  
DCV och för en strategi: 
 
För strategi E0/SVAG och DCV=100 har följande värden beräknats för varje topic:  
 
11; 11; 2; 32; 3; 5; 7; 7; 12; 9; 4; 8; 13; 7; 14; 7; 13; 21; 26; 5; 9; 6; 4; 2; 7 % precision. Dessa 
värden summeras och divideras med 25 (antal topics): 
 
11 +11 +2 +32 +3 +5 +7 +7 +12 +9 +4 +8 +13 +7 +14 +7+13 +21 +26 +5+9+6 +4+2+7   = 9,8 
                                                     25   
 
Exempel på beräkning av genomsnittlig precision över alla topics och över alla  
använda DCV, för en strategi:  
 
För strategi E0/SVAG har följande genomsnittliga värden för alla topics beräknats på 11 
DCVer: 
 
36; 34,4; 24,2; 19,8; 17,3; 15,0; 13,5; 12,1; 11,2; 10,5; 9,8 % precision. Dessa värden 
summeras och divideras med 11 (antal DCVer): 
 
36 +34,4 +24,2 +19,8 +17,3 +15,0 +13,5 +12,1 + 11,2 + 10,5 +9,8      =18,5 
                                                   11 
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7. Resultatredovisning 
 
Följande forskningsfrågor ska besvaras: 
 

• Föreligger skillnader i återvinningseffektivitet inom den svaga query-strukturen vid 
olika expansionsnivåer? 

 
• Föreligger skillnader i återvinningseffektivitet inom den starka query-strukturen vid 

olika expansionsnivåer? 
 

• Finns det en skillnad i återvinningseffektivitet mellan svagt strukturerade queries och 
starkt strukturerade queries när queries inte är expanderade? 

 
• Finns det en skillnad i återvinningseffektivitet mellan svagt strukturerade queries och 

starkt strukturerade queries när queries är expanderade? 
 
 
Precisionen har mätts som vid 11 DCVer, DCV= 5, DCV=10, DCV=20 osv. upp till 
DCV=100. Resultatet presenteras i tabell 3. 
 
Första frågan gäller om det föreligger skillnader inom svag struktur vid olika 
expansionsnivåer. Resultatet visar att expansion försämrar återvinningseffektivitet vid svag 
struktur. 
 
Andra frågan gäller hur expansion påverkar prestationen inom den starka strukturen. 
Prestationen vid de olika expansionsnivåerna skiljer sig åt marginellt. 
 
Tredje frågan gäller hur struktur påverkar icke-expanderade queries. För denna försämras 
effektiviteten påtagligt, mer än halveras, då queries är starkt strukturerade. 
 
Fjärde frågan undersöker effekten av struktur på E1-queries. Där kan också en försämring av 
effektiviteten observeras, då queries är starkt strukturerade. 
 
Oavsett DCV presterar E0-queries i stort sett dubbelt så bra med svag struktur som med stark. 
E1-queries presterar bättre med svag struktur än med stark i stort, och prestationen är dubbelt 
så bra vid DCV=5 och DCV=10. Därefter sjunker skillnaden.  
 
Tabellens värden redovisas också i diagram, figur 2. 
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DCV E0/SVAG E0/STARK E1/SVAG E1/STARK 
5 36,0 16,0 26,4 12,8 
10 34, 4 13,2 26,1 10,8 
20 24,2 11,2 17,2 10,8 
30 19,8 10,0 14,1 10,4 
40 17,3 8,6 12,1 9,3 
50 15,0 7,9 10,6 7,9 
60 13,5 7,2 10,1 7,2 
70 12,1 6,5 9,7 6,5 
80 11,2 6,0 8,9 6,1 
90 10,5 5,7 8,2 5,7 
100 9,8 5,4 7,6 5,4 
Medelvärde       18,5 8,9 13,3 8,5 
     
Tabell 3.  Precision vid 11 DCV 
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Figur 2. Precision vid 11 DCV 
 
Sammanfattning av resultatet: Expansion och struktur, sådana de utförs i denna studie, 
försämrar återvinningseffektiviteteten, mätt med precision, både var för sig och i kombination 
med varandra. 
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Vid granskning av resultatet visar det sig att expanderade queries med stark struktur ger 0 
träffar för 9 topics. Av de 9 hade 8 även 0-resultat för icke-expanderade queries med stark 
struktur. Dessa 0-resultat drar ned medelvärdet betydligt och medför att stark query-struktur i 
genomsnitt försämrar effektiviteten jämfört med svag struktur. Topics med 0-resultat filtreras 
bort och nya medelvärden beräknas för de återstående. Tabell 4 visar precision för de 16 
topics som återstår då 9 topics med 0-resultat för expanderade queries med stark struktur 
filtrerats bort. Tabellens värden redovisas också i diagram, figur 3. 
 
 
DCV E0/SVAG E0/STARK E1/SVAG E1/STARK 
5 37,5 23,8 22,5 20,0 
10 35,6 20,0 20,6 16,9 
20 25,9 16,6 17,2 16,9 
30 21,2 14,4 14,2 16,3 
40 18,9 12,3 12,5 14,5 
50 16,4 11,3 11,1 12,4 
60 14,7 10,3 10,5 11,3 
70 13,3 9,3 10,3 10,2 
80 12,3 8,7 9,4 9,5 
90 11,7 8,2 8,6 8,9 
100 11,1 7,8 7,9 8,5 
Medelvärde                19,9 13,0 13,2 13,2 
 
Tabell 4. Precision vid 11 DCV för 16 filtrerade topics 
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Figur 3.  Precision vid 11 DCV för 16 filtrerade topics  
  
I likhet med resultatet för samtliga topics gäller, att expansion försämrar återvinnings-
effektivitet vid svag struktur.  
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Den bästa query-typen är svag struktur utan expansion. Övriga query-typer uppvisar ett sämre 
resultat, som knappt skiljer mellan de olika query-typerna. Bortfiltrerade topics uppvisar ett 
varierat resultat i svag struktur, både med och utan expansion. Det medför att medelvärdet för 
de svaga strukturerna inte påverkas mer än marginellt av filtreringen. 
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8. Analys och diskussion   
 
I det här kapitlet ska resultaten från min studie relateras till de studier som refererats i kapitlet 
Tidigare forskning, med förbehåll att den statistiska signifikansen inte är prövad, och att 
studien är för liten för att resultaten ska kunna generaliseras. Tänkbara orsaker till resultaten 
diskuteras, och då undersöks skillnader även på topic-nivå. 
 
Antalet topics i min studie är 25, vilka återstår av testkollektionens ursprungliga 41 efter att 
urval gjorts p.g.a. topics expanderbarhet, d.v.s. att de möjliggör studiet av interaktion mellan 
studiens variabler. I den tidigare forskning som refereras i kapitel 5, används mellan 20 och 
86 st. topics. Minst 30 st. krävs för en statistisk signifikansberäkning, men en vedertagen 
uppfattning är att 20 är tillräckligt för en studie.  
 
Resultatet visar att expansion och struktur, sådana de utförs i denna studie, försämrar 
återvinningseffektivitetet mätt med precision, både var för sig och i kombination med 
varandra. Tidigare forskning visar att query-expansion förbättrar återvinningseffektivitet 
(Ahlgren 2004; Alemayehu 2003; Kekäläinen & Järvelin 1998; Stenström &  Eklund 2002), 
och att struktur ytterligare ökar prestationen mätt med precision (Kekäläinen & Järvelin 1998; 
Pirkola 1998). 
 
Kekäläinen och Järvelins studie (1998) visar sammanfattningsvis att query-expansion och 
query-struktur i kombination med varandra förbättrar återvinningseffektivitet. De använder 
sig av fem expansionsnivåer och åtta olika strukturer. När man går in och undersöker deras 
resultat i detalj, kan man se dels att svagt strukturerade queries förlorar på expansion, dels att 
queries utan frasstruktur ger bättre precision än queries med frasstruktur då queries inte är 
expanderade. Detta motsvarar den expansion och struktur som jag undersökt, och även mina 
resultat. Pirkolas studie (1998), och även Ahlgrens (2004), visar att strukturering med hjälp av 
#syn-operatorn förbättrar återvinningseffektiviteten. I min studie används #syn-operatorn 
samtidigt med närhetsoperatorn #od3, så resultaten kan inte jämföras med varandra.  
 
