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Abstract:  
 
In query expansion (QE) terms are added to an initial query in order to improve retrieval 
effectiveness. In this thesis we use QE in the sense that a reformulation of the query is 
done by deleting the terms in the initial query and instead replacing them with terms 
from the documents retrieved in the initial run.  
 
The aim of this thesis is to, in a experimental full text invironment, study and compare 
the retrieval result of two different query expansion strategies in relation to each other.  
 
The following questions are addressed by the study:  
 
How do the two strategies perform in relation to each other regarding recall? 
What may be causing the result? 
Are the two strategies retrieving the same relevant documents? 
 
Two strategies are designed to simulate a searcher using automatic query expansion 
(AQE) either with or without relevance feedback. Strategy I is simulating AQE without 
relevance feedback by taking the top five documents that are retrieved in the initial run 
and then extracting the top ten most frequently occurring terms in these to create a new 
query. Correspondingly the Strategy II, is simulating AQE with relevance feedback by 
taking the top five relevant documents and extracting the top ten terms in these to create 
a new query. 
  
It is concluded that both of the strategies’ retrieval performance was improved for most 
of the topics. In average Strategy II did achieve 54.63 percent recall compared to 
Strategy I which did achieve 45.59 percent recall. The two strategies did retrieve 
different relevant documents for majority of the topics. Hence, it would be reasonable to 
base a system on both of them.  
 
Nyckelord: query expansion, query reformulation, relevance feedback, 

InQuery, återvinningseffektivitet, information retrieval 
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1. Inledning 
 
Nya vägar för att nå information har uppstått i och med utvecklingen av Internet och 
genom att andra elektroniska resurser blivit allt mer tillgängliga. Det talas ofta om att vi 
lever i ett informationssamhälle. Mycket information lagras elektroniskt, dock inte alltid 
i syfte att möjliggöra effektiv återvinning av densamma. Ett område som behandlar 
denna problematik är information retrieval (IR) (för definitioner av de kursiverade 
orden, se Kapitel 2.2). 
 
Många människor har behov av och kommer i kontakt med informationssökning i sin 
vardag. Det är känt att de flesta som använder olika informationssökningssystem endast 
använder ett fåtal termer för att formulera en query för sina sökningar. För att 
effektivare nå den information som söks är det viktigt att skapa en väl uppbyggd query. 
En alltför kort query täcker inte in alla aspekter som ett informationsbehov kan ha. 
Beroende på i vilket sammanhang sökningen görs kan det även vara av betydelse att 
använda rätt termer för begreppen. Om ett system tillämpar query expansion (QE), med 
eller utan användarens vetskap, kan en användare få hjälp att omformulera en kort query 
och därigenom hitta lämpligare söktermer, vilka bättre matchar de relevanta 
dokumenten och på så sätt nå ett bättre sökresultat. 
 
Eftersom vi kommer att vara yrkesverksamma som intermediärer inom området 
informationssökning ser vi det som en viktig sakkunskap att känna till hur vi och olika 
system kan underlätta för en oerfaren användare att skapa bättre queries och därigenom 
återvinna relevant information. 
 
I utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap ingick en kurs i IR om fem 
poäng i kollegiet Kunskapsorganisation. Under denna kurs genomförde vi ett projekt-
arbete där vi använde verktyget Query Performance Analyser (QPA). Projektarbetet 
innebar att tre strategier för QE jämfördes. Både kursen i IR och projektarbetet var 
intressanta och mycket lä rorika. Vi blev därför intresserade av att göra något liknande 
på magisternivå. När vi kontaktade vår handledare, Per Ahlgren, gav han oss detta 
förslag på ämnesval. 
 
Studien är en experimentell studie av två olika strategier för QE. För att genomföra 
undersökningen användes samma testkollektion som användes för projektarbetet. Båda 
strategierna bygger på sökresultatet från initialqueryn.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Det forskningsområde som den här uppsatsen avser att behandla är query expansion, 
vilket är ett av många områden inom IR. 
 
Syftet för denna uppsats är att, i en experimentell fulltextmiljö, studera och jämföra 
återvinningsresultatet för två olika strategier för query expansion i förhållande till 
varandra. Detta undersöks genom följande frågor: 
 
• Hur presterar strategierna i förhållande till varandra med avseende på recall? 
• Vilka orsaker kan tänkas ligga bakom detta utfall? 
• I vilken utsträckning återvinns samma relevanta dokument av de båda 

strategierna? 
 
Den bakomliggande tanken med studiens två strategier är att de skulle ligga till grund 
för en tänkt användares sökningar. Som nämnts i inledningen är det känt att många 
användare ofta formulerar en query genom att endast använda ett fåtal termer. QE är en 
metod för att hjälpa användaren att hitta bättre söktermer och därmed nå ett bättre 
resultat. Genom strategi I undersöks om en query kan bli hjälpt av att systemet 
automatiskt expanderar den. Detta sker genom att de fem högst rankade dokumenten 
väljs ut för att generera expansionstermer. Strategi II i sin tur innebär att användaren 
erbjuds att expandera queryn, efter initialqueryns körning. Detta syftar då till en 
simulering av att användaren väljer ut fem relevanta dokument ur initialqueyns resultat. 
Från dessa dokument utför sedan systemet automatiskt en QE med hjälp av termer från 
de av användaren utvalda dokumenten. Studien avser att undersöka om den ena eller 
den andra strategin är att föredra vid QE eller om de kompletterar varandra genom att 
återvinna olika relevanta dokument. 
 

2.1. Avgränsningar 
 
Undersökningen har utförts i en experimentell fulltextmiljö, det vill säga i en 
testkollektion med fulltextdokument, formulerade topics och kända relevanta dokument 
för varje topic. Eftersom miljön redan har kända relevanta dokument har vi inte själva 
relevansbedömt dokumenten, och inte heller har några användare behövts involveras för 
detta moment. 
 
Undersökningens fokus ligger på QE och inte på query-struktur. Det senare ämnes-
området innebär att relationerna mellan söktermerna i queryn visas genom att man 
använder operatorer. Att undersöka hur relationerna mellan termerna i queryn påverkar 
resultatet ingår alltså inte uppsatsens syfte.  
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2.2. Centrala begrepp 
 
Följande begrepp är centrala för undersökningen och därför ofta återkommande. Av den 
anledningen har vi valt att lyfta fram och definiera dem.  
 
 
Document cutoff value 
(DCV) 

Skärningspunkt, i form av ett positivt heltal, i en rankad lista 
av återvunna dokument. 

Information retrieval 
(IR) 

Ämnesområde som behandlar representation, lagring och 
organisering av, samt åtkomst till, information i form av 
dokument eller dokumentsurrogat. 

Initialquery Den första sökfråga som användaren formulerar för ett topic. 

Query En formulering, i ett givet IR-systems språk, av ett 
informationsbehov. 

Query expansion (QE) Omformulering av en query genom att en term raderas, 
infogas eller byts ut. 

Recall Effektivitetsmått som avser att mäta i vilken utsträckning de 
relevanta dokumenten i samlingen återvunnits. 

Relevans-feedback Metod där användaren relevansbedömer ett antal utvalda 
dokument varefter bedömningen ligger till grund för 
generering av en ny query. 

Testkollektion Består av en databas av dokument, ett antal topics samt 
relevansbedömningar vilka knyter några av databasens 
dokument till ett visst topic. 

Topic Formulering i naturligt språk av ett informationsbehov. 
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3. Information retrieval 
 
Ämnesområdet har funnits sedan 1950-talet och forskning har bedrivits inom det sedan 
1960-talet. Från att ha varit ett relativt smalt forskningsområde, främst av intresse för 
bibliotekarier och informationsspecialister, har det blivit allt mer uppmärksammat sedan 
användandet av Internet fick en bredare spridning på 1990-talet. Tidigare var indexering 
och sökning i databaser de två stora huvuddelarna inom IR, men på senare tid har det 
kommit att innefatta till exempel modellering, systemarkitektur och användargränssnitt 
(Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 2). IR innefattar följaktligen en rad olika del-
områden, däribland QE, på vilket fokus ligger i denna uppsats. 
 
I och med att informationsmängden i databaser, arkiv, bibliotek och inte minst på 
Internet har ökat, både i antal och i dokumentlängd (från att ofta ha varit endast abstract 
till att nu vara i fulltext) har svårigheterna att finna relevant material ökat. Trots att 
datorer och datasystem har blivit allt snabbare har IR-systemen brister i återvinnings-
effektivitet. Detta kan resultera i att en del information försvinner i mängden, vilket i sin 
tur kan leda till att redan existerande information produceras igen. (van Rijsbergen 
1979, s. 3) Syftet för IR-forskning är att skapa system vilka återvinner information som 
är relevant för ett visst informationsbehov. Två mål med dessa system är att återvinna 
alla, för den aktuella queryn, relevanta dokument samt att samtidigt återvinna så få 
irrelevanta dokument som möjligt (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 2). 
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4. Query Expansion 
 
QE är en metod för att uppnå högre effektivitet vid sökningar (Efthimiadis 1996, 
s. 122). I de flesta studier innebär QE att användaren eller systemet utökar initialqueryn 
med nya termer, då användandet av endast ett fåtal termer i en query ofta inte är 
tillräckligt för att återvinna den information som eftersöks. Queryn kan utvidgas med 
fler termer genom synonymer, smalare eller bredare termer, för att bättre representera 
informationsbehovet och för att bättre matcha de relevanta dokumenten. Enligt 
definitionen i 2.2 behöver inte QE innebära en ordagrann expansion utan kan även 
innebära en omformulering av initialqueryn, vilket är fallet i denna studie. Denna metod 
har även använts av Dillon et al (1982, s. 29) samt Eklund och Stenström (2002, s. 24). 
Hur QE-termer väljs ut, varifrån de hämtas samt hur initialqueryns termer behandlas 
varierar i olika system och studier som gjorts. 
 
Efthimiadis (1996, s. 122-123) redogör för hur QE kan ske med hjälp av termer från 
olika slags källor, se Figur 1 nedan. Termerna kan hämtas från:  
 
• sökresultatet - från dokument som i en tidigare sökning identifierats som 

relevanta 
 
• en kollektionsberoende källa, som är oberoende av sökprocessen men knuten till 

dokumentsamlingen, exempelvis en automatiskt konstruerad kollektionsspecifik 
tesaurus eller 

 
• en kollektionsoberoende källa, som är oberoende av både sökprocessen och 

dokumentsamlingen. Källan kan vara en manuellt konstruerad domänspecifik 
tesaurus eller ett lexikon.  

 

Query Expansion

Manuell Query 
Expansion

Automatisk Query 
Expansion

Interaktiv Query 
Expansion

Baserad på 
sökresultat

Baserad på 
kunskapsstrukturer

Kollektionsberoende Kollektionsoberoende

 
 
Fig 1. Metoder och källor för QE (Efthimiadis 1996, s. 124). Egen översättning  
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Det är också av vikt att reflektera över antalet termer som queryn omformuleras med, 
eftersom resultatet av en QE kan påverkas av antalet termer i den omformulerade 
queryn. Antalet QE-termer som använts i olika studier varierar mycket. I vissa fall görs 
inget försök att kontrollera antalet QE-termer, men i de flesta fall bestäms i förväg hur 
många termer som ska användas. Det är vad studien avser att undersöka som är 
avgörande för hur många termer som används för expansion. Eklund och Stenström 
använde exempelvis 5 termer (2002, s. 24), medan Buckley et al använde 300 och 500 
termer i sin studie (1995, s. 320).  
 
En viktig fråga är vilka termer som är lämpliga för QE. De mest frekventa orden i en 
text är, i de allra flesta fall, små icke betydelsebärande ord. Dessa ord särskiljer inte 
dokumenten från varandra, varför de inte är lämpliga som expansionstermer. De är i 
många sammanhang inte heller indexerade, utan placeras i stället i en stoppordlista, 
eftersom de annars skulle återvinna flertalet av de indexerade dokumenten.  
 
