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Abstract: This Master’s thesis examines different retrieval strategies used in cross-

language information retrieval (CLIR). The aim was to investigate if there were 
any differences between baseline queries and translated queries in retrieval 
effectiveness; how the retrieval effectiveness was affected by query structuring 
and if the results differed between different languages. The languages used in 
this study were Swedish, English and Finnish. 30 topics from the TrecUta 
collection were translated into Swedish and Finnish. Baseline queries in 
Swedish and Finnish were made and translated into English using a dictionary 
and thereby simulating automatic translation. The queries were expanded by 
adding all the translations from the main entries to the queries. Two kinds of 
queries – structured and unstructured – were designed. The queries were fed into 
the InQuery IR system which presented a list of retrieved documents where the 
relevant ones were marked. The performance of the queries was analysed by 
Query Performance Analyser (QPA). Average precision at seen relevant 
documents at DCV 10, average precision at DCV 10 and precision and recall at 
DCV 200 were used to measure the retrieval effectiveness. Despite the 
morphological differences between Swedish and Finnish, none or very small 
differences in retrieval performance were found, except when average precision 
at DCV 10 was used. The baseline queries performed the best results and the 
structured queries performed better in both Swedish and Finnish than the 
unstructured queries. The results are consistent with previous research. 
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1 Inledning  
 
1.1 Introduktion och problemformulering 
 
Många kan läsa och förstå andra språk än sitt modersmål. I stora delar av världen fungerar till 
exempel engelska som skolspråk, andraspråk eller lingua franca vilket innebär att många 
förmodligen kan ta till sig informationen även om de inte aktivt kan formulera lämpliga 
sökfrågor. För de flesta är det enklare att formulera sökfrågor på sitt modersmål, då man ofta 
brister vad det gäller vokabulär och terminologi i andra språk. 
 
Med cross-language information retrieval (CLIR) kan man formulera sökfrågor på det språk 
som man behärskar bäst, men samtidigt få fram relevanta dokument på andra språk. Det är 
alltså till stor nytta för alla som kan läsa och förstå ett språk men inte använda det aktivt 
(Pirkola, 1998), något som förmodligen gäller stora delar av världens befolkning. Därför är 
vidare forskning inom ämnet angelägen.  
 
Det som skiljer CLIR från traditionell information retrieval (IR) är att man måste anpassa 
återvinningssystemen till att fungera med flera språk. Ofta måste antingen sökfrågan eller 
dokumentkollektionen översättas för att matchning ska kunna ske. Då kan det lätt uppstå 
problem om språken är väldigt olika varandra lingvistiskt sett, genom att de exempelvis tillhör 
olika språkfamiljer. Det är därför viktigt att ha kunskap om informationssystemen så väl som 
språkens lingvistiska struktur.  
 
Denna uppsats kommer att undersöka CLIR med källspråken svenska och finska och 
målspråket engelska. Finska är ett morfologiskt rikt språk och därför är det intressant att 
undersöka hur ett söksystem presterar på det språket jämfört med ett i jämförelse morfologiskt 
enkelt språk, såsom svenska. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken strategi som lämpar sig bäst när det gäller 
svensk-engelsk och finsk-engelsk informationsåtervinning. Närmare bestämt ska vi undersöka 
om det finns någon skillnad mellan originalsökfrågor och översatta sökfrågor med avseende 
på återvinningseffektivitet, samt hur återvinningseffektiviteten påverkas av vilken sökfråge-
struktur man använder. Vi ska även ta reda på om resultaten skiljer sig åt beroende på vilket 
språk man handskas med. Frågeställningarna är alltså: 
 

 Vad blir återvinningseffektiviteten med sökfrågor på engelska översatta från svenska, 
jämfört med sökfrågor på engelska översatta från finska? 

 Hur skiljer sig resultatet mellan strukturerade och ostrukturerade sökfrågor med 
avseende på svensk-engelsk och finsk-engelsk CLIR? 

 Vilka tänkbara förklaringar finns det till eventuella skillnader i återvinningseffektivitet 
mellan svensk-engelsk och finsk-engelsk CLIR? 
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1.3 Avgränsningar 
 
Vi kommer i vår uppsats att rikta in oss på den morfologiska aspekten, det vill säga hur ord 
böjs, och eventuella skillnader i våra tre språks morfologier. Vi kommer alltså att lämna bland 
annat lexikalitet, det vill säga ordval, därhän. Likaså är vi bara intresserade av sökfrågor på så 
kallat naturligt språk med fria termer som kan vara hämtade från eget huvud, Internet, 
tidningsartiklar etc. Kontrollerad vokabulär som exempelvis tesaurer kommer inte att 
användas i uppsatsen. 
 