I Kekäläinen och Järvelins (1998) studie visade det sig att den bästa strukturen utan expansion 
var den svaga struktur, SUM-strukturen, där samtliga söktermer har samma inflytande. All 
expansion var ofördelaktig för denna struktur. Mina resultat pekar på samma sak, i genomsnitt 
förlorar den svaga strukturen på synonymexpansionen (se tabell 3). Förklaringen enligt 
Kekäläinen och Järvelin är att expansion inom svaga strukturer straffar relevanta dokument 
genom att poängsätta saknade expansionstermer. Med SSYN-struktur händer inte detta, och 
relevanta dokument med olika vokabulär får höga poäng. 
 
Då fraser struktureras försämras precisionen jämfört med queries utan frasstruktur på E0-nivå 
(se tabell 3). Kekäläinen och Järvelin (1998) fick också en försämrad effektivitet vid 
strukturering av fraser med hjälp av #od3-operatorn då queries inte var expanderade. Queries 
utan frasstruktur gav bättre precision än queries med frasstruktur. En tänkbar förklaring som 
angavs av Kekäläinen och Järvelin var, att vissa termer som ingick i omarkerade fraser, 
upprepades i en query i stället för att tas bort. En sådan upprepning inom SUM-strukturen i 
InQuery ger extra vikt åt de upprepade termerna.  
 
I min studie upprepas inte termer som ingår i ostrukturerade fraser inom den svaga strukturen 
(med #sum-operatorn), utan de förekommer endast en gång. Därför får man fundera på andra 
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tänkbara förklaringar till att frasstrukturen inverkar menligt på återvinningseffektiviteten i 
min studie.  
 
Kekäläinen och Järvelin (1998) anger ytterligare en förklaring till att queries utan frasstruktur 
gav bättre precision än queries med frasstruktur. De förmodar, att en fras som det enda 
uttrycket för ett begrepp är ett för strängt villkor, enkla söktermer är mer effektiva. Att 
sammansatta ord (på engelska oftast fraser) delades upp för index kan också ha haft en effekt 
eftersom enkla termer matchar komponenterna i sammansatta ord.  
 
Ett sådant resonemang kan vara tillämpligt även på mina resultat. Ett exempel på det är topic 
362 med frasen ”human smuggling”. Då en av termerna i frasen är ”rätt”, men den andra 
”fel”, innebär användandet av närhetsoperator att inga relevanta dokument återvinns av den 
strukturerade frasen. Re levanta dokument använder frasen ”alien smuggling” vilken inte finns 
med som synonym i mina queries. Svagt strukturerade queries, med omarkerade fraser, 
återvinner dokument med termen ”smuggling”. Starkt strukturerade queries återvinner 
markerade fraser, och termen ”alien”, ingår inte i någon kvasisynonym. Termen ”smuggling” 
har inget inflytande då den ingår i en strukturerad fras. En ostrukturerad query däremot tillåter 
matchning med den ”rätta” termen. Topic 362 ströks helt ur studien efter att dess queries körts 
i QPA. I QPA presenteras träfflistan upp till DCV=200, men träfflistan för starkt 
strukturerade queries för topic 362 upphörde vid DCV=40 respektive 45.  
 
Tidigare forskning har diskuterat de avvikelser som finns på topic-nivå, men som döljs av 
genomsnitt (Kekäläinen & Järvelin 1998; Stenström & Eklund 2002; Alemayehu 2003). Det 
ska också göras här. 
 
Då man undersöker hur olika query-typer presterar för varje enskilt topic, kan man se att 
resultaten stämmer med genomsnittet. Det innebär att alla topics har förlorat på expansion i 
svag struktur. Expansion i stark struktur ger ett i stort sett oförändrat resultat för alla topics. 
Stark struktur innebär en stor försämring för icke-expanderade queries. Även expanderade 
queries förlorar på stark struktur, men i mindre grad. Det innebär att i denna studie finns inga 
avvikelser från genomsnittet på topic-nivå vad gäller de undersökta variablerna då 
återvinningseffektivitet mäts med precision. 
 
I min studie innehåller alla topics fraser, det har varit urvalsmetod för vilka som skulle 
användas. Topics utan fraser var oanvändbara i studien, då de på icke-expanderad nivå inte 
kan struktureras med någon av operatorerna #syn och #od3. Man kan fundera på om det är 
just egenskapen att innehålla fraser som medför att det inte går att urskilja några skillnader på 
topic-nivå. Tidigare studier har inte haft det urvalet, utan det har funnits topics både med och 
utan fraser. I min studie presterar stark struktur i stort sett lika dåligt på båda 
expansionsnivåerna, och sämre än svag struktur. Det saknas en mellannivå av struktur, med 
fasetter men utan frasstruktur. Det hade varit intressant att kunna jämföra en sådan struktur 
med den starka struktur jag använt, med både fasetter och fraser markerade.  
 
Inom varje query-typ kan man däremot se stora skillnader på hur olika topics presterar. 
Den starka strukturen är ofördelaktig för E0-queries, som ger 0 träffar för 9 topics, och för 
E1-queries som ger 0 träffar för 8 (av samma 9) topics av sammanlagt 25 topics. Dessa 0-
resultat drar ned medelvärdet betydligt och medför att stark struktur igenomsnitt försämrar 
effektiviteten jämfört med svag. Topics med 0-resultat filtrerades bort och nya medelvärden 
beräknades för de återstående för att se om bilden förändrades. I likhet med resultatet för 
samtliga topics gäller, att expansion försämrar återvinningseffektivitet vid svag struktur. 
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Egenskaper hos filtrerade topics jämfördes med egenskaper hos bortfiltrerade topics. Antalet 
fasetter skiljer sig, som tidigare nämnts återfanns samtliga topics med endast en fasett bland 
de 0-presterande. Följden blir, att de filtrerade har minst två fasetter. I övrigt kan inga 
särskiljande egenskaper hittas. Inte heller uppvisar topics inom någon grupp sinsemellan 
liknande egenskaper. T.ex. är antal relevanta dokument för respektive topics varierande inom 
båda grupper. Namn förekommer i både filtrerade och bortfiltrerade topics i ungefär samma 
omfattning. Det enda man kan sluta sig till är möjligen att queries bör innehålla mer än en 
fasett. 
 
Den starka strukturen presterar mycket bra för 5 topics (360, 400, 410, 415 och 440), vilket 
innebär att medelvärdet döljer dels många 0-resultat, och dels dessa högpresterande queries, 
både på E0-nivå och på E1-nivå. Emellertid presterar alla query-typer mycket bra för just 
dessa 5 topics, expanderade lika bra som icke-expanderade, och stark struktur i stort sett lika 
bra som svag struktur. Det verkar som om termerna i initial-queries överensstämmer med dem 
som ingår i relevanta dokument, vilket får anses oförutsägbart. I studien har helt enkelt topics 
egna termer använts. Möjligen kan förekomst av ortnamn eller andra namn ha betydelse i tre 
topics, eftersom namn inte expanderas. Termer som saknar synonymer inkluderas i queries 
som sådana. I ostrukturerade queries kan synonymer, som är oviktiga eller irrelevanta, 
dominera och trycka ned effekten av viktiga söktermer. Men när söktermer fasetteras, är de 
inte längre lika, utan det är fasetterna som behandlas likvärdigt. På detta sätt får viktiga 
söktermer relativt högre vikt, vilket påpekas av Pirkola (1998). 
 
Ett undantag från regeln att namn inte expanderas utgörs av frasen ”Schengen agreement” 
(Topic 410). Den har jag behandlat som expanderbar fras p.g.a. osäkerhet om publiceringsår 
för studiens dokument, och om när ett namn på avtalet var etablerat. Såvitt jag minns har 
svenska tidningsartiklar om Schengenavtalet under de senaste tio åren innehållit olika 
synonymer för ”avtal”, detsamma är tänkbart för engelskspråkiga artiklar. Med tanke på 
återvinningsresultatet verkar den bedömningen rimlig. 
  