Stoppordlistan innehåller således termer som inte bär någon betydelse för indexeringen 
av en text och därmed inte är speciellt användbara som söktermer. Det kan vara 
exempelvis prepositioner, konjunktioner och räkneord, till exempel ”på”, ”och”, ”men” 
och ”ett”. Dalianis (2002) har funnit att svenska texter generellt innehåller cirka 
25 procent substantiv, 17 procent verb, 15 procent adverb och adjektiv. De resterande 
43 procenten utgörs av stoppord. Slutsatsen av hans resonemang är att lite mer än 
hälften av orden i en svensk text är betydelsebärande. Högfrekventa ord, vilka är 
vanliga inom ett visst ämnesområde, anses inte vara fördelaktiga söktermer. Det är till 
exempel inte givande att söka på ”sjukdom” i medicinska sammanhang. Övriga ord är 
de som särskiljer dokumenten från varandra. I många fall är det substantiven som bär 
den största betydelsen i en mening (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 169). 
 
QE kan ske med olika grad av involvering från användarens sida. Således kan 
användaren i vissa fall själv välja ut termerna och i vissa fall gör systemet det. Det finns 
även system där systemet och användaren interagerar för att välja nya expansions-
termer. Dessa tre metoder är: manuell, automatisk och interaktiv QE. 
 

4.1. Manuell query expansion 
 
Manuell query expansion innebär att användaren själv väljer ut på vilket sätt QE ska 
ske, samt vilka termer som ska användas. Detta sker helt utan inblandning från 
systemet. Användaren skapar en initialquery och utför en sökning med denna. Då ett 
beslut tagits att QE ska tillämpas genom att termer läggs till, kan användaren välja 
mellan som beskrivits ovan: att ta termer från initialqueryns sökresultat, det vill säga de 
dokument som återvunnits, eller från en kollektionsberoende eller kollektionsoberoende 
kunskapskälla. 
 
Olika QE-metoder kan användas då sökning sker i ett booleskt IR-system. Två vanliga 
sätt är att använda sig av building blocks- eller citation perl growing metoderna. 
Building blocks-metoden innebär att synonymer tas fram för varje aspekt i ett 
informationsbehov. Synonymerna binds samman med OR och de olika aspekterna binds 
sedan samman med AND. Vid användning av Citation pearl growing-metoden utgår 
man från ett eller flera kända relevanta dokument. Utifrån detta dokument söks nya 
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passande termer att utvidga initialqueryn med. Denna nya sökning ger nya dokument 
som kan genomsökas efter fler passande expansionstermer. (Large 1999, s. 164-165)  
 

4.2. Automatisk query expansion 
 
Vid automatisk query expansion (AQE) sköter systemet hela QE-processen, både i 
initialsökningen och i de efterföljande sökningarna. Det är svårt för användaren att veta 
om och i så fall hur QE sker i systemet vid AQE, vilket kan ses som ett sätt att 
underlätta för användaren, eftersom denne då inte behöver lära sig hur systemet 
fungerar (Efthimiadis 1996, s. 146). Användaren behöver endast formulera en 
initialquery och i vissa fall ge relevans-feedback. I de fall då AQE sker utan relevans-
feedback expanderas queryn direkt av systemet när initialqueryn har körts, det vill säga 
att termer läggs till initialqueryn innan återvinningsresultatet visas för användaren. Det 
kan dock vara en nackdel för användaren att inte ha kontroll över vilka termer som finns 
i den expanderade queryn. Queryn kan också översvämmas av expansionstermer, vilket 
kan resultera i att initialqueryn kan ändra betydelse på ett för användaren oförutsägbart 
sätt. (Efthimiadis 2000, s. 990) 
 
Vid relevans-feedback kan AQE gå till på så sätt att användaren anger en initialquery, 
utifrån vilken systemet återvinner ett antal dokument. Ett urval av dessa, vanligen några 
av de högst rankade, relevansbedöms av användaren. Användarens bedömning av 
dokumenten ligger därefter till grund för systemets automatiska val av expansions-
termer. 
 
Efthimiadis (1996) har genom sina studier urskiljt fyra sätt att välja QE-termer. 
Expansionen kan således ske genom: 
 
1. att endast termerna från initialqueryn används; 
 
2. att termer från initialqueryn tillsammans med nya termer, till exempel relaterade 

termer från en tesaurus används; 
 
3. att en kombination av termer från initialqueryn och termer från återvunna 

dokument, vilka bedömts som relevanta, används; eller 
 
4. att endast termer från de återvunna dokumenten, efter att initialqueryns termer 

exkluderats, används. (s. 134-135) 
 
Den nya queryn körs därefter i systemet. Processen kan vara iterativ, alltså möjlig att 
upprepa och omviktning av termerna kan ske.  
 

4.3. Interaktiv query expansion 
 
Till skillnad från automatisk query expansion är interaktiv query expansion (IQE), även 
kallad semi-automatisk query expansion, en metod där både systemet och användaren är 
ansvariga för att välja ”rätt” expansionstermer. Användaren skapar en initialquery 
utifrån vilkens sökresultat systemet genererar en lista med termer, i många fall 
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framtagna efter förekomstfrekvens, där användaren kan välja vilka termer som ska ligga 
till grund för QE (Efthimiadis 1996, s. 156). Det är inte självklart när i processen IQE 
ska ske, och det är en viktig fråga för systemkonstruktörer att bedöma om det kan vara 
till nytta för användaren, om det är tillgängligt redan i initialskedet eller om det skall gå 
att när som helst i sökprocessen välja att interaktivt expandera queryn (Efthimiadis 
2000, s. 1001). Då IQE sker med relevans-feedback får användaren relevansbedöma, 
ofta några av de högst rankade dokumenten, för att sedan erhålla en lista med termer att 
välja bland för QE. 
 
Fördelen med IQE är att användaren kan överväga valet av termer, till skillnad från 
AQE, och på så sätt påverka resultatet av den följande sökningen. En nackdel med att 
användaren påverkar resultatet är att det är svårt att bedöma vad som orsakar att 
resultatet förbättras eller försämras (Efthimiadis 1996, s. 157). 
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5. Evaluering av effektivitet 
 
När man använder ett visst IR-system vill man gärna evaluera hur effektivt det är, det 
vill säga hur väl det återvinner relevanta dokument. Det finns flera mått på 
återvinningseffektivitet. De mått som traditionellt använts och fortfarande oftast 
används i inom IR-forskning är precision och recall. Dessa mått är omdebatterade och 
en del av kritiken tas upp i detta kapitels andra del. Båda måtten utgår från hur många 
relevanta dokument som återvinns. Relevans är följaktligen ett viktigt begrepp för 
området och diskuteras i kapitlets nästa del. 
 

5.1. Relevans 
 
Relevans är ett centralt, men inte ett helt okomplicerat, begrepp inom IR. Flera olika 
tolkningar görs gällande och här presenteras ett urval.  
 
Relevans är ett viktigt begrepp inom IR, då IR-systemen bygger sina matchningar och 
rankingar på hur relevant ett dokument kan sägas vara för en given query. De mät-
metoder som används bygger sedan på dessa matchningar och rankingar. (Baeza-Yates 
och Ribeiro-Neto 1999, s. 2) 
 
Rubin anser att det finns minst två aspekter av relevans, relevans för användaren och 
relevans för ett informationsbehov. Relevans för användaren innebär att användaren 
finner den information som kan tillfredställa dennes informationsbehov och att 
informationen är användbar för användaren även i praktiken. Att ett dokument inte är 
relevant för användaren kan exempelvis bero på att det är författat på ett främmande 
språk eller att användaren redan har tagit del av dokumentets innehåll. Relevans för ett 
visst informationsbehov innebär att det ska kunna påvisas att samma information är 
relevant för detta informationsbehov, oberoende av användare. (1998, s. 34) 
 
Enligt Efthimiadis har det betydelse för relevans-feedback om ett dokument är relevant 
för användaren eller för ett informationsbehov. För att ett system ska kunna använda 
relevans-feedback bör användaren utgå från dokumentets relevans för informations-
behovet och inte dess relevans för honom själv, eftersom dagens system inte kan 
beräkna hur troligt det är att ett dokument är relevant för användaren utan endast för 
informationsbehovet. (1996, s. 137-138) 
 
Mizzaro gör gällande att det finns flera nivåer av relevans och att det är förenklat att se 
endast till relevans för systemet eller relevans för användaren samt för informations-
behovet (1997, s. 812). Relevans är istället relationen mellan två enheter från två olika 
grupper. Enheter kan vidareindelas i ämne, uppgift och kontext. Den första gruppen 
innehåller enheterna: 
 
1. Dokument, den fysiska enheten 
2. Surrogat, representationen av ett dokument 
3. Information 
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Den andra gruppen innehåller enheterna: 
 
1. Problem (det uttalade informationsbehov som man söker lösningen till) 
2. Informationsbehov (en outtalad representation av problemet i användarens 

sinne) 
3. Request (representation av informationsbehovet uttryckt i naturligt språk) 
4. Query (representation av informationsbehovet uttryckt i systemets språk) 

(1997, s. 811). 
 
Även andra forskare menar att det finns olika nivåer av relevans och att det är en 
förenkling att endast uttrycka detta binärt, alltså i relevant och icke-relevant, men att 
man i praktiken dock ofta måste använda dessa binära relevansbedömningar för att 
kunna använda relevans-feedback och för att kunna använda effektivitetsmått som 
precision och recall (Järvelin och Kekäläinen (s. 41) samt Efthimiadis (s. 137-138)). 
 

5.2. Effektivitetsmått 
 
För att mäta hur effektivt en viss sökstrategi återvinner information behövs någon form 
av effektivitetsmått. Precision och recall är som nämnts ovan de vanligaste effektivitets-
måtten inom IR (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 74). Kritik som framförts mot 
dessa mått är att de betraktar ett dokument konsekvent som relevant eller icke-relevant, 
utan hänsyn till att olika användare kan bedöma dokumentets relevans på olika sätt vid 
olika tillfällen. Denna kritik har lett till att så kallade användarorienterade mått har 
lanserats. Vi kommer inte att beröra dessa mått närmare, eftersom de fokuserar på 
användarstudier och därmed inte är tillämpliga för vår undersökning. Vi kommer endast 
att utvärdera med hjälp av recall och inte precision. Måttet precision kommer därför 
endast att nämnas kort, medan måttet recall diskuteras mer utförligt. 
 
Precision avser att mäta hur stor del av de återvunna dokumenten som är relevanta och 
definieras på följande sätt: 
 
 
Precision: Antal relevanta återvunna dokument 
 Antal återvunna dokument 

x 100 

 
Recall avser att mäta hur stor del av samlingens relevanta dokument som återvunnits 
och definieras på följande sätt:  
 
Recall: Antal relevanta återvunna dokument 
 Antal relevanta dokument i samlingen 

x 100 

 
 
Det perfekta recallvärdet, 100%, innebär att alla relevanta dokument i databasen, givet 
en viss query, återvunnits. Kritik har förts fram mot lämpligheten att använda recall som 
evalueringsmått i en ”verklig” undersökningsmiljö eftersom användare i regel inte kan 
uttrycka explicit exakt hur många dokument han/hon önskar återvinna vid en sökning 
(Chowdhury 1999, s. 208). Annan kritik som förts fram är att det kan vara svårt att veta 
hur många relevanta dokument som finns i en större databas, vilket gör det svårt att 
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beräkna ett recallvärde (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 81). För den under-
sökning som genomförs i denna studie finns redan kända relevanta dokument och recall 
fungerar därför väl som evalueringsmått. 
 

5.3. Jaccards index 
 
Det finns en möjlighet att den här studiens två QE sökningar tenderar att återvinna 
samma relevanta dokument. Det finns flera olika mått för att mäta i vilken utsträckning 
så är fallet. Denna studie kommer att använda sig av Jaccards index, vilket mäter i 
vilken utsträckning två mängder innehåller samma element. 
 