1.4 Definitioner 
 
I uppsatsen kommer vi att använda svenska motsvarigheter till termer som ofta förekommer 
på engelska inom CLIR. Nedan följer en kort genomgång av engelska termer samt deras 
motsvarigheter på svenska. Vi tar även upp andra termer vi funnit behöver en förklaring. 
 
DCV läses ut document cut-off value och betyder att man granskar träfflistan fram till en viss 
position. I uppsatsen kommer vi att använda DCV 10 och DCV 200 vilket innebär att de tio 
första respektive de 200 första träffarna kommer att ingå i studien.  
 
Det vi i uppsatsen kallar för informationsbehov motsvaras av det engelska topic. Med detta 
menas de behov som uttrycks i de sökuppgifter som finns kopplade till testsystemet.  
 
När vi talar om sökfrågor – den svenska motsvarigheten till queries – är informationsbehovet 
redan konkretiserat. En sökfråga består av ord eller termer ofta hämtade från informations-
behovet. Sökfrågorna kan även vara strukturerade enligt systemets syntax och innehålla till 
exempel booleska operatorer. 
 
Med ordet sökuttryck menas det engelska key. Ett sökuttryck är mer abstrakt än ett sökord och 
syftar till ett generellt koncept snarare än ett specifikt ord. När man pratar om strukturerade 
sökfrågor grupperas exempelvis alla sökord inom ett sökuttryck inom samma parentes. Alla 
ord inom parentes är då representationer av samma sökuttryck. Ett sökuttryck kan innehålla 
synonymer eller andra ord som man på något sätt vill ska höra ihop, som till exempel 
underordnade och överordnade termer. I ett lexikon skiljs de olika sökuttrycken under samma 
uppslag ofta åt av olika markörer, såsom romerska och arabiska siffror. 
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2 Bakgrund 

2.1 Allmänt om IR 
 
IR brukar allmänt syfta på all slags återvinning av information, men de flesta tänker nog på 
någon form av textåtervinning i ett system, exempelvis en databas eller på webben.  
 
När dokumentkollektionerna på universiteten och biblioteken blev större ökade kraven att på 
ett enkelt sätt hitta relevant information. Här har datorer och återvinningssystem spelat en stor 
roll. Tanken på att använda datorer till IR uppkom i och med artikeln ”As we may think” av 
Vannevar Bush 1945. Under 1950- och 1960-talen kom de första datoriserade informations-
återvinningssystemen. Att kunna ställa en sökfråga till ett system och inom rimlig tid få en 
lista med återvunna dokument som anses matcha sökfrågan gör att studenter, forskare och 
andra som behöver information har kunnat lägga ner mer tid på studierna eller forskningen 
istället för att leta igenom stora dokumentkollektioner i jakt på den. 
 
Under 1960- och 1970-talen kom forskningen inom IR igång ordentligt och forskare som 
Salton, Spärck-Jones, Lancaster och Van Rijsbergen publicerade artiklar inom ämnet. Det 
uppstod IR-konferenser; 1978 hölls den första ACM SIGIR-konferensen och 1992 den första 
TREC-konferensen. I slutet av 1990-talet hade de stora sökmotorerna på webben egenskaper 
som tidigare bara återfanns i experimentella IR-system. Forskarna har ofta haft en hjärtefråga 
som de studerat och brunnit för och på så sätt har ämnet delats in i undergrupper. Nedan följer 
en beskrivning av en av dem.  
 

2.2 CLIR 
 
Det vedertagna begreppet för flerspråkig informationsåtervinning är cross-language 
information retrieval – i dagligt tal förkortat CLIR. I äldre forskning kan det dock förekomma 
andra termer, såsom multilingual information retrieval, translingual information retrieval eller 
cross-lingual information retrieval. 
 
Det första CLIR-arbetet var utvecklingen av en flerspråkig tesaurus för International Road 
Research Documentation-systemet år 1964 (Oard & Diekema, 1998). De första rapporterade 
resultaten på flerspråkig återvinningseffektivitet kom 1969 och gjordes av Salton på Cornell 
University (Oard & Dorr, 1996). Saltons SMART-återvinningssystem utökades då med en 
flerspråkig konceptlista som konstruerades för att översätta ord från engelska till tyska. Salton 
konstaterade när studien var gjord att CLIR-processer var ”nästan lika effektiva som att arbeta 
med ett språk” (Oard & Dorr, 1996; vår översättning) och att en mer komplett tesaurus skulle 
tas fram för framtida experiment.  
 