Två andra högpresterande topics (360, 440) innehåller inga namn. Det verkar som om topic-
texten innehåller avgörande betydelsebärande termer, och då dessa används blir prestationen 
hög. Dessutom används termerna förmodligen inte i icke-relevanta dokument i nämnvärd 
omfattning, därav den höga precisionen. Frågan är hur man identifierar betydelsebärande 
termer vid en första query-formulering. Sökexpertens ämneskunskaper, och tillgång till 
ämnesspecifika lexikon, är förmodligen avgörande. 
 
Topic 415 (drug trafficking golden triangle) presterar markant bättre med alla query-typer än 
övriga topics. Starkt strukturerade queries på båda expansionsnivåerna visar ett medelvärde på 
8,5 respektive 8,1 % precision. Topic 415 uppvisar det bästa resultatet vid stark struktur av 
alla topics, mätt med precision. Den är inte så hög vid DCV=5 eller 10, men är vid DCV=100 
så hög som 30 % precision, samma för både E0 och E1. Att 30 relevanta dokument återfinns 
bland de 100 första, förutsätter att det finns minst 30 relevanta dokument i samlingen. Topic 
415 har det allra största antalet relevanta dokument, 95 st. (övriga har mellan 6 och 81, med 
ett medelvärde  på 37). En ytterligare orsak till det goda resultatet kan vara att en stor andel av 
relevanta dokument innehåller just namnet Golden Triangle. Frasen ”golden triangle” 
expanderades inte, eftersom det är ett namn. Som framhållits ovan, så får viktiga söktermer 
relativt högre vikt när söktermer fasetteras. P.g.a. tekniska problem kan det inte kontrolleras i 
QPA, men ”golden” var en av de termer som återvann en hel del relevanta dokument då jag 
provkörde query-termerna en och en mot InQuerys index.  
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Mina resultat stämmer relativt väl med jämförbar tidigare forskning då det gäller hur olika 
strategier presterar i förhållande till varandra. Däremot är prestationen överlag tämligen klen. 
Man kan därför fundera på flera faktorer som kan tänkas inverka på ett sökresultat: 
 

• egenskaper hos topics och queries (fraser, antal fasetter antal termer)  
 

• kvalitén på queries 
 

• källa för expansionstermer 
 

• expansionens omfattning 
 
Egenskaper hos topics och queries (fraser, antal fasetter, antal termer)  
 
Av de 41 topics som tillhör TRECUta dokumentsamling återstår efter redovisade strykningar 
25 st. En effekt skulle kunna bli att urvalet topics snedvrider stud iens resultat. Jag menar att 
problemet i detta fall är obetydligt. De topics som ingår i studien skiljer sig på olika sätt från 
varandra, och fraser är bara en av flera egenskaper. Flera strukna topics innehåller fraser. Då 
jag jämför mängden strukna topics med mängden topics som ingår i studien, finner jag att 
antal fasetter och namnförekomst varierar på ett likartat sätt inom mängderna. Det förefaller 
troligt att skillnader i egenskaper hos topics inte påve rkat resultatet, eftersom egenskaper hos 
strukna topics inte avviker på något nämnvärt sätt. 
.  
Som nämnts ovan, så misslyckas queries med stark struktur att återvinna ett enda relevant 
dokument i 8 fall för E0- och i 9 fall för E1-nivå. Bland dessa återfinns samtliga 5 topics med 
endast en fasett representerad i queries. Möjligen kan man relatera detta faktum till 
diskussionen om korta queries. Antal fasetter och antal termer, som bestämmer om en query 
blir kort eller lång, kan tänkas inverka. Kekäläinen och Järvelins queries innehöll flera 
fasetter, då antalet fasetter i topics bibehölls vid query-konstruktionen. Det medförde en 
genomsnittlig bredd (antal termer) på 6.1 för icke- expanderade queries. I min studie har dessa 
queries i genomsnitt 3.1 termer. Kekäläinen och Järvelin hade en expansion med ett större 
antal termer (samtliga i deras tesaurus), vilket gav en genomsnittlig bredd på 18.5 för 
expanderade queries jämfört med 14.9 i min studie. 
 
Kvalitén på queries 
 
Då man fördjupar sig i studiens queries för att värdera urvalet av synonymer, får man 
påminna sig att samtliga termer har normaliserats. En jämförelse mellan en initial- term och 
dess synonymer måste alltså göras med hjälp av topic- listan i bilaga 1. Där återfinns termer i 
initial-queries i den form de har efter en första normalisering, som innebär att 
tempusböjningar, pluraländelser och ändelsen - ly tas bort. Efter expansion och struktur 
provkörs alla query-termer mot index för att se om ENGTWOL känner igen termen. I detta 
skede normaliseras många termer ytterligare. Till exempel medför normalisering av query-
termen ”poaching” en reducering till ”poach”, vilken i sin tur återvinner dokument med 
termen ”poaching”. Dessutom har de query-termer som inte finns i index strukits, vilket 
medför att antalet synonymer kan vara mindre än 5 i vissa queries. 
 
Med denna påminnelse i åtanke, kan man se att det simulerade automatiska termvalet innebar 
att termer valdes utan hänsyn till definitionen av ett uppslagsord. Effekten blev att ibland är 
synonymerna inga äkta sådana, utan har en helt annan innebörd än den som avses i topic-
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texten. Systemet förutsattes automatiskt välja första gången en term i samma ordklass 
förekom. Det var inte alltid ett uppslagsord, utan kunde förekomma som synonym till ett 
annat uppslagsord. Ett system letar efter en exakt söksträng, det saknar språkkänsla (Large et 
al. s. 73). Även Pirkola (1998, s. 61) berör problemet med att termer med olika innebörd 
används som synonymer, och Chowdhury (1999, s. 425) efterlyser en möjlighet att markera 
domäntillhörighet då ett system ska söka synonymer.  
 
En lösning på ovanstående problem erbjuder IR-system med relevance feedback 
(relevansåterkoppling). Relevansåterkoppling omfattar viktiga val om vilka operationer som 
ska utföras automatiskt av systemet, och vilka som användaren ska initiera och kontrollera. I 
sin ursprungsform syftar uttrycket på ett interaktivt kretslopp där användaren vä ljer ut en liten 
mängd dokument som verkar relevanta för en query, och systemet använder egenskaper ur 
dessa utvalda relevanta dokument för att revidera en initial-query. Användaren interagerar 
med systemet genom att specificera de relevanta dokumenten. Vissa gränssnitt tillåter 
användaren att välja vilka termer som ska läggas till en query. Denna möjlighet har visat sig 
förbättra återvinningseffektivitet i ett flertal studier och kontexter. (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999, s. 303-306). 
 
Resultaten varierar för olika topics på så sätt att vissa topics återvinner många relevanta 
dokument som återfinns högt i träfflistan oavsett query-typ, medan andra återvinner få eller 
inga alls. Inga egenskaper hos topics eller queries går att urskilja som gemensamma 
förklaringar till resultaten. ”Bra” queries är helt enkelt bättre än ”dåliga”. Frågor vad som är 
”bra” termer, vilka de bästa termerna för query-expansion är, och va rifrån de kan hämtas 
(Efthimiadis 1996, s.123) aktualiseras här. I denna studie har topics egna termer använts till 
initial-queries, vilket var mindre lämpligt i många fall. Vid en professionell sökning tillägnar 
sig troligtvis sökexperten sitt ämnesområdes facktermer och vokabulär, och kan därför välja 
termer på ett mer lyckat sätt. Ett sådant resonemang stämmer med Efthimiadis´(1996), som 
påpekar att användarens kunskapsnivå är avgörande för hur en ursprunglig query formuleras 
(Ibid., s. 126).  
 