Jaccards index beräknas genom att dividera antalet relevanta dokument, som återvunnits 
av båda strategierna (j) med antalet relevanta dokument, som återvunnits av någon av 
strategierna (r). Meyer (1998) 
 
 
Jaccards 
index 

 

= 
__ j __ 
     r 
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6. Tidigare forskning 
 
Detta avsnitt avser att belysa ett urval av forskning rörande QE för att ge uppsatsen en 
teoretisk grund. Valet av artiklar har baserats på att en del av metoden/metoderna i dem 
liknar metoden i denna studie. QE har ett spektrum av specialinriktade forsknings-
områden, vilket medför vissa svårigheter att hitta tidigare undersökningar som 
behandlar QE på huvudsakligen samma sätt som föreliggande studie. 
 
Eklund och Stenström (2002). En komparativ studie av fem rankningsalgoritmer för 
query expansion 
 
Eklund och Stenström genomförde en experimentell komparativ QE-studie där de 
undersökte och jämförde hur fem rankningsalgoritmer presterade inom ramen för AQE. 
De studerade hur rankningsalgoritmerna presterade med avseende på relativ 
återvinningseffektivitet, vilka orsaker som kunde tänkas ligga bakom resultatet samt hur 
lika varandra algoritmerna var med avseende på hur de rankade termer. Alla fem 
algoritmerna - f4, f4mod, porter, wpq och emim - bygger på teorier med en tydlig 
koppling till den probabilistiska återvinningsmodellen. Det IR-system som användes för 
studien var InQuery och en testkollektion från TREC 1, vilken innehöll 131 896 fulltext-
dokument på engelska samt femtio topics, användes. Av dessa femtio topics valdes de 
tjugo ut som haft flest antal relevanta dokument i kollektionen. 
  
Fokus läggs här på Eklund och Stenströms första och andra frågor eftersom de, liksom 
föreliggande studie, bygger på QE. Eklund och Stenström inledde sin undersökning med 
att konstruera en initialquery för varje topic genom att utgå från centrala begrepp i varje 
topic, vilka ofta återfanns i titeln. Dessa initialqueries bestod i samtliga fall av flera 
termer, vilka inte bands samman av operatorer utan endast skrevs i en följd. När queryn 
kördes förelåg ett document cutoff value (DCV) på tjugo, systemet returnerade alltså de 
tjugo högst rankade träffarna. De tjugo träffarna relevansbedömdes i relevanta och icke-
relevanta genom att träffarna manuellt jämfördes med en lista över dokumentnummer 
med relevanta dokument från TREC. Därefter beräknades relativ recall2. De återvunna 
dokumenten indexerades och samma stoppordlista som InQuery tillämpar användes för 
studien. För varje topic fick algoritmerna beräkna ett värde för samtliga indexerade 
termer, vilket medgav rankning av termerna. För varje algoritm valdes de fem högst 
rankade termerna ut för QE. Den nya queryn bestod endast av de nya expansions-
termerna, inskrivna utan operatorer. För varje algoritm beräknades denna gång relativ 
recall genom att antalet relevanta återvunna dokument från initialqueryn adderades med 
antalet nya relevanta återvunna dokument från den nya queryn. Summan av dessa 
dividerades med antalet kända relevanta dokument i kollektionen. Resultatet för varje 
algoritm jämfördes genom att recallökningen för varje algoritm mättes, vilket jämfördes 
med det ursprungliga recallvärdet. 
 
Resultatet för studien visar att användandet av samtliga algoritmer gav en recallökning, 
                                                 
1 TREC (Text Retrieval Conference) är en årlig konferens som startades för att uppmuntra information 
retrieval-forskning i stora textkollektioner. 
2 Eklund och Stenström definierar relativ recall som ”förhållandet mellan antalet återvunna relevanta 
dokument och antalet kända relevanta dokument i kollektionen” (2002, s. 23). 
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då man ser till alla de tjugo frågorna. Den allra högsta recallökningen gav algoritmen 
f4mod, då författarna använde det aritmetiska medelvärdet. När de istället valde att 
använda medianvärdet gav algoritmen f4 bäst resultat och f4mod sämst. Under-
sökningen visar att medianvärdet i detta fall är att föredra som mått på centraltendens, 
eftersom det inte påverkas i samma grad av ett enskilt värde. 
 
Resultatet visar även att för nio av de tjugo topics undersökningen omfattade gav 
algoritmerna inte någon recallökning. Författarna anför att detta kan medföra att ett 
enskilt topic får en ansenlig inverkan på medelvärdet och att liknande undersökningar, 
för att undvika detta, bör baseras på fler än tjugo topics. Ytterligare en slutsats som 
Eklund och Stenström drar av studien är att de topics som använts har haft få relevanta 
dokument i kollektionen, vilket innebär att det är låg sannolikhet för att de relevanta 
dokumenten återvinns. I flera fall återvanns endast ett relevant dokument per topic, 
vilket enligt författarna kan ge ett felaktigt utslag, eftersom dokumentet kan vara icke-
representativt för de för topicet relevanta dokumenten. Algoritmen kommer, om så är 
fallet, att återvinna fel dokument i den följande sökningen. 
 
Ruthven (2003). Re-examining the Potential Effectiveness of Interactive Query 
Expansion  
 
Ruthven gjorde en jämförande studie mellan olika sätt att utföra IQE och olika slags 
AQE för att undersöka den potentiella effektiviteten för IQE.  
 
Testkollektionerna som användes för stud ien kom från TREC och innefattade tre 
kollektioner från tre olika tidningar: Associated Press, San Jose Mercury News och 
Wall Street Journal. 
 
Studiens IQE-del genomfördes med utgångspunkt från 32, 39 respektive 28 queries från 
de olika kollektionerna. Dokumenten rankades genom att använda en standard tf*idf-
viktning. Av de relevanta återvunna dokumenten användes de 25 högst rankade för att 
generera en lista med tänkbara expansionstermer. Av dessa termer användes de 15 högst 
rankade termerna för att skapa alla tänkbara kombinationer för expansion. 32 678 
kombinationer, inklusive queries utan expansion, uppger författaren att det resulterade i. 
Detta gjordes för att representera de olika tänkbara val som en användare skulle kunna 
göra, givet 15 termer att välja bland. De olika kombinationerna av termer samman-
fogades med sina initialqueries och en ny rankning gjordes. Recall- och precisionvärden 
räknades ut för varje version av queries och delades därefter in i tre klasser: 
bäst/medel/sämst efter sina resultat, utifrån en tänkt användares IQE. 
 
För studiens AQE utgick Ruthven från de tre teknikerna kollektionsoberoende 
expansion, kollektionsberoende expansion samt queryberoende expansion. Med 
kollektionsoberoende expansion avsåg Ruthven en teknik där han lade ett fast antal 
termer till varje query. Han valde sex termer för varje query, oberoende av vilken 
kollektion som användes.  
 
Kollektionsberoende expansion innebar att antalet expansions termer räknades ut 
specifikt för varje testkollektion genom att man jämförde den genomsnittliga 
precisionen för alla queries efter den första expansionen där expansionstermerna 
varierade mellan en och femton stycken. Det värde n som gav det optimala värdet av 
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den genomsnittliga precisionen för hela query-paketet blev använt som värde n för varje 
query i kollektionen. Antalet expansionstermer blev nu 15, 15 respektive 13 för de tre 
kollektionerna.  
 
Ruthven kom fram till att alla AQE-strategier generellt var mer benägna att förbättra en 
query än att skada den. Den mest stabila AQE-strategin var den queryberoende 
strategin, vilken alltså förbättrade flest queries, och den som förbättrade minst antal 
queries var den kollektionsberoende strategin.  
 
I jämförelse mellan IQE och AQE är den bästa IQE-strategin den mest stabila tekniken 
av alla de olika strategierna. Denna strategi innebär dock att användaren väljer endast de 
optimala termerna för expansionen, vilket i realiteten inte är lätt att uppnå, eftersom de 
flesta gränssnitt, enligt Ruthven, inte stödjer användaren i valet av QE-termer. Ruthven 
kom vidare fram till att användare i allmänhet gör sämre val av expansionstermer än 
systemet gör, i de fall användaren inte har någon klar metod för valet av 
expansionstermer. 
 

Attar och Fraenkel (1977). Local Feedback in Full-Text Retrieval Systems 
 
Attar och Fraenkel undersökte om QE med hjälp av lokal feedback, en metod som utgår 
från användandet av kluster, kunde leda till bättre queries och därmed bättre 
återvinningsresultat. QE genom lokal feedback bygger på att klustring genomförs på 
termer från dokument som återvunnits i en tidigare sökning, till skillnad från global 
feedback, vilket baseras på samtliga dokument i samlingen. 
 
Utgångspunkt för undersökningen var en fulltextdatabas innehållande 76 amerikanska 
patent i elektronik från the National Bureau of Standards. Det var även därifrån man 
erhöll de sju queries, som fick ligga till grund för de expansionsmetoder som under-
söktes, istället för att skapa egna queries. De personer som arbetade med under-
sökningen fick inte tillgång till själva dokumenten, utan arbetade endast med en lista 
bestående av dokumentnummer över de relevanta dokumenten för varje query. Listan 
med dokumentnummer var framarbetad av en ingenjör i elektronik, som studerat 
dokumenten i kollektionen och avgjort vilka som var relevanta för respektive query. 
 
De klustringsmetoder som studien använde bygger på att flera olika varianter av samma 
ord betraktas som lika. Detta innebär att de olika grammatiska varianterna av ett ord 
behöver åskådliggöras. Attar och Fraenkel gjorde det genom en stamningsprocess, som 
tog bort suffixen från orden och därmed lämnade ordstammarna kvar. Processen ledde 
till att cirka femtio procent av texten försvann. Därefter skapade de en ordlista av de 
4 438 stammarna. 
 
Studiens initialquery bestod av ett eller två villkor med relation till den, av the National 
Bureau of Standards, givna queryn. Initialqueryn kördes i systemet och nästa iteration 
byggde på flera stycken villkor, som arbetats fram av experter på området, det vill säga 
en manuell queryformulering. Den andra iterationen baserades på de termer som 
användes i den första iterationen samt ytterligare stammar, som de lokala klustrings-
metoderna gav upphov till när den första iterationen kördes, det vill säga automatisk 
queryformulering. Attar och Fraenkel antog att de dokument som återfanns bland de 
översta i rankinglistan var relevanta och att alla termer från dessa dokument därmed var 
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lämpliga för QE. Lokal feedback användes eftersom klustringen i den andra iterationen 
var utförd på termer från de dokument som återvanns i den föregående iterationen.  
 
Författarna kom fram till att databasen och antalet queries inte var tillräckligt 
omfattande och många för att de skulle kunna dra några generella slutsatser. Trots detta 
kom de fram till att lokal dynamisk feedback, snarare än global feedback, är ett 
praktiskt verktyg för att förbättra den generella återvinningen, speciellt vid de tillfällen 
då metoden specialanpassats för var sökning specifikt samt kombinerats med för 
sökningen passande parametrar för avstånd och viktning.  
 
Kekäläinen och Järvelin (1998). The impact of query structure and query expansion 
on retrieval performance 
 
Kekäläinen och Järvelin avsåg att undersöka hur olika slags query-strukturer och query-
expansioner påverkade återvinningsresultatet. De undersökte detta genom begrepps-
baserad QE och åtta olika query-strukturer. Query-struktur innebär att operatorer 
placeras i en query för att visa relationer mellan dess söktermer, se Kapitel 2.1. Under-
sökningens åtta query-strukturer hade olika starka, eller med andra ord olika utvecklade, 
relationer mellan termerna. Strukturerna benämndes svaga respektive starka, beroende 
på de respektive relationerna. 
 
Studien utfördes i en testmiljö bestående av en fulltextdatabas med 54 000 finska 
tidningsartiklar. Till testkollektionen hörde även en uppsättning med 35 formulerade 
topics av vilka 30 valdes ut efter kriteriet hur expansionsbara de var. Kekäläinen och 
Järvelin använde IR-systemet InQuery för studien och satte ett DCV på 50. 
 