Det stora genombrottet för CLIR-forskningen kom dock på 1990-talet i och med framväxten 
av World Wide Web. Människor från alla delar av världen kunde nu ta del av en stor mängd 
information på olika språk, vilket sporrade forskarna till att forska vidare i ämnet. En viktig 
brytpunkt för den moderna CLIR-forskningen var The Workshop on Cross-Linguistic 
Information Retrieval som hölls 1996 under SIGIR ’96-konferensen. Det var den första 
workshopen i ämnet och den hjälpte till att marknadsföra och göra CLIR-forskningen känd 
bland andra forskare. Nuförtiden uppmärksammas forskningen på ett flertal workshops, 
såsom CLEF (Cross-Language Evaluation Forum), TREC (Text REtrieval Conference) och 
NTCIR (NII Test Collection for IR Systems). En mängd olika språk har undersökts, där CLEF 
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har koncentrerat sig på europeiska språk, medan TREC utöver ett par stora europeiska språk 
även har undersökt arabiska och kinesiska och NTCIR fokuserat på asiatiska språk såsom 
japanska, koreanska och kinesiska (Kishida, 2005). 
 
Det sker alltså forskning i ämnet, men kunskaperna som omsatts i praktiken är fortfarande 
begränsade. Det har funnits CLIR-system på webben men de har ofta varit på prov och lagts 
ned efter en tid. Det närmaste ett fungerande system som vi kunnat hitta är Google Translate1 
som använder sig av parallella korpora för att finna jämförbara dokument på andra språk. En 
förklaring av parallella korpora och vad det innebär kommer i kapitel 2.2.2.2.  
 

2.2.1 Matchningsstrategier  
 
Det finns flera olika sätt att matcha en sökfråga med ett dokument inom CLIR. Oard och 
Diekema (1998) tar upp fyra olika sätt; cognate matching, sökfrågeöversättning, dokument-
översättning och interlinguatekniker. 
 
2.2.1.1 Cognate matching 
 
Cognate matching innebär att man försöker matcha dokumentet med sökfrågan utan att 
använda sig av översättning. Man förlitar sig istället på det faktum att många termer och 
egennamn ofta skiljer sig relativt lite olika språk emellan, åtminstone om språken är nära 
besläktade med varandra. På så sätt kan en matchning ske utan någon översättning. 
 
Ett försök att göra cognate matching mer effektivt har varit att implementera så kallad fuzzy 
matching. Tanken bakom fuzzy matching är att man ska se på sökorden som felstavade 
varianter av ordet på det andra språket. Genom att tillåta en viss avvikelse av termens 
stavning kan man alltså matcha sökfrågan med dokument även om de inte överensstämmer till 
fullo. Ett annat alternativ är att utföra matchning genom så kallad n-gram matching, där n står 
för ett valfritt tal. Man räknar då ut hur många tecken som skiljer de olika orden åt. 
Författarna av denna uppsats – Marie och Maria – är ett exempel på ett 1-gram (även kallat 
unigram), eftersom det endast är en bokstav som skiljer namnen åt. 
 
2.2.1.2 Sökfrågeöversättning 
 
Sökfrågeöversättning innebär, precis som namnet anger, att man översätter sökfrågan till ett 
annat språk innan den ställs till systemet. På grund av att metoden är lätt att hantera och är 
kostnadseffektiv i jämförelse med många andra metoder, är den vanlig vid flerspråkig IR. 
Problemet med sökfrågeöversättning är dock att många sökfrågor tenderar att vara korta, 
vilket inte ger någon vidare bakgrund för översättningen. Man kan alltså lätt få problem med 
sökfrågeambiguitet.  
 
2.2.1.3 Dokumentöversättning 
 
Dokumentöversättning går ut på att man istället för att översätta sökfrågan översätter hela 
dokumentkollektioner. Den stora nackdelen med denna matchningsstrategi är förstås att det är 
dyrt och tar längre tid än exempelvis sökfrågeöversättning. Fördelen är att man får se orden i 
sin kontext, vilket underlättar översättningen och minskar ambiguiteten. 

                                                 
1 http://translate.google.com/translate_s?hl=sv 
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2.2.1.4 Interlinguatekniker 
 
När man arbetar med interlinguatekniker översätts både dokumentet och sökfrågan till en 
tredje, språkoberoende representation för att underlätta jämförelse språken emellan. 
Flerspråkiga tesaurer och andra former av kontrollerad vokabulär kan också anses vara 
interlinguatekniker, eftersom ett koncept i en tesaurus endast kan motsvaras av ett enda ord på 
varje språk. 
 