Källa för expansionstermer 

 
I min studie används ett elektroniskt kollektionsoberoende lexikon för simulerad automatisk 
expansion. Detta val av termkälla kan förmodligen påverka sökresultatet. Kekäläinen och 
Järvelins (1998) expansion ägde rum med hjälp av en tesaurus, speciellt konstruerad av 
indextermer i den använda databasen. Pirkola (1998) använde två termkällor, ett allmänt och 
ett ämnesspecifikt lexikon. Expansionstermer i Stenström och Eklunds (2002) studie  valdes ut 
av systemet via automatisk expansion, och utgjordes av termer som ingick i återvunna 
relevanta dokument. Samtliga testade algoritmer lyckades föreslå expansionstermer som 
förbättrade återvinningseffektiviteten. Förmodligen medförde det att ”b ra” termer användes 
för expansion. Samtidigt måste vi komma ihåg att förbättringen gäller genomsnittligt. För så 
många topics som 9 av 20 återvanns inga ytterligare dokument med hjälp av 
synonymexpansion i Stenström och Eklunds (2002) studie. Som tidigare påpekats, var många 
expansionstermer i min studie relativt olämpliga. De termer som föreslogs som synonymer av 
Roget´s tesaurus ligger ofta nära talspråk och slang, och förekommer förmodligen inte så ofta 
i tidningsartiklar (t.ex. ”babe” och ”chick” som synonymer för ”woman” i ett topic som 
behandlar kvinnliga präster). Kvalitén på det valda lexikonet var inte tillräckligt bra. 
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Expansionens omfattning 
 

I Kekäläinen och Järvelins studie uppvisar SSYN-strukturen i kombination med den högsta 
expansionsnivån det allra bästa resultatet. I min studie presterar SSYN-strukturen sämst av 
alla. Den skiljer sig också från Kekäläinen och Järvelins (1998) vad gäller expansion. 
Expansionsnivån omfattar endast (få) synonymer, medan Kekäläinen och Järvelins (många) 
expansionstermer innehåller alla typer av relationer. En slutsats jag drar här, är att expansion 
med synonymer inte är tillräckligt omfattande för att förbättra sökresultatet. Man får påminna 
sig vad van Rijsbergen säger om indextermer (se s. 11) och i likhet med Kekäläinen och 
Järvelin (1998) använda expansionstermer med alla typer av relationer. 
 
Antalet synonymer vid expansion var i min studie endast fem. Att begränsa antalet synonymer 
till 5 medför i och för sig mindre brus än det som Pirkolas (1998) stud ie visar, men resultatet 
är ändå tämligen svagt. Övriga studier har betydligt flera, förutom Stenström och Eklund 
(2002) som också expanderade med fem synonymer. Men då deras expansionstermer valdes 
ut på annat sätt, så verkar det inte vara enbart antalet i sig, utan framför allt kvalitén på 
expansionstermer som avgör resultatet.  
 
Stenström och Eklund (2002) expanderade automatiskt med termer ur återvunna relevanta 
dokument, och uppnådde på så vis en förbättrad återvinningseffektivitet. Jag expanderade 
med samma antal synonymer, på ett sätt som simulerade en automatisk expansion med ett 
kollektionsoberoende lexikon. Expansionen medförde en försämring av 
återvinningseffektivitet mätt med precision, både genomsnittligt och för varje enskilt topic. En 
automatisk expansion med hjälp av ett kollektionsoberoende lexikon förefaller problematisk.  
 
Sammanfattningsvis så överensstämmer mina resultat delvis med den tidigare forskning som 
Kekäläinen och Järvelin genomfört, där expansion och struktur är jämförbara. Övr iga studier 
som refereras, och som visar att expansion och struktur förbättrar resultatet, är inte helt 
jämförbara. Expansionerna är betydligt mer omfattande både vad det gäller antal synonymer 
och antal termrelationer, valet av termkällor är annorlunda och strukturer skiljer sig åt. 
 

9. Avslutande reflektioner 
 
Urvalsprincipen för de topics som ingår i studien har varit att de ska innehålla fraser. Ett 
intressant ämne för fortsatt forskning är hur fraser kan expanderas och struktureras.  
 
Expansion av fraser i min studie ägde rum genom konstruktionen av s.k. kvasisynonymer. 
Den processen blev relativt subjektiv. Många fraser består av två substantiv, t.ex. ”child 
labor”, eller ett adjektiv följt av substantiv, t.ex. ”clergy person”. Man kan fundera kring hur 
kvasisynonymer ska konstrueras, vilken del av frasen som ska expanderas med synonymer. 
Det blir ännu mer komplicerat då frasen består av tre termer, t.ex. ”sick building syndrom” 
och ”hybrid automobile engine”. Det gäller att bibehålla den mest betydelsebärande termen 
och få synonymer som betecknar samma begrepp. 
 
Pirkola (1998) uppnådde en dålig återvinningseffektivitet då termer i en fras expanderades var 
för sig. Betydelsen av frasen förlorades då en terms alla översättningstermer inkluderades i en 
query. Det innebar att termer med olika innebörd användes som synonymer och mycket 
”brus” återvanns. Metoden har inte jämförts med vad som händer då kvasisynonymer 
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konstrueras som alternativ. Kekäläinen och Järvelin (1998) använde kvasisynonymer ur 
dokumentsamlingens indextermer.  
 
Enligt Pirkola (1998) beror effekten av översättningsmetod på typen av textdatabas. Man kan 
se översättningstermer som synonymer till källspråksord och dra paralleller här till 
synonymexpansion. Nyhetsartiklar innehåller både vardags- och vetenskapligt språk. Därför 
visade sig användandet av både ett allmänt och ett specifikt lexikon att vara en bra metod i 
CLIR-studien. Allmänna lexikon ger ofta många likvärdiga/motsvarande ord till ett 
källspråksord, medan speciallexikon bara ger en eller två motsvarigheter (Ibid., s.61). Typiskt 
är domänspecifika termer dominerande i speciallexikon, medan de är ovanliga i allmänna 
ordböcker. Därför översätter allmänna lexikon sällan specifika termer (Ibid., s. 61). Men dessa 
söktermer är avgörande i många queries, t.ex. för topic 415 (drug trafficking golden triangle). 
 
Det vore därför intressant att i fortsatt forskning se närmare på om resultatet påverkas när 
fraserna är namn, tekniska termer eller någon typ av standarduttryck. Enligt Pirkola (1998, s. 
61) är ofta de söktermer som har en eller två översättningar de mest viktiga 
(betydelsebärande) orden i ett topic och vice versa, termer med många översättningar är 
oviktiga ord. Därmed blir också strukturering av betydelse. Oviktiga söktermer och 
irrelevanta översättningsmotvarigheter (och även synonymer) tenderar att i ostrukturerade 
queries dominera och trycka ned effekten av viktiga söktermer. Men när söktermer fasetteras, 
är de inte längre lika, utan det är fasetterna som behandlas likvärdigt. På detta sätt får viktiga 
söktermer relativt högre vikt eftersom termer som saknar synonymer inkluderas i en query 
som sådana. 
 
Strukturering av fraser har försämrat återvinningseffektiviteten både hos Kekäläinen och 
Järvelin (1998) och i min studie. Det vore intressant att undersöka strukturer som skiljer sig åt 
vad gäller fras/närhetsoperator. Operatorer som tillåter vilken ordning som helst respektive 
tvingande ordning skulle kunna jämföras, och det tillåtna termavståndet kan varieras inom 
respektive operatorer.  
 
Mitt personliga syfte med att göra en sådan här studie har varit en önskan att bli bättre på 
informationssökning, att helt enkelt hitta vad jag söker. Frågan är vilka generaliseringar jag 
kan göra från en experimentell studie till en verklighet, där jag som användare har ett verkligt 
informationsbehov. När det gäller det själva studien är inriktad på, dvs. expansion och 
struktur av queries, så har jag dragit följande slutsatser: 
 

• Expandera med många termer 
• Hämta termerna ur bra lexikon och tesaurer 
• Använd både allmänna och ämnesspecifika lexikon och tesaurer 
• Ta med alla typer av termrelationer 
• Konstruera fasetter 

 
Dessutom har jag funderat mycket kring konstruktion och expansion av fraser, både ur 
språklig synvinkel och hur IR-systemet behandlar dem. 
 