Den begreppsbaserade queryformuleringsmodellen bygger på att man skiljer mellan den 
begreppsliga och den lingvistiska nivån. Ett begrepp kan gestaltas på flera olika ling-
vistiska sätt. Som källa för queryformuleringen i initialqueryn användes en tesaurus för 
att välja ut de termer som skulle ingå, där alla aspekter av varje topic täcktes in. Baserat 
på initialqueryns resultat utfördes fyra olika metoder för AQE där expansionstermerna 
har en semantisk relation till termerna i initialqueryn. Antalet termer som queryn 
expanderades med varierade beroende på vilken av de fyra AQE-metoderna som 
användes: 
 
1) med synonymer 
2) med smalare termer 
3) med associerade termer 
4) en kumulativ expansion bestående av de tre tidigare nämnda expansionerna 
 
Strukturernas olikheter består i att de sammanbinder termerna på olika sätt och på så 
sätt påverkar utfallet av sökningen. En av stukturerna i undersökningen är uppbyggd 
med sum-operatorn (#sum), som kan användas i InQuery för att sammanbinda termer 
(dock inte fraser), då det önskas att alla termer i queryn ska ha lika stort inflytande på 
återvinningsresultatet. #sum är i sammanhanget en svag struktur. 
 
Det resultat som Kekäläinen och Järvelins studie visar är att QE generellt interagerar 
med query-struktur. Detta innebär att för en query med en stor expansion verkar det 
vara nödvändigt även med en stark struktur. Däremot fungerar svaga strukturer väl för 
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queries med liten eller ingen QE. Undersökningen visar att det bästa resultatet erhölls av 
den största expansionen tillsammans med stark querystruktur, av vilket författarna drar 
slutsatsen att alla termer relaterade till initialqueryns termer bör vara tänkbara QE-
termer. 
 
Dillon, Ulmschneider och Desper (1983). A prevalence formula for automatic 
relevance feedback in boolean systems 
 
Denna studie behandlar relevans-feedback för booleska IR-system. Vid relevans-
feedback bedömer, som nämnts i Kapitel 4.2, användaren dokumentens relevans, vilket 
ligger till grund för de termer som expanderar den följande queryn, för att dessa bättre 
ska matcha de relevanta dokumenten. Dillon et al har beskrivit och jämfört automatiskt 
indexerade associativa IR-system och manuellt indexerade booleska IR-system. I 
associativa IR-system mäts associationen eller likheten mellan queryn och dokumenten 
i databasen, termerna viktas och en dokumentlista visas där dokumenten är rankade 
efter associationsvärden (som i sin tur genererats ur viktningsvärdena). I artikeln 
presenteras relevans-feedback som vanligare i samband med associativa IR-system. 
 
Tidigare studier hade visat att booleska IR-system med manuell indexering presterade 
sämre än associativa IR-system med automatisk indexering och relevans-feedback, samt 
att IR-system med automatisk relevans-feedback presterade bättre än IR-system utan. I 
studien jämfördes resultatet med tidigare studier gjorda med relevans-feedback för 
associativa IR-system då en generell metod för att omformulera en boolesk query aldrig 
tidigare hade gjorts. Studien är intressant eftersom Dillon et al använder samma 
definition av QE som föreliggande studie gör. Då det för boolesk miljö inte fanns någon 
relevant metod att tillämpa för användning av termer från originalqueryn i den 
omformulerade queryn valde man användandet av query reformulation (Dillon et al 
1983, s. 29). 
 
En av fördelarna som framhålls med query reformulation är att termerna i initialqueryn 
teoretiskt sätt är problematiska, eftersom de är skapade av användaren utifrån dennes 
kunskap, alternativt okunskap, om IR-systemet. Det är då en vinst om IR-systemet 
omformulerar queryn till nästa sökning, så att queryn blir bättre anpassad efter hur 
systemet fungerar. 

 
Dillon et al nådde slutsatsen att det är fullt möjligt och genomförbart att tillämpa 
relevans-feedback och query reformulation vid boolesk informationsåtervinning. Det 
påpekades även av att viktningen av termer hade stor påverkan vid omformuleringen i 
booleska IR-system jämfört med sökningen i associativa IR-system. En orsak till detta 
var att viktningsformeln i den booleska miljön skiljde sig från den i det associativa IR-
systemet. I den booleska miljön gavs lika vikt för alla de termer användaren bedömde 
som icke-relevanta. 
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7. Metod 
 
Detta kapitels första och andra delar ägnas åt att beskriva den testmiljö och den 
testkollektion som använts för studien. I den tredje delen beskrivs studiens genom-
förande, det vill säga det tillvägagångssätt som tillämpats för att svara på fråge-
ställningarna.  
 

7.1. Testmiljön /Query Performance Analyser 
 
För att genomföra studien användes Query Performance Analyser (QPA), vilket är ett 
webbaserat IR-verktyg för analys, visualisering och jämförelse av effektivitet för 
queries. QPA är konstruerat av Institutionen för informationsstudier vid Tammerfors 
Universitet i Finland. Anledningen till att undersökningen utförts i QPA är att den 
innehåller en testkollektion, som vi studenter vid Bibliotekshögskolan i Borås har 
tillgång till och erfarenhet av. QPA har även fördelen att det är ett enkelt och tydligt 
system som visar ett direkt resultat av operationerna, samt att det har ett enkelt gräns-
snitt. Ett exempel på detta är att söksidan innehåller endast ett topic för sökningen samt 
ett tomt fält där queryn skrivs in. Det är upp till användaren själv att skriva in de 
operatorer som ska användas och kontrollera att queryspråket används riktigt. 
(Sormunen 2002, s. 6) 
 
Det probabilistiska system som QPA möjliggör sökning i är InQuery, version 3.1. 
InQuery är skapat vid Massachusetts Universitety, Department of Computer Science, 
och är baserat på bayesianska nätverk, vilket möjliggör partiell matchning av dokument 
och queries. Detta innebär att endast vissa av queryns villkor behöver uppfyllas. 
(Ahlgren och Eklund 2002, s. 3) 
 
Vid sökning rankar InQuery dokumenten, och den rankade listan av återvunna 
dokument jämförs med en lista av kända relevanta dokument. Automatiskt laddas upp 
till 400 av dessa matchande dokument ner i förkortad form, bestående av dokumentens 
identitetsnummer och titlar. Genom att klicka på titeln får man fram dokumentet i 
fulltext. Av QPA:s funktion ”recall pie” framgår hur stor andel av de relevanta 
dokumenten som återvanns respektive inte återvanns. Genom att använda funktionen 
”visulizations” kan man jämföra resultatet av valda queries antingen genom att se 
dokumentens förkortade form eller i PR-kurva (precision/recall-kurva). Denna feedback 
av resultatet presenteras direkt och automatiskt för varje query som körs i systemet. 
(Sormunen 2002, s. 6) 
 
Dokumenten i den databas som använts i studien är fulltextindexerade och relevans-
bedömda i fyra nivåer. Relevansnivåerna går från 0, det vill säga ingen relevans alls, till 
3, för helt relevanta. För en binär uppdelning av relevans ses dokumenten på nivåerna 2 
och 3 som relevanta av systemet och för denna undersökning. Relevansnivå 1 och 
relevansnivå 0 ses som icke-relevanta av systemet samt för denna undersökning. 
Relevansnivåerna är synliga i listan med dokumenttitlar.  
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Som beskrivits i Kapitel 5.1 förs idag en diskussion inom IR-forskningen rörande att 
studier inte tar hänsyn till att relevans är mer än en binär uppdelning i relevanta och 
icke-relevanta dokument. Det ses som en förenkling att inte ta hänsyn till att dokument 
kan vara relevanta till en viss grad (Kekäläinen och Järvelin 2000, s. 41; Efthimiadis 
2000, s. 993). Denna uppsats behandlar dock av förenklingsskäl relevans som binär, då 
vi avser att använda effektivitetsmåttet recall. 
 
Det finns ett flertal operatorer att tillgå i InQuery. I denna undersökning har operatorn 
#sum använts för både initialqueryn och de två query expansionerna. Operatorn #sum 
innebär att alla termer, inom operatorn, har lika stort inflytande på återvinnings-
resultatet. Det betyder att inga relationer finns mellan termerna, med andra ord finns det 
inte någon struktur inom operatorn. Användandet av enbart operatorn #sum kan liknas 
vid en ovan användares queries, det vill säga en enkel query med få ord utan operatorer 
och därmed utan struktur. Genom att använda denna metod skulle svar kunna ges på 
huruvida det i ett tänkt operationellt IR-system kan vara av värde för användaren att 
systemet tillämpar AQE eller om det kan vara av värde för användaren att systemet 
använder AQE med hjälp av de av användaren bedömda relevanta dokumenten, enligt 
de strategier som vi studerar. 
 
Den andra operatorn som använts i studien är #od, ordered distance. Operatorn har 
använts vid de tillfällen då en expansionsterm innehåller ett bindestreck. Operatorn #od 
är en närhetsoperator, vilket innebär att termerna inom operatorn ska finnas 
angränsande och i den ordning de angetts. Avståndet mellan termerna anges med en 
siffra. I denna studie användes #od1 inom #sum-operatorn, vilket betyder att högst 0 ord 
får stå emellan termerna, med andra ord, termerna står angränsande till varandra. För 
topic 021 återfinns termerna ”ees-avtalet” och ”eu-medlemskap” bland de tio mest 
frekventa termerna. När #od1-operatorn applicerats ser queryn ut som följer: 
 
Topic 021.Sök dokument om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
 
Query för Strategi I #sum(#od1(ees avtalet) säger eu avtalet vi folkomröstningen 

mp norge olander gäller)  
 
Query för Strategi II #sum(#od1(ees avtalet) eu säger avtalet vi s 

folkomröstningen sverige norge #od1(eu medlemskap)) 
 

7.2. Testkollektionen 
 
De testkollektioner som finns i QPA är en TREC-kollektion (Text Retrieval 
Conference-kollektion) samt en svensk och tre finska testkollektioner. Vi har i den här 
studien använt den svenska kollektionen, GP_HDINF.  
 
Kollektionen GP_HDINF innehåller 161 336 artiklar, hämtade från Göteborgs-Posten 
och Helsingborgs Dagblad, vilka ursprungligen publicerades 1994. Kollektionen 
innehåller 52 topics, vilka även de är relaterade till 1994. Till varje topic är 
relevansbedömda dokument knutna. 



19  
 

7.3. Studiens genomförande 
 
Metoden för uppsatsen är en vedertagen metod inom IR-forskning och innebär att man i 
en testkollektion utgår från ett godtagbart antal topics, skapar queries för dessa, varefter 
återvinningseffektiviteten – här mätt genom recall – jämförs för de olika strategier som 
valts.  
 
Nedan ges en kort övergripande beskrivning av metoden, följd av en mer ingående 
beskrivning av valet av topics, hur initialqueryn och de båda strategiernas queries 
utformats samt hur resultatet bearbetats. Dessutom ges här ett exempel på hur ett topic 
och dess queries kan se ut. 
 

7.3.1. Övergripande genomförande  
 
1. 25 topics valdes ut.  
2. För varje topic formulerades en initialquery genom att en term, i grundform, 

användes för varje identifierad aspekt av detta topic.  
3. Initialqueryn kördes med #sum-operatorn i QPA, varvid en träfflista generades. 
4. Recall beräknades för varje intialquery vid DCV=30. 
5. För att formulera en query för strategi I användes de fem högst rankade 

dokumenten i initialqueryns träfflista.  
6. En frekvenstabell över de förekommande termerna i dessa fem dokument 

skapades.  
7. De tio mest frekventa termerna, vilka inte förekom i initialqueryn, utgjorde en 

ny query, där initialqueryns termer raderats.  
8. Queryn för strategi I kördes med #sum-operatorn i QPA.  
9. Recall beräknades för varje topic vid DCV=30 för strategi I. 
10. För att formulera en query för strategi II användes de fem högst rankade 

relevanta dokumenten i initialqueryns träfflista vid DCV=30.  
11. En frekvenstabell över de förekommande termerna i de fem dokumenten 

skapades.  
12. De tio mest frekventa termerna, vilka inte förekommer i initialqueryn, utgjorde 

en ny query, där initialqueryns termer raderats.  
13. Queryn för strategi II kördes med #sum-operatorn i QPA. 
14. Recall beräknades för varje topic vid DCV=30 för strategi II. 
 