När jag påbörjade min studie, uppstod problem redan vid val av termer till en initial-query. För 
att få ledtrådar tittade jag i tidigare BHS-uppsatser. Där beskrevs processen ungefär som: ”en 
initial-query formulerades (på sedvanligt sätt)”. Den beskrivningen sa ingenting om alla de 
valmöjligheter som fanns. Topics egna termer kan användas, men ibland är de klart olämpliga. 
Automatisk query-konstruktion, där en sökfråga kan skrivas in i naturligt språk och 



 45 

transformeras till en query, är möjlig i vissa operationella IR-system. Det medför inte självklart 
en förbättring. Det topic som ströks p.g.a. för få återvunna dokument handlar om ”mercy 
killings”. Relevanta dokument använde över huvud taget inte denna fras. De innehöll termer 
och fraser som “wish to die”, “dead”, ”death”, ”life support” och “respirator”. Urvalet av 
termer till en initial-query bör nog utsättas för en intellektuell bedömning. För formulering av 
initial-queries i studien är min kunskapsnivå avgörande då jag bestämmer vad som är bra eller 
dåliga termer. När det gäller engelskspråkiga nyhetsartiklar, så har jag en mycket liten 
kännedom om vokabulären. Som en följd av dessa resonemang valde jag att använda termer ur 
topics. Som yrkesverksam lär man sig ämnesspecifika vokabulärer genom erfarenhet och 
förtrogenhet vid aktuella ämnen.  
 
Urval av expansionstermer är också ett problem. En initial-query för ett ämne som ”torka i 
Afrika” kan behöva expanderas med termen ”regn”, vilket svårligen kan automatiseras. En helt 
automatisk expansion som i Stenström och Eklunds (2002) studie medförde visserligen en 
genomsnittlig förbättring, men resultatet dolde att så många som 9 av 20 topics inte fick bättre 
resultat.  En interaktiv expansion i ett IR-system med relevansåterkoppling skulle kunna 
möjliggöra en förbättring.  
 
Vid query-expansion blev valet av lexikon en tidsödande process. Jag expanderade en hel del 
termer på prov i olika on-line-tesaurus, UNESCO:s tesaurus var en av dem. Då termer inte 
återfanns i den generella, fanns ämnesspecifika tesaurer att använda. Där var lätt att hitta en 
mängd ”bra” synonymer, genom att helt enkelt klicka runt. Men det var omöjligt att beskriva en 
konsekvent strategi och följa den. Dessutom uppstod ideligen val mellan olika ämnen där min 
allmänbildning var klart otillräcklig. Frågan var i vilken omfattning vetenskapliga termer 
används i en tidningsartikel. I en reell söksituation hade jag gärna använt denna tesaurus, men 
metoden blev oklar och dög inte i en vetenskaplig studie. Manuell expansion ersattes därför med 
en simulerad automatisk expansion. Därmed kunde jag också pröva om automatisk expansion 
med hjälp av en kollektionsoberoende termkälla är en användbar metod. Andra lexikon som jag 
provade, utöver UNESCO:s tesaurus, gav inga synonymer alls till en stor andel av termerna, så 
att den expansion av initial-queries som blev resultatet, blev alltför mager.  
 
För att kunna utföra studien, var det nödvändigt att sätta sig in i hur IR-systemet som 
användes fungerar. Det har varit en hel del komplicerade saker att försöka förstå, bl.a. best-
match och belief-värde. Sådana beräkningar utförs visserligen bakom kulisserna, men med en 
åtminstone övergripande förståelse, kan jag utforma bättre queries. Jag har bl. a. lärt mig att 
tänka på operatorsval, analysera hur valen påverkar hur termer viktas och därmed vilka 
dokument som återvinns. När det gäller viktning av termer så utförs den oftast automatiskt av 
IR-systemet. Som användare påverkar jag viktningen med mitt val av operatorer. Min studie 
är utförd i ett probabilistiskt system. Men jag tänker mig att de lärdomar jag fått är 
överförbara till andra system, på en övergripande nivå. Den struktur som innebär att fasetter 
konstrueras, och som i tidigare forskning visat sig prestera bra, används ju också i booleska 
system.  
 
För att kunna dra några som helst slutsatser angående metoders och strategiers prestation, 
måste variablerna i studien hållas kontrollerade. Genom att simulera en till största delen 
automatisk query-konstruktion, har jag efterliknat metoder använda inom de stud ier som 
refereras under tidigare forskning. På så sätt har jag undvikit problemet med att beskriva och 
använda en komplex intellektuell process. Ideligen har jag fått fundera och reflektera över 
metodval och strategier. Vissa IR-system erbjuder en interaktiv query-konstruktion. I ett 
sådant system kan expansionstermer föreslås av systemet, och användaren kan göra ett urval. 
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En sådan metod skulle minska problemet med olämpliga termer.  I min studie har jag följt en 
strategi med automatisk expansion trots att den ibland resulterar i uppenbart olämpliga termer, 
t.ex. användningen av ”chick”, ”babe” osv. som synonymer till ”woman” i topic om kvinnliga 
präster. I en verklig söksituation kan man pröva olika metoder på ett tämligen pragmatiskt och 
godtyckligt sätt, bara man hittar det man vill finna. Problemet är då att från praktisk erfarenhet 
ändå kunna dra generella lärdomar, tillämpbara även i nya söksituationer. Denna spänning 
mellan teori och praktik har varit mycket stimulerande och gjort arbetet med studien intressant 
och roligt.  För att utvecklas som praktiker, måste man analysera och reflektera över sina 
sökstrategier och deras resultat. Det är då viktigt att skilja ut olika variabler, och förändra en i 
taget för att urskilja just dess betydelse för resultatet.  
 
För egen del har jag dragit slutsatsen att det gäller att noga lära känna den databas man söker i 
när det gäller hur index är byggt, vilken matchningsteknik som tillämpas, vad de olika 
operatorerna innebär osv. Vid query-formulering gäller det att också känna till ämnets 
vokabulär och ha goda språkkunskaper då man väljer vilka termer som ska användas. En god 
hjälp är om det finns en tesaurus som tillhör databasen, eller om man på annat sätt har tillgång 
till indextermer i dokumentsamlingen.  
 
Utan tvivel har jag lärt mig mycket som jag inte kunde tidigare. Jag hoppas att min 
beskrivning är tillräckligt tydlig för att mina erfarenheter också kan vara till nytta för andra. 
Att göra en studie i laboratoriemiljö skiljer sig en hel del från att göra verkliga sökningar för 
ett eget informationsbehov. Spänningen mellan dessa två förhållningssätt har varit både 
stimulerande och utmanande.  
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10. Sammanfattning 
 
Ett problem inom IR-forskningen är hur man ska uppnå ett optimalt återvinningsresultat. 
Vanligen menas med detta att en sökning ska ge så många relevanta dokument som möjligt 
och samtidigt så få icke-relevanta dokument som möjligt. Det innebär att IR-systemets 
centrala problem blir att försöka avgöra vilka dokument som är relevanta, och vilka som inte 
är det. Systemets beslut bestäms av vilken IR-modell det baseras på. Bland de klassiska 
modellerna för återvinning räknas den booleska modellen, vektormodellen samt den 
probabilistiska modellen. 
 
En viktig faktor när det gäller återvinningseffektivitet är den query man ställer till systemet. 
En query matchas mot de dokument som finns i databasen. Då de återvunna dokumenten inte 
motsvarar informationsbehovet kan en query formuleras om för att förbättra 
återvinningsresultatet. Genom att expandera en query, dvs. utöka antalet termer, ökar 
möjligheten att förbättra återvinningsresultatet vad det gäller antalet återvunna dokument. Då 
även relevansen hos de återvunna dokumenten är av stor betydelse, kan strukturering av en 
query medföra ett förbättrat resultat. En svag struktur innebär att alla söktermer anses lika 
viktiga. Ju starkare struktur, desto större är skillnaden mellan olika söktermers betydelse vid 
återvinningen. 
 
I den experimentella studien undersöktes hur queries, strukturerade på två olika sätt, vid olika 
expansionsnivåer, inverkar på återvinningseffektivitet. I studien prövades också om en 
begränsad automatisk expansion är lämplig för att förbättra återvinningseffektivitet. Frågorna 
som ställdes var: 
 

• Föreligger skillnader i återvinningseffektivitet inom den svaga query-strukturen vid 
olika expansionsnivåer? 

 
• Föreligger skillnader i återvinningseffektivitet inom den starka query-strukturen vid 

olika expansionsnivåer? 
 

• Finns det en skillnad i återvinningseffektivitet mellan svagt struk turerade queries och 
starkt strukturerade queries när queries inte är expanderade? 

 
• Finns det en skillnad i återvinningseffektivitet mellan svagt strukturerade queries och 

starkt strukturerade queries när queries är expanderade? 
 
Tidigare forskning visar att query-expansion förbättrar återvinningseffektivitet mätt med 
precision och/eller recall. En studie som undersökt den kombinerade effekten av struk tur och 
expansion pekar på att de samverkar på ett effektivt sätt, samt att struktur får ökad betydelse 
ju större expansionen är.  
 
Testmiljön där undersökningen ägde rum är tillgänglig via QPA, Query Performance Ana-
lyser. QPA är ett webbaserat verktyg för analys, visualisering och jämförelse av effektivitet 
hos queries. QPA är utvecklat vid Institutionen för informationsstudier vid Tammerfors 
universitet, Finland. QPA innefattar det probabilistiska återvinningssystemet  InQuery och ett 
flertal textdatabaser med tidningsartiklar. I studien användes textdatabasen TRECUta som 
utgör en delmängd av textdatabasen TREC.  I QPA finns tillgång till redan formulerade topics 
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med för dessa topics relevanta dokument. Av testkollektionens 41 topics valdes 25 ut p.g.a. att 
de var expanderbara och innehöll fraser. Två expansionsnivåer användes, E0, som bestod av 
betydelsebärande termer från topic, och E1, som bestod av dessa termer och (högst) 5 
synonymer till var och en. Vid synonymexpansionen användes ett elektroniskt kollektions-
oberoende lexikon som termkälla. Fraser expanderades genom konstruktion av s.k. 
kvasisynonymer, där en av termerna i frasen expanderades, och kombinerades med den/de 
andra termerna i ursprungsfrasen. Queries på båda expansionsnivåer strukturerades enligt 
följande: 
 
Den svaga strukturen innebar att alla termer placerades inom en #sum-operator, både för icke-
expanderade och expanderade queries. Termerna inom #sum-operatorn ska ha lika stort 
inflytande på återvinningsresultatet 
 
Den starka strukturen innebar för icke-expanderade queries att fraser placerades inom 
närhetsoperatorn #od3. Denna i sin tur placerades inom en #sum-operator. Närhetsoperatorn 
#od3 villkorar att termerna ska finnas inom det angivna avståndet i den ordningen.  
 
För expanderade queries innebar stark struktur att fraser placerades inom närhetsoperatorn 
#od3, att synonymer placerades inom en #syn-operator, vilken i sin tur placerades inom en 
#sum-operator. Termerna inom #syn-operatorn anses vara instanser av samma begrepp. 
 
Återvinningseffektivitet mättes med precision vid 11 DCVer. Sedan beräknades, för va rje 
strategi och vid samtliga använda DCVer, den genomsnittliga precisionen över alla topics. 
Resultatet visade att expansion och struktur, sådana de utfördes i denna studie, försämrade 
återvinningseffektivitetet mätt med precision, både var för sig och i kombination med 
varandra. Den bästa prestationen uppmättes med svag struktur och ingen expansion. Topics 
med 0-resultat i stark struktur filtrerades bort och nya medelvärden beräknades för de 
återstående. I likhet med resultatet för samtliga topics gällde, att expansion försämrar 
återvinningseffektivitet vid svag struktur, samt att stark struktur fö rsämrade resultatet på båda 
expansionsnivåerna.   
 
Tidigare forskning visar sammanfattningsvis att query-expansion och query-struktur i 
kombination med varandra förbättrar återvinningseffektivitet. När man undersöker resultatet i 
detalj, kan man se dels att svagt strukturerade queries förlorar på expansion, dels att queries 
utan frasstruktur ger bättre precision än queries med frasstruktur då queries inte är 
expanderade. Detta motsvarar studiens expansion och struktur och även dess resultat. 
 
Tidigare forskning har diskuterat de avvikelser som finns på topic-nivå, men som döljs av 
genomsnitt. I studien fanns inga avvikelser från genomsnittet på topic-nivå vad gäller de 
undersökta variablerna. Resultatet stämmer relativt väl med den studie som undersökt den 
kombinerade effekten av struktur och expansion, då det gäller hur olika strategier presterar i 
förhållande till varandra. Övriga studier som refereras, och som visar att expansion och 
struktur förbättrar resultatet, är inte helt jämförbara. Resultatet påvisar att omfattande 
expansion med termer som har alla typer av relationer, och en fasetterad struktur, är 
fördelaktigare än den begränsade expansionen som användes i den här stud ien. Tänkbara 
orsaker till resultaten i studien som diskuteras är korta queries, få och ”dåliga” söktermer, att 
expansionsnivåer och strukturer är få, samt att alla topics innehåller fraser. Metoderna för 
frasexpansion och frasstruktur diskuteras också. Topics där synonymer var olämpliga eller 
saknades för samtliga termer (d.v.s. att initial-queries inte kunde expanderas), ströks ur 
studien. Att topics ströks ur studien ansågs inte ha snedvridit studiens resultat. 
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I studien prövades om en automatisk expansion med hjälp av en kollektionsoberoende 
termkälla är en användbar metod. Metoden förefaller olämplig. Expansion av en initial-query 
skedde genom att termer valdes utan hänsyn till definitionen av ett uppslagsord, vilket 
medförde dålig kvalité på synonymerna. En lösning på detta problem som diskuteras är 
relevance feedback (relevansåterkoppling). I ett IR-system som använder relevans-
återkoppling kan expansionstermer föreslås av systemet, och användaren kan göra ett urval. 
Betydelsen av goda termkällor för att undvika få och ”dåliga” synonymer, påpekas också. En 
resonemang förs om vilka generella lärdomar som kan dras från en studie i laboratoriemiljö 
till en verklig söksituation. 
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Bilaga 1: studiens topics med initial-queries 
 
Topic 351: What information is available on petroleum exploration in the South 
Atlantic near the Falkland Islands?  
 
E0= petroleum exploration falkland island 
 
Topic 353: Identify systematic explorations and scientific investigations of Antarctica, 
current or planned.  
 
E0= scientific investigation antarctica 
 
Topic 355: Identify documents discussing the development and application of 
spaceborne ocean remote sensing.  
 
E0= spaceborne ocean remote sensing 
 
Topic 360: What are the benefits, if any, of drug legalization? 
 
E0 = drug legalization benefit 
 
Topic 362: Identify incidents of human smuggling (ströks p.g.a. låg återvinning).  
 
E0 = human smuggling  
 
Topic 372: Identify documents that discuss the growth of Native American casino 
gambling.  
 
E0= native american casino gambling growth 
 
Topic 373: Identify documents that discuss the concerns of the United States 
regarding the export of encryption equipment. 
 
E0= encryption equipment export usa 
 
Topic 377: Identify documents that discuss the renewed popularity of cigar smoking. 
 
E0= cigar smoking renew popularity 
 
Topic 384: Identify documents that discuss the building of a space station with the 
intent of colonizing the moon 
 
E0= moon space station colonize 
 
Topic 385: Identify documents that discuss the of hybrid automobile engines, (i.e., 
cars fueled by something other than gasoline only). 
 
E0= hybrid automobile engine 
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Topic 387: Identify documents that discuss effective and safe ways to permanently 
handle long-lived radioactive wastes. 
 
E0= effective safe handle permanent radioactive waste 
 
Topic 388: Identify documents that discuss the use of organic fertilizers (composted 
sludge, ash, vegetable waste, microorganisms, etc.) as soil enhancers. 
 
E0= organic fe rtilizer use 
 
Topic 392: What are the applications of robotics in the world today?  
 
E0= robotic application  
 
Topic 396: Identify documents that discuss sick building syndrome or building -related 
illnesses. 
 
E0= sick building syndrome 
 
Topic 399: Identify documents that discuss the activities or equipment of 
oceanographic vessels. 
 