7.3.2. Val av topics 
 
Av kollektionens 52 topics valdes 25 stycken ut för att göra en rimlig begränsning av 
studien. De topics som valdes bort var de 27 som hade lägst antal kända relevanta 
dokument. Detta val gjordes eftersom strategi II bygger på de relevanta dokument som 
återvunnits inom DCV=30. Topics med få relevanta dokument kunde göra det svårt att 
erhålla fem relevanta dokument inom DCV=30. Om inget relevant dokument återvanns 
inom DCV=30 skulle topicet därmed inte komma att vara intressant för vidare 
expansion. De topics som använts i studien har en spridning från 9 till 84 kända 
relevanta dokument.  
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7.3.3. Initialquery 
 
Utifrån var och ett av de 25 topics som valdes ut formulerades en initialquery, genom 
att en term för varje identifierad aspekt av detta topic skrevs i sin grundform (se 
Bilaga 1). Undantag från grundformen gjordes för ord som endast får betydelse i annan 
form, till exempel ”europeiska” ”unionen”, som inte skrevs ”europa” ”union”. För att 
simulera en ovan användares query skrevs termerna in som de var men utan relationer 
mellan dem, alltså inte som en fras. De 25 initialqueries består av mellan en och fem 
termer. Elva initialqueries består av fyra termer. Under denna del av undersökningen 
har största vikt lagts vid att vara konsekvent vid skapandet av queries för att inte 
påverka resultatet. 
 
Varje initialquery kördes i QPA med #sum-operatorn. Syftet var att få en träfflista, 
genererad av systemet, för att kunna skapa queries för de båda expansionsstrategierna.  
 

7.3.4. Strategi I 
 
Strategi I är avsedd att motsvara en form av AQE, utan relevans-feedback. Då 
användaren har gjort sin initiala sökning har användaren möjlighet att betrakta resultatet 
och i syfte att nå en ökning i recall kan användaren då med hjälp av systemet använda 
sig av strategi I. Nästa query kommer då att utgöras av de tio termer vilka förekommer 
flest gånger i de fem högst rankade dokumenten. 
 
Tillvägagångssättet som använts för att utföra detta är som följer. Utifrån den träfflista 
som studiens initialquery genererade togs de, av InQuery, fem högst rankade, 
dokumenten fram i fulltext per topic. De fem dokumenten klipptes ut med rubrik, då 
sådan fanns, och sammanställdes till ett dokument per query för att sedan köras i ett 
program, vilket producerade en frekvenstabell över de termer som förkommer i 
dokumentet. Programmet använde en stoppordlista över ord som är olämpliga för QE. 
Från frekvenstabellen togs de tio mest frekventa termerna, vilka inte förekom i initial-
queryn, och en query per topic skapades för strategi I. Denna nya query kördes därefter i 
QPA med #sum-operatorn för varje topic. Denna metod, där de högst rankade 
dokumenten betraktas som relevanta och där termer ur dessa dokument används för 
expansion, tillämpade Attar och Fraenkel redan 1977 (s. 404).  
 
Som tidigare beskrivits har inom IR-forskning expansionsqueries konstruerats genom 
att kombinera initial- och expansionstermer, på flera olika sätt. Metoden som använts 
för den här studien är, i likhet med den Dillon et al och Eklund och Stenström använder, 
att inte använda några av termerna från initialqueryn utan att istället ta alla expansions-
termerna från återvinningsresultatet. Dillon et al motiverar detta med att termerna i 
initialqueryn är en produkt av användarens syn på ett visst topic och därigenom 
eventuellt inte har någon relation till de relevanta dokumenten. Termer tagna från de 
återvunna dokumenten kan matcha de relevanta dokumenten bättre och ge ett bättre 
återvinningsresultat (Dillon 1983, s. 29). 
 
Av de tio termer som genererades från frekvenstabellen över termer förekommande i 
dokumenten, återfanns termer som var sammansatta med bindestreck. Eftersom dessa 
termer inte är indexerade som ett sammansatt ord, utan som två termer, var för sig, med 
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två ingångar till dokumentet, måste termer med bindestreck brytas upp. Termerna med 
bindestreck bearbetades därför manuellt genom att de bröts upp och placerades inom 
närhetsoperatorn #od1. För att exempelvis återvinna ett dokument innehållande termen 
”ANC-dominerade”, skrevs #od1(anc dominerade). Orden ”anc” och ”dominerade” 
söktes då i den ordning de angivits samt angränsande till varandra. Bindestreck 
användes alltså inte i queryformuleringen. Detta moment avser både strategi I och II. Då 
dessa expansionsstrategier skulle erbjudas av ett tänkt IR-system skulle denna 
operation, att bryta upp termer med bindestreck, göras automatiskt av systemet. 
 

7.3.5. Strategi II  
 
Strategi II är tänkt att motsvara en query som expanderas automatiskt med hjälp av 
relevans-feedback. När användaren gjort den initiala sökningen blir personen 
presenterad en lista över de 30 högst rankade dokumenten och väljer bland dessa ut de 
dokument som han/hon anser vara relevanta, mellan ett och fem dokument. Systemet 
expanderar sedan queryn med de tio mest frekventa termerna från dessa dokument och 
presenterar en ny rankinglista för användaren.  
 
För att utföra detta moment utgick vi från den träfflista som initialqueryn genererade. 
Därifrån togs de, av systemet, fem högst rankade relevanta dokumenten, vid DCV= 30, 
fram i fulltext per query. Som beskrivits i Kapitel 7.1 är ett relevant dokument i InQuery 
ett dokument som bedömts vara på relevansnivå 2 eller 3. De fem dokumenten klipptes 
ut med rubrik, då sådan fanns, och sammanställdes till ett dokument per query för att 
sedan köras i det program, vilket producerade en frekvenstabell över de förekommande 
termerna i dokumentet. Programmet använde en stoppordlista över ord som är 
olämpliga för QE. Från frekvenstabellen togs de tio mest frekventa termerna, vilka inte 
förekom i initialqueryn, och en query per topic skapades för strategi II. Denna nya 
query kördes därefter i QPA med #sum-operatorn för varje topic. I det fall en 
initialquery inte lyckas återvinna något relevant dokument inom DCV=30 är det inget 
värde i att skapa en query för strategi II för detta topic. Detta topic kommer därför att 
strykas från undersökningen. 
 

7.3.6. Exempel på topic och queries 
 
Topic 007. Sök dokument om dopinganvändning inom fotbollen. 
 
Initialquery  #sum(doping fotboll) 
 
Query för Strategi I  #sum(iok fotbollen pengar dunker fifa dopingavtal sade 

testerna maradona stiftelse) 
 
Query för Strategi II  #sum(maradona iok efedrin sade diego fotbollen spelarna 

32 fifa laget) 
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7.3.7. Resultatbearbetning 
 
För att kunna jämföra resultatet av initialqueryn och de två strategierna beräknades 
recall. Recall för initialqueryns resultat beräknades vid DCV=30 för varje topic.  
 

 
Antal kända relevanta återvunna dokument Recall för 

initialqueryn: Antal kända relevanta dokument i samlingen 
    x 100 

 
För de två strategierna beräknades recall genom att det antal relevanta dokument som 
initialqueryn återvunnit adderades med antalet nya relevanta dokument som den nya 
queryn gav, vid DCV=30, och summan dividerades sedan med antalet kända relevanta 
dokument för topicet. 
 

Antal relevanta återvunna dokument för initialqueryn +  
antal nya relevanta dokument för t ex strategi I Recall för 

strategierna: Antal kända relevanta dokument i samlingen 
x 100 

 
 
Resultatet av beräkningen redovisas genom att en tabell skapades över de recallvärden 
som uppmätts för varje topic och strategi. Både medel- och medianvärden för 
recallvärdena har beräknats.  
 
Om denna undersökning skulle ligga till grund för ett IR-systems QE skulle modellen 
utformas så att användaren erbjuds att efter initialqueryn expandera queryn med hjälp 
av antingen den första eller den andra strategin eller båda, efter att ha granskat initialt 
återvunna dokument. Det ligger i användarens intresse att nya relevanta dokument 
återvinns i relation till initialqueryns resultat. Med denna metod att beräkna recall ser 
användaren de nya relevanta dokumenten, som en query återvunnit, istället för att 
samma dokument visas i resultatlistorna för både initial- och expansionsqueryn. Om de 
två QE-strategierna visar en recallökning i jämförelse med initialqueryn innebär detta 
att nya relevanta dokument återvunnits. Då recallvärdet uppgår till 100 % betyder det att 
bland de 30 första återvunna dokumenten återfinns de kända relevanta dokument som 
finns för ett givet topic. 
 
För de topics där en recallökning skett för någon av de båda strategierna, i jämförelse 
med initialqueryn, har Jaccards index används för att ta reda på i vilken utsträckning 
samma relevanta dokument återvunnits av de båda expansionsstrategierna. På detta sätt 
kan det påvisas om de båda strategierna kompletterar varandra, det vill säga om de 
tenderar att återvinna olika relevanta dokument. I sådana fall kan det finnas ett värde i 
att kombinera de två strategierna. För det fall de båda strategierna tenderar att återvinna 
samma relevanta dokument, kan det vara tillräckligt att endast tillämpa en av dem. 
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8. Resultat 
 
Resultatet av undersökningen presenteras här i tabeller med respektive diagram: avsnitt 
8.1 åskådliggör antal relevanta återvunna dokument per topic; 8.2 medel- och median-
värde för densamme; 8.3 recallvärden per topic; 8.4 medel- och medianvärde för 
densamme; 8.5 överlappningsgraden av nya relevanta återvunna dokument i S1 och S2 
samt 8.6 överlappningsgraden av querytermer för S1 och S2. De två frågeställningar 
som härigenom kan besvaras med hjälp av utfallet av den utförda undersökningen är:  
 
• Hur presterar metoderna i förhållande till varandra med avseende på recall? 
• I vilken utsträckning återvinns samma relevanta dokument av de båda query 

expansionerna? 
 
Diskussion kring resultaten presenteras i Kapitel 9 där utförligare förklaringar kring 
resultatvärdena ges. Topictexterna samt utformningen av studiens queries återfinns i 
Bilaga 1. 
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8.1. Antal relevanta återvunna dokument per topic 
 

Tabell 1 visar hur många relevanta dokument som återvanns per topic för varje 
initialquery vid DCV=30. För strategi I och strategi II visar värdena i tabell 1 det antal 
nya relevanta dokument som återvunnits vid DCV=30, jämfört med initialqueyn. Det 
vill säga de relevanta dokument som återvunnits av strategin, men inte av initialqueryn. 
En visualisering för att tydliggöra samma utfall presenteras i diagrammet i figur 2. Sista 
kolumnen i tabell 1 visar antalet kända relevanta dokument som totalt finns i kollek-
tionen för varje topic. Eftersom initialqueryn för topic 011 inte återvann något relevant 
dokument kunde inte någon expansionsquery skapas för strategierna. Topic 011 ströks 
därmed från undersökningen och återfinns alltså inte i följande resultatdel. 