E0= oceanographic vessel activity equipment 
 
Topic 400: What measures are being taken by local South American authorities to 
preserve the Amazon tropical rain forest? 
 
E0= tropical rain forest amazon preserve local authority 
 
Topic 407: What is the impact of poaching on the world's various wildlife preserves? 
 
E0= poach wildlife preserve  
 
Topic 408: What tropical storms (hurricanes and typhoons) have caused significant 
property damage and loss of life? 
 
E0= tropical storm property damage loss of life  
 
Topic 410: Who is involved in the Schengen agreement to eliminate border controls 
in Western Europe and what do they hope to accomplish? 
 
E0= schengen agreement accomplish involve  
 
Topic 415: What is known about drug trafficking in the "Golden Triangle", the area 
where Burma, Thailand and Laos meet? 
 
E0= drug traffick golden triangle 
 
Topic 420: How widespread is carbon monoxide poisoning on a global scale? 
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E0= carbon monoxide poisoning global 
 
Topic 421: How is the disposal of industrial waste being accomplished by industrial 
management throughout the world? 
 
E0= disposal industrial waste 
 
Topic 431: What are the latest developments in robotic technology? 
 
E0= development  robotic  technology 
 
Topic 440: What steps are being taken by governments or corporations to eliminate 
abuse of child labor? 
 
E0= abuse child labor 
 
Topic 442: Find accounts of selfless heroic acts by individuals or small groups for the 
benefit of others or a cause. 
 
E0= selfless heroic act 
 
Topic 445: What other countries besides the United States are considering or have 
approved  women as clergy persons. 
 
E0= approve woman clergy person  
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Bilaga 2: studiens queries 
 
1.        
Topic 351 

SVAG STARK 

E0  #sum(petroleum exploration 
@falkland island) 

#sum(#3(petroleum exploration) 
#3(@falkland island)) 

E1 #sum(petroleum exploration analyse 
examination expedition inquiry 
inspection @falkland island) 

#sum(#syn(#3(petroleum exploration) 
#3(petroleum analyse) #3(petroleum 
examination) #3(petroleum expedition) 
#3(petroleum inquiry) #3(petroleum 
inspection)) #3(@falkland island)) 

 
2.        
Topic 353 

SVAG STARK 

E0  #sum(scientific investigation 
@antarctica) 

#sum(#3(scientific investigation) 
@antarctica) 

E1 #sum(@antarctica scientific accurate 
clear controlled deductive exact 
investigation) 

#sum(@antarctica #syn(#3(scientific 
investigation) #3(accurate investigation) 
#3(clear investigation) #3(controlled 
investigation) #3(deductive 
investigation) #3(exact investigation))) 

 
3. 
Topic 355   

SVAG STARK 

E0  #sum(spaceborne ocean remote 
@sensing) 

#sum(spaceborne ocean #3(remote 
@sensing)) 

E1 #sum(spaceborne ocean big drink 
pond blue bounding main brine 
remote alien back backwood beyond 
@boondock @sensing) 

#sum(spaceborne #syn(ocean #3(big 
drink) #3(big pond) #3(bounding main) 
blue brine) #syn(#3(remote @sensing) 
#3(alien @sensing) #3(back @sensing) 
#3(backwood @sensing) #3(beyond 
@sensing) #3(@boondock @sensing))) 

 
4.  
Topic 360 

SVAG STARK 

E0  #sum(drug legalization benefit) #sum(#3(drug legalization) benefit) 
E1 #sum(drug legalization biologic cure 

depressant dope essence benefit 
account aid asset assistance avail) 

#sum(#syn (#3(drug legalization) 
#3(biologic legalization) #3(cure 
legalization) #3(depressant legalization) 
#3(dope legalization) #3(essence 
legalization)) #syn(benefit account aid 
asset assistance avail)) 
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5. 
Topic 372 

SVAG STARK 

E0  #sum(native @american casino 
gambling growth) 

#sum(#3(native @american) #3(casino 
gambling) growth) 

E1 #sum(native @american built in 
congenital constitutional casino bank 
betting house big store club 
clubhouse gambling growth advance 
advancement aggrandizement 
augmentation beef up) 

#sum(#syn(#3(native @american) 
#3(built in @american) #3(congenital 
@american) #3(constitutional 
@american)) #syn(#3(casino gambling) 
#3(bank gambling) #3(betting house 
gambling) #3(big store gambling) 
#3(clubhouse gambling) #3(club 
gambling)) #syn(growth advance 
advancement aggrandizement 
augmentation #3(beef up))) 

 
6. 
Topic 373 

SVAG STARK 

E0  #sum(encryption equipment export 
@usa) 

#sum(#3(encryption equipment) export 
@usa) 

E1 #sum(encryption equipment 
accessory accompaniment 
@accouterment apparatus appliance 
export consign convey dump find 
market outlet @usa) 

#sum(#syn(#3(encryption equipment) 
#3(encryption accessory) #3(encryption 
accompaniment) #3(encryption 
@accouterment) #3(encryption 
apparatus) #3(encryption appliance)) 
#syn(export consign convey dump 
#3(find market) #3(find outlet)) @usa) 

 
7.  
Topic 377 

SVAG STARK 

E0  #sum(cigar smoking renew 
popularity) 

#sum(#3(cigar smoking) renew 
popularity) 

E1 #sum(cigar smoking breathing drag 
draw inhalation pull renew begin 
again brace continue doll up 
exhilarate popularity acceptance 
acclaim adoration approval celebrity) 

#sum(#syn(#3(cigar smoking) #3(cigar 
breathing) #3(cigar drag) #3(cigar draw) 
#3(cigar inhalation) #3(cigar pull)) 
#syn(renew #3(begin again) brace 
continue #3(doll up) exhilarate) #syn( 
popularity acceptance acclaim adoration 
approval celebrity)) 

 
8. 
Topic 384 

SVAG STARK 

E0  #sum(moon space station colonize) #sum(moon #3(space station) colonize) 
E1 #sum(moon celestial body crescent 

full green cheese half space station 
base depot home office house 
location colonize arrive come in 
emigrate go immigrate) 

#sum(#syn(moon #3(celestial body) 
crescent #3(full moon) #3(green cheese) 
#3(half moon)) #syn(#3(space station) 
#3(space base) #3(space depot) #3(space 
home office) #3(space house) #3(space 
location)) #syn(colonize arrive #3(come 
in) emigrate #3(go in) immigrate)) 
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9. 
Topic 385  

SVAG STARK 

E0  #sum(hybrid automobile engine) #sum(#3(hybrid automobile engine) 
 #sum(hybrid amalgam bastard 

combination composite compound 
automobile engine) 

#sum(#syn(#3(hybrid automobile 
engine) #3(amalgam automobile engine) 
#3(bastard automobile engine) 
#3(combination automobile engine) 
#3(composite automobile engine) 
#3(compound automobile engine))) 

 
10.  
Topic 387  

SVAG STARK 

E0  #sum(effective safe  handle 
permanent radioactive waste) 

#sum(effective safe  handle permanent 
#3(radioactive waste)) 

E1 #sum(effective able active adequate 
capable cogent safe button down up 
cherish foster guard handle check 
examine feel finger fondle permanent 
assured certain complete conclusive 
convincing radioactive waste decay 
desolation destruction devastation 
dilapidation) 

#sum(#syn(effective able active 
adequate capable cogent) #syn(safe 
#3(button down) #3(button up) cherish 
foster guard) #syn(handle check examine 
feel finger fondle) #syn(permanent 
assured certain complete conclusive 
convincing) #syn(#3(radioactive waste) 
#3(radioactive decay) #3(radioactive 
desolation) #3(radioactive destruction) 
#3(radioactive devastation) 
#3(radioactive dilapidation))) 

 
11.  
Topic 388 

SVAG STARK 

E0  #sum(organic fertilizer use) #sum(#3(organic fertilizer) use) 
E1 #sum(organic amoebic anatomical 

animate basal biological fertilizer use 
account adoption advantage 
appliance applicability) 

#sum(#syn(#3(organic fertilizer) 
#3(amoebic fertilizer) #3(anatomical 
fertilizer) #3(animate fertilizer) #3(basal 
fertilizer) #3(biological fertilizer)) 
#syn(use account adoption advantage 
appliance applicability)) 