 

Topic Initial S1 S2 Antal kända rel 
dok i samlingen 

005 8 1 2 84 
007 7 10 12 26 
012 9 2 2 11 
013 16 5 14 47 
015 1 0 7 27 
017 2 1 8 19 
021 27 3 5 67 
022 1 0 3 14 
026 8 4 7 37 
032 1 1 9 33 
042 22 2 2 54 
045 10 0 3 18 
046 9 6 8 20 
047 12 9 10 41 
048 9 0 0 28 
050 26 10 10 48 
051 3 0 3 18 
053 7 4 6 21 
066 14 6 4 21 
070 9 7 7 21 
080 6 0 2 21 
082 5 2 4 14 
085 7 3 3 11 
086 9 1 1 35 

 

Tabell 1 Antal relevanta återvunna dokument per topic 
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Fig. 1 Antal relevanta återvunna dokument 

 

För 16 topics återvann strategi II fler nya relevanta dokument än vad strategi I gjorde. I 
sex fall återvanns inte något nytt relevant dokument av strategi I i jämförelse med ett 
tillfälle för strategi II. För 7 topics återvann de båda strategierna lika många nya 
relevanta dokument. 
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8.2. Medel- och medianvärde för antal relevanta återvunna 
dokument per topic 

 
Både ett medelvärde och ett medianvärde är uträknat per strategi avseende antal 
relevanta återvunna dokument per topic. 

 
Topic Initial S1 S2 
Medel 9,50 3,21 5,50 
Median 8,50 2,00 4,50 
 

Tabell 2 Medel- och medianvärde för antal relevanta återvunna dokument per topic 
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Fig. 2 Medel- och medianvärde för antal relevanta återvunna dokument  

 

Tabell 2 och figur 2 visar att strategi II i genomsnitt återvann fler nya relevanta 
dokument per topic än strategi I, oavsett om medel- eller medianvärde används. 
Medelvärdet (medianvärdet) för initialqueryn är 9,50 (8,50); för S1 3,21 (2,00) samt för 
S2 5,50 (4,50).  
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8.3. Recallvärden per topic 
 
Recallvärdet ger svar på hur många relevanta dokument av det totala antalet kända 
relevanta dokument i samlingen som återvanns. För denna studie har värdet beräknats 
genom att utgå från det antal relevanta dokument som initialqueryn återvann för att 
sedan addera det antal nya relevanta återvunna dokument som varje strategi gett per 
topic och till sist dividera med antal kända relevanta dokument i samlingen. Tabell 3 
presenterar dessa recallvärden i procent, vilka även visas i diagramform i figur 3. 

 
Topic Initial S1 S2 

005 9,52  10,71  11,90  
007 26,92  65,38  73,08  
012 81,82  100,00  100,00  
013 25,53  36,17  55,32  
015 3,70  3,70  29,63  
017 10,53  15,79  52,63  
021 40,30  44,78  47,76  
022 7,14  7,14  28,57  
026 21,62  32,43  40,54  
032 3,03  6,06  30,30  
042 40,74  44,44  44,44  
045 55,56  55,56  72,22  
046 45,00  75,00  85,00  
047 29,27  51,22  53,66  
048 32,14  32,14  32,14  
050 54,17  75,00  75,00  
051 16,67  16,67  33,33  
053 33,33  52,38  61,90  
066 66,67  95,24  85,71  
070 42,86  76,19  76,19  
080 28,57  28,57  38,10  
082 35,71  50,00  64,29  
085 63,64  90,91  90,91  
086 25,71  28,57  28,57  

 

Tabell 3 Recallvärden per topic 
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Fig. 3 Recallvärden 

 

För 16 av 24 topics är recallvärdet högre för strategi II än för strategi I. För sju topics är 
recallvärdet det samma för båda strategierna, det vill säga att de återvann lika många 
nya relevanta dokument i förhållande till initialqueryn. Vid ett tillfälle, topic 012, är 
recallvärdet 100 för båda strategierna. Här innebär det att samtliga kända relevanta 
dokument återvunnits av inintialqueryn i kombination med en omformulerad query. 

 



29  
 

8.4. Medel- och medianvärde för recallvärden 
 
Medelvärden och medianvärden är beräknade för varje strategi avseende recall.  
 

Topic Initial S1 S2 
Medel 33,34 45,59 54,63 
Median 30,71 44,61 53,15 
 

Tabell 4 Medel- och medianvärde för recallvärden 
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Fig. 4 Medel- och medianvärde för recallvärden 

 

Både medel- och medianvärdet visar att strategi II i genomsnitt har ett recallvärde, som 
ligger ca 10 procentenheter över recallvärdet för strategi I. Medelvärdet (medianvärdet) 
för initialqueryn är 33,34 (30,71); för S1 45,59 (44,61) samt för S2 54,63 (53,15) 
procent. 
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8.5. Överlappningsgraden av nya relevanta återvunna dokument i 
S1 och S2 

 

Jaccards index mäter förekomsten av nya relevanta dokument i strategi I och i strategi 
II. Värdena för Jaccards index är presenterade i tabell 5 och figur 5. Värdet 0 visar att 
inga identiska relevanta dokument förekommer i de båda strategierna och innebär att 
strategierna återvunnit helt olika relevanta dokument. Värdet 1 innebär att de båda 
strategierna återvunnit exakt samma relevanta dokument. 

 

Topic Jaccards  
index 

005 0 
007 0,58 
012 0,82 
013 0,36 
015 0 
017 0,1 
021 0,57 
022 0 
026 0,25 
032 0 
042 1 
045 0 
046 0,43 
047 0,45 
048 1 
050 1 
051 0 
053 0,62 
066 0,38 
070 0,67 
080 0,17 
082 0,13 
085 0,44 
086 0,75 

Medelvärde  0,41 
 

Tabell 5 Överlappningsgrad för nya relevanta återvunna dokument per topic 
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Fig. 5 Överlappningsgrad för S1 och S2 av nya relevanta återvunna dokument  

 
Av studiens 24 topics har sex topics värdet 0, vilket innebär att det inte finns något 
relevant dokument som återvunnits av båda strategierna. Tre topics har värdet 1, vilket i 
sin tur innebär att de båda strategierna återvunnit exakt samma relevanta dokument. 
Medelvärdet för överlappningsgraden av nya relevanta återvunna dokument är 0,41. 
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8.6. Överlappningsgraden av query-termer för S1 och S2  
 
De två strategiernas queries består i vissa fall av samma termer. Jaccards index har 
använts för att se i vilken grad de båda strategiernas queries överlappar varandra. 
Värdet 1 innebär att strategiernas queries består av exakt samma uppsättning termer. 
Värdet 0 innebär i sin tur att båda strategiernas queries inte har någon gemensam term.  
 

Topic Jaccards 
index  

005 0,30 
007 0,50 
012 0,50 
013 0,60 
015 0,10 
017 0,10 
021 0,70 
022 0 
026 0,10 
032 0 
042 1 
045 0,30 
046 0,60 
047 0,70 
048 0,70 
050 1 
051 0,10 
053 0,50 
066 0,60 
070 0,90 
080 0,30 
082 0,80 
085 0,60 
086 0,10 

Medelvärde  0,46 
 
Tabell 6 Överlappningsgrad för S1 och S2 av querytermer per topic 
 
Tabell 6 visar att medelvärdet för överlappningsgraden av querytermer är 0,46. Två 
topics har värdet 0, vilket innebär att de består av helt olika termer. Två topics har 
värdet 1, vilket innebär att båda strategiernas queries består av samma uppsättning 
termer. 
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9. Analys, diskussion och konklusion 
 
Detta kapitel syftar till att analysera och diskutera undersökningens resultat som 
redovisats i föregående kapitel. Detta görs genom att knyta an till den tidigare forskning 
som ovan redogjorts för samt genom att utgå från de frågeställningar som ställdes upp i 
Kapitel 2. 
 
På grund av det begränsade omfånget av undersökningen är vi försiktiga med att se slut-
satserna av resultatet som generellt giltiga och vill istället försöka se det som en antydan 
till vad resultatet skulle kunna visa. Enligt Eklund och Stenström bör en undersökning 
baseras på fler än 20 topics, vilket de använde, för att ge ett resultat som går att dra mer 
generella slutsatser från (Eklund och Stenström 2002, s. 43). Föreliggande studie utgick 
ifrån 25 topics. För topic 011 återvann initialqueryn inte några relevanta dokument. 
Detta gav till följd att det inte gick att skapa någon query för strategi II, varför det inte 
var lämpligt att skapa en query för strategi I och därmed ströks detta topic från studien. 
24 topics återstod. 
 
De topics vilka använts för studien har en spridning från 9 till 84 relevanta dokument i 
samlingen. 8 topics har mindre än 20 relevanta dokument i samlingen. Om under-
sökningen skulle omfatta fler än dessa 24 topics skulle de topics vilka valdes bort i 
inledningsfasen av arbetet få tas med. Dessa topics valdes bort eftersom ett topic med få 
relevanta dokument i samlingen blir ointressant för vidare QE.  
 
Utgångspunkt är de två första frågeställningarna som ställdes upp för uppsatsen: 
 
• Hur presterar metoderna i förhållande till varandra med avseende på recall? 
• Vilka orsaker kan tänkas ligga bakom detta utfall? 
 
Genom att studera tabell 4, med tillhörande diagram i figur 4, över medianvärden för 
recallvärdena kan man utläsa att av de två strategierna presterade strategi II bäst och 
fick ett medianvärde på 53,15 procent medan strategi I låg på 44,61 procent. Initial-
queryns medianvärde är på 30,71 procent, vilket är lägre än de båda strategierna. Detta 
beror på det sätt som recall används här, se Kapitel 7.3.7, då strategiernas värden aldrig 
kan bli lägre än initialqueryns. Den strategi som visade bäst resultat enligt median-
värdena var alltså strategi II, den strategi som motsvarar AQE med relevans feed-back 
och som utformats med termer genererade ur de fem högst rankade relevanta 
dokumenten i initialqueyns träfflista. 
 
Endast vid ett tillfälle, topic 066, når strategi I ett högre resultat än strategi II. Trots 
detta extremvärde kan medianvärdena tillmätas en hög grad av dignitet. Medianvärden 
är mer robusta än medelvärden vid förekomst av extremvärden på så sätt att median-
värden inte påverkas av extremvärden lika mycket som medelvärden. Initialqueryn för 
detta topic återvann flertalet av de relevanta dokumenten i samlingen, närmare bestämt 
ca 67 procent av dem. För detta topic återvann strategi I två fler relevanta dokument än 
vad strategi II gjorde. De två strategiernas queries motsvarade varandra i stort sett 
genom att sex termer var identiska och endast fyra termer i respektive query var unika. 
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I enlighet med Eklund och Stenströms råd om att använda medianvärde som mått på 
centraltendens eftersom det är mindre risk att ett enskilt värde påverkar resultatet har vi 
valt att använda detta (Eklund och Stenström 2002, s. 43). För vår studie visade det sig 
dock inte innebära någon avsevärd skillnad mellan medel- och medianvärde. 
 
För tre topics 015, 022 och 032 återvann initialqueryn endast ett relevant dokument. 
Eklund och Stenström (2002) drog som slutsats av sin studie att detta kan ge ett felaktigt 
utslag eftersom detta enda dokument kanske inte är representativt för topicet. Att initial-
queryn endast återvann ett relevant dokument gav till följd att strategi I inte återvann 
något eller endast ett nytt relevant dokument. När endast ett relevant dokument åter-
vanns av initialqueryn skapades fortfarande strategi I:s query av de fem högst rankade 
dokumenten. I dessa fall innebar det att det inte fanns något relevant dokument bland 
dessa och att den nya queryn inte var representativ för topicet, därav återvanns inga 
relevanta dokument för strategi I. För topic 015, 022 och 032 bestod queryn för strategi 
II, i sin tur, av tio termer tagna från det enda relevanta dokumentet som återvanns av 
initialqueryn. Queryn återvann sju, tre respektive nio nya relevanta dokument. Eftersom 
nya relevanta dokument återvanns av alla tre topics queries verkar detta enda dokument, 
som queryn byggde på, ha varit relevant för topicet. 
 
Inte för någon av studiens 24 topics återvann initialqueryn alla relevanta dokument för 
dess topic. Däremot återvann inte initialqueryn för topic 011 något relevant dokument. 
Detta topic var det som hade lägst antal relevanta dokument i samlingen, vilket gör det 
svårare att återvinna något av dem över DCV=30. De övriga 24 topics var alla 
intressanta för QE, eftersom de återvunnit åtminstone ett relevant dokument i initial-
queryn. 
 
Av tabell 3 med tillhörande diagram i figur 3 kan man utläsa att för 16 av 24 topics är 
recallvärdet högre för strategi II än för strategi I. För sju topics är recallvärdet detsamma 
för båda strategierna. Resultatet beror troligen på att strategi II är uppbyggd av termer 
från relevanta dokument och strategi I är uppbyggd av termer som kommer från ibland 
relevanta dokument och ibland icke-relevanta. 
 
I kapitel 6 redogjordes för Ruthvens studie (2003), där alla de AQE-strategier som var 
med i undersökningen snarare förbättrade resultatet än skadade det. I vår undersökning 
förbättrade strategi I, den som är tänkt att motsvara AQE utan relevans-feedback, 
resultatet i förhållande till initialqueryn för 18 av 24 topics. Men för sju topics innebar 
denna förbättring endast att ett eller två nya relevanta dokument återvanns.  
 
För topic 012 innebar dock denna förbättring med två nya relevanta dokument att, 
tillsammans med initalqueryns nio återvunna dokument, alla relevanta dokument för 
topicet återvunnits. Detta är det enda topic där 100 % recall uppnåtts för någon av 
strategierna. De termer som är lika i bådas queries är ”mambro”, ”di”, ”luc” och 
”jouret” vilka är namn som förekommer i artiklar om morden i Soltempelorden. 
 
Den mest stabila tekniken i Ruthvens undersökning var den bästa av den tänkta 
användarens IQE. Denna strategi innebär att användaren väljer ut de mest optimala 
termerna för queryns expansion, vilket inte är lätt att uppnå i realiteten. Strategi II i vår 
studie, som är tänkt att motsvara AQE med relevans-feedback, förbättrade resultatet i 
förhållande till initialqueryn för 23 topics av 24. För denna strategi var det fem topics 
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för vilka förbättringen endast innebar att ett eller två nya relevanta dokument återvanns. 
För topic 012 återvanns därmed alla för topicet relevanta dokument i samlingen.  
 
Topic 048 var det enda topic där strategiernas queries inte återvann något nytt relevant 
dokument. Båda strategiernas queries för topic 048 bestod av tre unika termer och sju 
termer som var samma i båda strategiernas queries.  
 
Slutsatsen som Ruthven drog var att systeme t generellt gör bättre val av expansions-
termer än en användare, då användaren i många fall inte har någon klar metod för sin 
sökning. En anledning till att vi inte fått samma resultat är att i vår undersökning tänks 
användaren välja fem relevanta dokument för topicet, medan det är mer troligt att en 
verklig användare väljer termer på ett mer okonsekvent sätt, där termerna inte 
nödvändigtvis är relaterade till relevanta dokument. 
 
• I vilken utsträckning återvinns samma relevanta dokument av de båda query 

expansionerna? 
 
För att kunna svara på denna, den tredje och sista frågeställningen, har Jaccards index 
använts. Härigenom avses att besvara om de båda strategierna kompletterar varandra, 
det vill säga, om de verkar återvinna olika relevanta dokument. I sådana fall kan det 
finnas värde i att kombinera de två. I det fall strategierna verkar återvinna samma 
relevanta dokument kan det däremot vara tillräckligt att endast tillämpa en av dem. 
 
För Jaccards index visar värdet 0 att inga identiska relevanta dokument förekommer i de 
båda strategierna, att strategierna med andra ord har återvunnit olika dokument. Värdet 
1 innebär att de båda strategierna återvunnit exakt samma dokument. Av de 24 topics 
har sex topics värdet 0 i Jaccards index, det vill säga att de två strategierna återvunnit 
olika dokument. I fem av sju fall berodde detta på att strategi I inte återvunnit något 
relevant dokument överhuvudtaget. Tre topics har värdet 1, det vill säga att de båda 
strategierna återvunnit exakt samma dokument. För 21 topics har strategierna återvunnit 
minst ett relevant dokument som den andra strategin inte har återvunnit. Medelvärdet 
för överlappningsgraden för återvunna relevanta dokument är 0,41, vilket innebär att 
strategierna till viss del överlappar varandra. Men för något fler än hälften av de 24 
topics återvann strategierna till viss del olika relevanta dokument. 
 
För att se vilken grad de två strategiernas querytermer överlappade varandra användes 
Jaccards index. Medelvärdet för överlappningsgraden var 0,46. Två topics, 042 och 050, 
har värdet 1, det vill säga att queryn för stategi I och queryn för strategi II i dessa fall 
består av exakt samma uppsättning termer. Två topics, 022 och 032, har värdet 0 och 
därmed består strategiernas queries av 10 helt unika termer. 
 
Ytterligare faktorer som kan ha påverkat undersökningen är: 
 
Hur initialqueries är formulerade är en faktor som kan ha påverkat undersökningen. Om 
initialqueryn är för bra formulerad finns det ingen anledning att expandera den. Vidare 
var initialqueryn tvungen att återvinna åtminstone ett relevant dokument över DCV=30 
för att kunna skapa en query för strategi II. Vår metod var att ta termer direkt ur topic-
texten och använda dessa i grundform för att skapa initialqueries. Man kan då diskutera 
om dessa termer är representativa för den ovane användaren som studien ville ponera. 
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Vi valde dock detta som arbetsmetod och höll oss till den. Som nämnts var det ingen 
initialquery som återvann alla relevanta dokument och samtidigt återvann 24 av 
25 initialqueries åtminstone ett relevant dokument att utgå från till strategi II. 
 
Databasens innehåll är ytterligare en faktor att ta i beräkning. Databasen är en full-
textdatabas innehållande tidningsartiklar från två dagstidningar. Dessa artiklar är av 
skiftande längd. De varierar från endast ett par meningar till längre artiklar. Att 
dokumenten består av just tidningsartiklar av varierande längd innebär troligen att de 
inte är språkligt enhetliga trots att de härrör från samma källa, nämligen TT. Detta 
skulle kunna påverka stoppordlistans effektivitet.  
 
För flera av strategiernas queries var ”s” en term. Detta ”s” kommer från till exempel 
”FN:s”, ”EU:s”. Systemet ser dessa som två termer och därför har det kommit långt upp 
på bland de mest förekommande termerna i texten. Ett sätt att åtgärda detta skulle vara 
att se över stoppordlistan, eftersom bland annat denna term kommit igenom. Det är flera 
termer som kommit igenom stoppordlistan, vilket skapar brus i återvinningen. Exempel 
på sådana termer är ”säger”, ”två”, ”än” och ”sade”. Eftersom flera termer i queries är 
av denna icke-betydelsebärande sort kan man vara skeptisk till hur många av 
expansionstermerna som är representativa för topicet. 
 
En fråga i anknytning till ovanstående diskussion är om antalet termer som respektive 
query expanderades med var det mest lämpliga valet. Tidigare studier har använt sig av 
både fler och färre termer. Med hänsyn till ovan givna resonemang om att flera av 
expansionstermerna var att betrakta som brus i återvinningen, genom att de var av icke-
betydelsebärande karaktär, är det en ytterligare fråga vad resultatet skulle ha blivit om 
queryn expanderats med fler eller färre termer. 
 
Som nämndes i inledningen till Kapitel 6 är det svårt att dra raka paralleller till vissa av 
de studier som redogjorts för eftersom de endast har en del av metoden som är upp-
byggd som föreliggande studie. 
 
Konklusion 
 
Studien har syftat till att undersöka huruvida en ovan användares queries skulle vara 
hjälpt av att systemet använt AQE med eller utan relevans-feedback och om de två 
strategierna för detta är lämpliga att kombinera. Detta har undersökts genom att använda 
#sum-operatorn och genom att utesluta strukturer i queryn. Den ena strategin har utgått 
från de högst rankade dokumenten och den andra sökningen från de högst rankade 
relevanta dokumenten. Sammanfattningsvis kan man säga att för flertalet av de topics 
som användes återvann strategierna olika relevanta dokument. Det skulle därför kunna 
vara lämpligt att kombinerade de två strategierna för att ge ett bättre resultat för 
användaren med ett större urval av relevanta dokument som resultat. Man bör däremot 
vara medveten om att strategi II återvann något fler relevanta dokument än strategi I och 
strategi I tenderar att ge mer brus i återvinningen. 
 
Eftersom studiens queries bestod av flera ord som inte var representativa för respektive 
topic skulle en liknande undersökning kunna göras med ytterligare ett moment. Efter att 
systemet tagit fram expansionstermerna presenteras dessa för användaren och personen 
får då välja de termer som är relevanta för detta topic. 
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10. Sammanfattning 
 
Query expansion (QE) innebär att en query omformuleras genom att en term raderas, 
infogas eller byts ut. Målet är att uppnå högre återvinningseffektivitet vid informations-
sökning. QE är ett forskningsområde inom Information Retrieval (IR). 
 
Syftet för denna uppsats är att, i en experimentell fulltextmiljö, studera och jämföra 
återvinningsresultatet för två olika strategier för query expansion i förhållande till 
varandra. Utgångspunkt har varit följande tre frågeställningar: 
 
• Hur presterar strategierna i förhållande till varandra med avseende på recall? 
• Vilka orsaker kan tänkas ligga bakom detta utfall? 
• I vilken utsträckning återvinns samma relevanta dokument av de båda strategierna? 
 
QE kan delas in i tre delområden: manuell-, automatisk- och interaktiv QE. Manuell QE 
innebär att användaren väljer ut på vilket sätt QE ska ske, samt vilka termer som ska 
användas. Automatisk QE går till så att systemet sköter hela sökprocessen och gör 
automatiskt urvalet av termer, inför de efterföljande sökningarna. I system med 
interaktiv QE skapar användaren en initialquery och utifrån sökresultatet genererar 
systemet en lista med termer ur vilken användaren får välja expansions termer. 
 
Det redskap som använts för studien är QPA, Query Performance Analyser, vilket är 
konstruerat av Institutionen för informationsstudier vid Tammerfors Universitet i 
Finland. QPA innehåller en fulltextkollektion bestående av tidningsartiklar med färdiga 
topics samt relevansbedömda dokument och använder det probabilistiska systemet 
InQuery. InQuery är baserat på bayensianska nätverk och möjliggör partiell matchning, 
vilket betyder att det är tillräckligt att endast vissa av queryns villkor uppfylls.  
Dokumenten i kollektionen är tidningsartiklar från Göteborgs-Posten och Helsingborgs 
Dagblad, ursprungligen publicerade 1994 och här samlade i kollektionen GP-HDINF. 
GP-HDINF består av 161 336 artiklar och till dessa är 52 topics konstruerade. 
 
Utgångspunkten för den här uppsatsen är 24 av kollektionens 52 topics. Utifrån dessa 
har initialqueries konstruerats på ett sådant sätt att de ska skildra en tänkt ovan 
användares queries, genom att de är skapade av termer i grundform för var identifierad 
aspekt av topicet. I den här studien har vi valt att använda en tillämpning av QE som 
innebär att inga termer från initialqueryn används, utan alla expansionstermer är tagna 
från återvinningsresultatet. Alla queries i undersökningen är formulerade utan några 
relationer mellan termerna.  
 
Tanken bakom de två strategierna är att de ska motsvara en tänkt användares alternativa 
möjligheter till automatisk expansion av initialqueryn. Strategi I är en automatisk 
expansionsstrategi (AQE) utan relevans-feedback och strategi II är en AQE-strategi 
med relevans-feedback. Strategi I bygger på att systemet automatiskt använder de fem 
högst rankade dokumenten, som initialqueryn återvinner. De tio mest frekventa 
termerna i dessa fem dokument utgör sedan queryn för strategi I. Strategi II speglar en 
tänkt användare som väljer ut de 5 högst rankade relevanta dokumenten. De tio mest 
frekventa termerna i dessa dokument utgör en query för denna strategi. 
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Initialqueryns recallvärde beräknades, för varje topic, i avsikt att få svar på hur många 
relevanta dokument av det totala antalet relevanta dokument som återvunnits. Recall 
beräknades, för strategi I och II, genom att utgå från initialqueryns recallvärde. Därefter 
adderades antalet nya relevanta återvunna dokument, som strategierna gett per topic. 
Sedan dividerades summan med antalet kända relevanta dokument i samlingen. 
Resultatet av undersökningen visar att, i genomsnitt, ligger medianvärdet för recall för 
strategi II ca 10 procentenheter högre än strategi I.  
 