 
12.  
Topic 392  

SVAG STARK 

E0  #sum(robotic application) #sum(#3(robotic application)) 
E1 #sum(robotic automatic computerize 

electrical electronic mechanical 
application) 

#sum(#syn(#3(robotic application) 
#3(automatic application) 
#3(computerize application) 
#3(electrical application) #3(electronic 
application) #3(mechanical 
application))) 
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13.  
Topic 396  

SVAG STARK 

E0  #sum(sick building syndrome) 
 

#sum(#3(sick building syndrome)) 
 

E1 #sum(sick building syndrome 
affection ailment complaint complex 
condition) 
 

#sum(#syn(#3(sick building syndrome) 
#3(sick building affection) 
#3(sick building ailment) 
#3(sick building complaint) 
#3(sick building complex) 
#3(sick building condition))) 
 

 
14.  
Topic 399 

SVAG STARK 

E0  #sum(oceanographic vessel activity 
equipment) 
 

#sum(#3(oceanographic vessel) activity 
equipment) 

E1 #sum(oceanographic aquatic coastal 
deep sea @hydrographic vessel 
activity action animation bustle 
enterprise exercise equipment 
accessory accompaniment 
@accouterment apparatus appliance) 

#sum(#syn(#3(oceanographic vessel) 
#3(aquatic vessel) #3(coastal vessel) 
#3(deep sea vessel)    
#3(@hydrographic vessel))  
#syn(activity action animation bustle 
enterprise exercise)  
#syn(equipment accessory 
accompaniment @accouterment 
apparatus appliance)) 

 
15.  
Topic 400 

SVAG STARK 

E0  #sum(tropical rain forest amazon 
preserve local authority) 
 

#sum(#3(tropical rain forest) amazon 
preserve #3(local authority)) 
 

E1 #sum(tropical close equatorial hot 
humid lush rain forest amazon 
preserve bottle can care for conserve 
continue local authority bounded 
civic confine district divisional) 
 
 

#sum(#syn(#3(tropical rain forest) 
#3(close rain forest) #3(equatorial rain 
forest) #3(hot rain forest) #3(humid rain 
forest) #3(lush rain forest)) amazon 
#syn(preserve bottle can #3(care for) 
conserve continue) #syn(#3(local 
authority) #3(bounded authority) 
#3(civic authority) #3(confine authority) 
#3(district authority) #3( divisional 
authority))) 
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17. 
Topic 408 

SVAG STARK 

E0 #sum(tropical storm property damage 
loss of life) 

#sum(#3(tropical storm) #3(property 
damage) #3(loss of life)) 

E1 #sum(tropical storm blow cyclone 
gale line monsoon 
property acreage acre asset belonging 
building damage 
loss of life activity being breath brio 
dash) 
 

#sum(#syn(#3(tropical storm) blow 
cyclone gale #3(line storm) monsoon) 
#syn(#3(property damage) #3(acreage 
damage) #3(acre damage) #3(asset 
damage) #3(belonging damage) 
#3(building damage))  
#syn(#3(loss of life) #3(loss of activity) 
#3(loss of being) #3(loss of breath) 
#3(loss of brio) #3(loss of dash))) 
 

 
18.  
Topic 410 

SVAG STARK 

E0  #sum(@schengen agreement 
accomplish involve) 
 

#sum(#3(@schengen agreement) 
accomplish involve) 
 

E1 #sum(@schengen agreement accede 
accession accommodation accord 
accordance accomplish achieve 
arrive attain bring about off involve 
absorb affect argue associate bind) 

#sum(#syn(#3(@schengen agreement) 
#3(@schengen accede) #3(@schengen 
accession) #3(@schengen 
accommodation) #3(@schengen accord) 
#3(@schengen accordance)) 
#syn(accomplish achieve arrive attain 
#3(bring about) #3(bring off)) 
#syn(involve absorb affect argue 
associate bind)) 
 

 

16.  
Topic 407 

SVAG STARK 

E0  #sum(poach wildlife preserve) #sum(poach #3(wildlife preserve)) 
E1 #sum(poach black market bootleg 

counterfeit crime dealing wildlife 
animal animation body breath 
preserve) 
 

#sum(#syn(poach #3(black market) 
bootleg counterfeit crime dealing) 
#syn(#3(wildlife preserve) #3(animal 
preserve) #3(animation preserve) 
#3(body preserve) #3(breath preserve)))  
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19.  
Topic 415  

SVAG STARK 

E0  #sum(drug @traffick golden triangle) #sum(#3(drug @traffick) #3(golden 
triangle)) 

E1 #sum(drug biologic cure depressant 
dope essence @traffick golden 
triangle) 

#sum(#syn(#3(drug @traffick) 
#3(biologic @traffick) #3(cure 
@traffick) #3(depressant @traffick) 
#3(dope @traffick) #3(essence 
@traffick))  
#3(golden triangle)) 
 

 
20. 
Topic  420 

SVAG STARK 

E0  #sum(carbon monoxide poisoning 
global) 

#sum(#3(carbon monoxide poisoning) 
global) 

E1 #sum(carbon monoxide poisoning 
contagion corruption decay 
@defilement dirty global all around 
encompassing inclusive out blanket) 
 

#sum(#syn(#3(carbon monoxide 
poisoning) #3(carbon monoxide 
contagion) #3(carbon monoxide 
corruption) #3(carbon monoxide decay) 
#3(carbon monoxide @defilement) 
#3(carbon monoxide dirty))  
#syn(global #3(all around) #3(all 
encompassing) #3(all inclusive) #3(all 
out) blanket)) 
 

 
21.  
Topic 421 

SVAG STARK 

E0  #sum(disposal industrial waste) #sum(disposal #3(industrial waste)) 
E1 #sum(disposal auction barter chuck 

clearance conveyance industrial 
automate business factory made in 
industry industrialize waste)  

#sum(#syn(disposal auction barter chuck 
clearance conveyance)  
#syn(#3(industrial waste) #3(automate 
waste) #3(business waste) #3(factory 
made waste) #3(in industry waste) 
#3(industrialize waste))) 
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22.  
Topic 431 

SVAG STARK 

E0  #sum(development robotic  
technology) 

#sum(development #3(robotic 
technology)) 

E1 #sum(development adding to 
addition adulthood advance 
advancement robotic automatic 
computerize electrical electronic 
mechanical techno logy) 
 

#sum(#syn(development #3(adding to) 
addition adulthood advance 
advancement)  
#syn(#3(robotic  technology) 
#3(automatic technology) 
#3(computerize technology) 
#3(electrical technology) #3(electronic 
technology) #3(mechanical 
technology))) 
 

 
23.  
Topic 440 

SVAG STARK 

E0  #sum(abuse child labor) 
 

#sum(abuse #3(child labor)) 
 

E1 #sum(abuse corrupt cut up damage 
defile deprave child adolescent ankle 
biter babe baby bairn labor) 
 

#sum(#syn(abuse corrupt #3(cut up) 
damage defile deprave)  
#syn(#3(child labor) #3(adolescent  
labor) #3(ankle biter labor) #3(babe 
labor) #3(baby labor) #3(bairn labor))) 
 

 
24.  
Topic 442 

SVAG STARK 

E0  #sum(selfless heroic act) 
 

#sum(#3(selfless heroic act)) 
 

E1 #sum(selfless affectionate altruistic 
amicable benevolent charitable 
heroic act) 

#sum(#syn(#3(selfless heroic act) 
#3(affectionate heroic act) #3(altruistic 
heroic act) #3(amicable heroic act) 
#3(benevolent heroic act) #3(charitable 
heroic act))) 
 

 
25. 
Topic 445 

SVAG STARK 

E0  #sum(approve woman clergy person) #sum(approve woman #3(clergy 
person)) 

E1 #sum(approve accept acclaim admire 
applaud appreciate woman babe bird 
bride broad chick clergy churchman 
cleric person) 

#sum(#syn(approve accept acclaim 
admire applaud appreciate) 
#syn(woman babe bird bride broad 
chick) #syn(#3(clergy person) 
#3(churchman person) #3(cleric 
person))) 

 
 