Jaccards index användes som mått på förekomsten av samma relevanta dokument i 
strategi I och strategi II, det vill säga för att ta reda på om de två strategierna återvann 
samma relevanta dokument. Sex av 24 topics har värdet 0, de olika strategierna återvann 
i dessa fall olika relevanta dokument. Tre topics har värdet 1 vilket innebär att för dessa 
har strategierna återvunnit exakt samma relevanta dokument. Medianvärdet för 
överlappningsgraden för de återvunna relevanta dokument är 0,41, vilket innebär att 
strategierna till viss del överlappar varandra. Men för något fler än hälften av de 
24 topics återvann strategierna till viss del olika relevanta dokument, varför det skulle 
vara lämpligt att kombinera de två strategierna för att nå ett högre återvinningsresultat. 
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Bilaga 1 
Topics och Querys 

Topic: Initialquery Strategi I Strategi II 

005: Undersök 
attityderna 
hos icke-
medlems-
länder 
beträffande 
framtida 
medlemskap i 
Europeiska 
Gemenskapen 
eller 
Europeiska 
Unionen. 

#sum(europeiska unionen) #sum(tre emu procent 1 
sverige än fas företag 
överstiga svenska) 

#sum(eu sverige vi 
svenska asyl 
medlemskap s 
folkomröstningen än 
oss) 

007: Sök 
dokument om 
doping-
användning 
inom fotbollen. 

#sum(doping fotboll) #sum(iok fotbollen pengar 
dunker fifa dopingavtal 
sade testerna maradona 
stiftelse) 

#sum(maradona iok 
efedrin sade diego 
fotbollen spelarna 32 fifa 
laget) 

011: Sök 
dokument 
som 
behandlar den 
nya 
författningen i 
Sydafrika och 
dess 
slutgiltiga 
struktur. 

#sum(författning sydafrika)  – – 

012: Sök 
dokument om 
Soltempel-
orden och 
mordet eller 
självmordet på 
dess 
medlemmar. 

#sum(soltempelorden mord 
självmord) 

#sum(unterweger mambro 
jouret di döda luc fanns 
1990 död talesman) 

#sum(döda jouret 
mambro di sade polisen 
hittades luc sektens 
sekten) 

013: Vilka 
diskussioner 
fördes och 
vilka 
resolutioner 
antogs vid 
befolknings-
konferensen 
om familje-
planering i 
Kairo? 

#sum(befolkningskonferens 
kairo resolution) 

#sum(fn s abort 
handlingsplan utkast 
islamiska irak sade 
konferensen kritik) 

#sum(vatikanen fn 
konferensen s aborter 
länder sade muslimska 
handlingsplan utkast) 
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015: Vilka 
faktorer 
undergräver 
den 
europeiska 
industrins 
konkurrens-
kraft på 
världs-
marknaden? 

#sum(europa industri 
konkurrens världsmarknad) 

#sum(svenska bönder vi 
villkor eu sveriges mat 
nordisk avreglering stora) 

#sum(europeiska 
industrin nya vi svensk 
eoq bofors sverige finns 
film) 

017: Vilken 
omfattning 
hade skogs-
bränderna 
utanför 
Sydney och 
hur allvarligt 
var läget? 

#sum(sydney skogsbrand) #sum(branden eftermiddag 
område mölndal 
kvadratmeter går stort 
beräknades pixbo 
eftermiddagen) 

#sum(bränderna 
bränder människor går 
än sade röken personer 
två natten) 

021: Sök 
dokument om 
Europeiska 
ekonomiska 
samarbets-
området 
(EES). 

#sum(ees) #sum(#od1(ees avtalet) 
säger eu avtalet vi 
folkomröstningen mp norge 
olander gäller) 

#sum(#od1(ees avtalet) 
eu säger avtalet vi s 
folkomröstningen 
sverige norge #od1(eu 
medlemskap)) 

022: Sök 
exempel på 
flygplans-
olyckor som 
inträffat på 
start- eller 
landnings -
banan under 
pågående 
flygning.  

#sum(flygplansolycka start 
landning) 

#sum(sjukhuset marknaden 
banck ljungbyhed räknar 
abidjan ljungbyheds 
klippans små flygrally) 

#sum(planet planets 
startbanan halkade new 
york laguardia skadades 
passagerare lindrigt) 

026: Ge 
exempel på 
användning av 
vindkraft. 

#sum(vindkraft) #sum(hd vindkraftverk 
översiktsplanen bjuvs 
mariestad positiv brommö 
kommun bohuslän väsby) 

#sum(vindkraftverk 
kronor procent energi 
miljoner år finns juli 
nutek vindkraften) 

032: Sök 
dokument om 
prästvigning 
av kvinnor 
inom de 
europeiska 
kyrkorna. 

#sum(prästvigning kvinna 
europa kyrka) 

#sum(umeå fors placering 
martin präst kurt vårgårda 
göteborgs göteborg vigdes) 

#sum(kyrkan präster 
kvinnliga margareta 
säger #od1(brandby 
cöster) biskopar 
kvinnoprästmotståndare 
svenska stift) 
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042: Sök 
dokument om 
FN-/USA-
truppers 
invasion på 
Haiti. 

#sum(invasion fn usa haiti)  #sum(s aristide 
amerikanska militärjuntan 
säkerhetsråd haitis 
brasilien militärt 
#od1(boutros ghali) 
aristides) 

#sum(s aristide 
amerikanska 
militärjuntan 
säkerhetsråd haitis 
brasilien militärt 
#od1(boutros ghali) 
aristides) 

045: Sök 
rapporter som 
innehåller 
namnen på 
huvud-
förhandlarna 
till det freds-
fördrag som 
undertecknats 
i Mellanöstern 
mellan Israel 
och Jordanien 
samt 
dessutom 
dokument 
som ger 
detaljerad 
information 
om fördraget. 

#sum(fredsfördrag israel 
jordanien mellanöstern) 

#sum(syrien fred president 
rabin plo libanon avtalet 
clinton annat sade) 

#sum(syrien israels 
rabin fred sade gränsen 
jordaniens 
utrikesminister 
premiärminister 
christopher) 

046: Vilka 
effekter har 
FN:s handels-
blockad haft 
på det irakiska 
folkets 
tillvaro?  

#sum(fn irak 
handelsblockad) 

 

#sum(kuwait sanktionerna 
s ekeus saddam kvar 
irakiska iraks krav två) 

#sum(kuwait usa 
sanktionerna iraks 
ekeus s går sade 
bagdad saddam) 

047: Vilka skäl 
finns det för 
den ryska 
militära 
interventionen 
i Tjetjenien?  

#sum (rysk militär 
intervention tjetjenien) 

#sum(dudajev ryska 
ryssland groznyj sade 
presidenten moskva 
oppositionen president 
gratjov) 

 

#sum(ryska dudajev 
groznyj sade 
presidenten ryssland 
moskva jeltsin 
tjetjeniska huvudstaden) 

 

048: Skäl för 
tillbaka-
dragandet av 
FN:s freds-
bevarande 
styrkor ur 
Bosnien. 

#sum (fn bosnien 
fredsbevarande 
tillbakadragande) 

#sum(sade s sarajevo 
serberna serbiska karadzic 
#od1(fn soldater) 
kontaktgruppen belgrad 
nato) 

 

#sum(usa sade s 
serberna #od1(fn 
soldater) karadzic 
kontaktgruppen unprofor 
sarajevo vi) 
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050: Sök 
dokument om 
indianernas 
uppror i 
Chiapas 
(Mexico). 

#sum (indian uppror 
chiapas mexico) 

#sum(gerillan delstaten 
ezln mexiko regeringen city 
mexikanska fattiga sade 
mexikos) 

 

#sum(mexikanska 
fattiga regeringen 
delstaten mexiko city 
sade ezln gerillan 
mexikos) 

051: Sök 
dokument om 
slutspelet i 
1994 års 
världs-
mästerskap i 
fotboll. 

#sum (fotboll vm 1994 
slutspel) 

#sum(00 03 sade kinesiska 
vi spelare wang lag 
#od1(vm slutspel) tre) 

#sum(första procent 
grekland 
förbundskapten 
panagoulias boltic 
#od1(vm slutspel) paulo 
mål nikos) 

 

053: Vilka 
gener har 
identifierats 
som är 
upphov till 
eller bidrar till 
att orsaka 
sjukdomar 
eller 
utvecklings-
störningar hos 
människor? 

#sum (gen orsak sjukdom 
utvecklingsstörning) 

#sum(sjukdomen barnen 
forskarna forskare än år 
ärftlig psoriasis cdg 
alzheimer) 

#sum(barnen 
sjukdomen cdg forskare 
vi år barn genen jan 
glykoproteinerna) 

066: Sök 
rapporter och 
diskussioner 
om ryska 
truppers 
tillbaka-
dragande från 
Lettland. 

#sum (rysk trupp 
tillbakadragande lettland) 

#sum(ryska ryssland 
lettiska estland generalerna 
incidenten sade soldater 
avtal trupper) 

 

#sum(ryska ryssland 
estland soldater sade 
baltikum moskva avtal 
kozyrev baltiska) 

 

070: Sök 
dokument 
som ger 
biografisk 
information 
om Kim Il 
Sung, 
Nordkoreas 
president som 
dog 1994. 

#sum (kim il sung 
nordkorea president) 

#sum(#od1(il sung) sade 
#od1(il sungs) #od1(jong il) 
nordkoreas död ledare 
koreanska land halvön) 

 

#sum(#od1(il sung) 
#od1(jong il) #od1(il 
sungs) död nordkoreas 
sade koreanska ledare 
land makten) 

 



45  
 

Topic: Initialquery Strategi I Strategi II 

080: 
Dokument 
som innehåller 
information 
om hunger-
strejksaktioner 
som satts i 
gång för att 
dra uppmärk-
samheten till 
en sak. 

#sum (hungerstrejk aktion) #sum(hungerstrejkade 
fängslade helsingborg 
#od1(tt afp) beslutet sade 
inledde jugoslavien 
skolflickor lille) 

 

#sum(protest 13 000 
albanien fängslade 
avbrutit politiska #od1(tt 
afp) inledde 
mohammed) 

082: Sök 
dokument 
som beskriver 
terroristaktion
er utförda av 
den irländska 
republikanska 
armén (IRA) 
på europeiska 
flygplatser. 

#sum (terroristaktion ira 
flygplats) 

#sum(nordirland irland 
brittiska london sinn 
heathrow belfast fein 
granater politiska) 

 

#sum(s heathrow 
nordirland london 
politiska granater irland 
än sinn britterna) 

 

085: Sök 
detaljerad 
information 
om operation 
"Turquoise", 
den franska 
humanitära 
aktionen i 
Rwanda. 

#sum (turquoise fransk 
humanitär aktion rwanda) 

#sum(franska fn sade 
goma soldater trupper 
frankrike fpr finns 
människor) 

#sum(franska sade 
soldater frankrike vi fn 
landet fpr s stöd) 

086: Sök 
dokument 
som beskriver 
användningen 
av eller 
inställningen 
till "grön" 
energi, d.v.s. 
energi från 
förnyelsebara 
energikällor. 

#sum (grön energi 
förnyelsebar energikälla) 

#sum(vi säger 
naturskyddsföreningen 
andersson producera 
vatten miljöval göteborg 
transportmedel än) 

#sum(0 kat buss 
miljöval vi etanol roth 
anders vindkraftverk 
andersson) 

 