2.2.2 Källor för översättningsinformation 
 
Det finns två huvudsakliga översättningsmetoder inom CLIR; kunskapsbaserade och 
korpusbaserade metoder. Kunskapsbaserade metoder innebär att man hämtar kunskap från 
manuell översättning och innefattar exempelvis ontologier (bland annat i form av tesaurer), 
maskinöversättning och flerspråkiga lexikon, men även cognate matching använder sig av en 
form av kunskapsbaserad metod. Korpusbaserade metoder i sin tur innebär att man hämtar 
kunskap utifrån korpus, det vill säga dokumentkollektioner. 
 
Lexikonbaserad översättning är således även kunskapsbaserad. Vid denna typ av översättning 
använder man ett lexikon för att ta reda på ett ords motsvarighet på ett annat språk, antingen 
manuellt eller med ett maskinläsbart lexikon.  
 
Maskinöversättning är också kunskapsbaserad, men istället för att använda ett fysiskt lexikon 
har man lagt in ett lexikon i systemet och använt sig av detta. Ofta har människorna bakom 
studien konstruerat lexikonet utifrån studiens behov. Maskinöversättning skiljer sig från 
maskinläsbart lexikon genom att det är ett mer avancerat program. Utöver översättning av 
termer kan programmet exempelvis innehålla normaliseringsverktyg och kunna utföra 
beräkningar av termers samförekomst.  
 
2.2.2.1 Kunskapsbaserade metoder 
 
Kontrollerad vokabulär är en kunskapsbaserad metod som reglerar användandet av 
indexerings- och sökord. Fördelen med kontrollerad vokabulär är att man vet vilka termer 
man ska använda men å andra sidan kräver det att användaren tar reda på vilka dessa är. Det 
finns två sorter av kontrollerad vokabulär; ämnesordslistor och tesaurer, varav det i den 
sistnämnda även redovisas termers inbördes relationer.  
 
För ett modernt informationssystem är det inte optimalt att använda kontrollerad vokabulär på 
grund av informationssystemens storlek och dynamiska natur. Manuell indexering och 
tesauruskonstruktion skulle vara alldeles för tidskrävande och dyrt och leda till att det skulle 
ta lång tid för nya dokument att komma in i systemet (Hull, 1997). Dessutom ligger ofta 
kontrollerad vokabulär en aning efter i utvecklingen eftersom det tar ett tag för nya ord att 
etablera sig och ta sig in i tesaurer och ämnesordslistor. Även ur ett användarperspektiv finns 
det nackdelar med kontrollerad vokabulär, då många användare upplever det komplicerat att 
använda och föredrar att söka genom frisök (Oard & Diekema, 1998). 
 
Vad det gäller sökfrågeöversättning fungerar maskinöversättning som översättningsmetod inte 
alltid bättre än lexikonöversättning. Orsaken är att de flesta sökfrågor i regel är enkla till sin 
natur, vilket inte ger särskilt mycket bakgrund vid översättningen. Det uppstår alltså lätt 
problem med ambiguitet (Kishida, 2005).  
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Ett av de stora problemen med lexikonbaserad översättning är att allmänna lexikon ofta inte 
innehåller ämnesspecifik terminologi. Dessutom medför översättning via lexikon ofta 
ambiguitet då man får med för många olika definitioner av ordet. Problem uppstår även med 
sökord som inte går att översätta. Detta kan bland annat bero på att termerna är specifika och 
att man har använt ett för allmänt lexikon, men även på att det inte finns fullt fungerande 
normaliseringsverktyg, frasidentifikation eller frasöversättning (Pirkola et al, 2001). 
 
2.2.2.2 Korpusbaserade metoder 
 
Vid korpusbaserade metoder drar man nytta av den information som finns i olika dokument-
kollektioner. Tre olika typer av korpora används; dokumentlänkat korpus, menings- och 
termlänkat korpus och olänkat korpus. I ett dokumentlänkat korpus sker länkningen mellan 
dokument, medan länkningen i ett menings- och termlänkat korpus sker på menings- eller 
termnivå. I alla dessa fall handlar det om parallella dokument och man använder därför ofta 
samlingsnamnet parallella korpora. När man använder sig av ett parallellt korpus försöker 
man hitta översättningsmotsvarigheter mellan jämförbara dokument på olika språk. Detta kan 
göras genom att implementera algoritmer som räknar ut sambandet mellan termers 
samförekomst. Man har även gjort försök med att ta fram flerspråkiga lexikon eller tesaurer 
genom att räkna ut vad relationen mellan olika termer var genom statistiska metoder (Oard & 
Diekema, 1998).  
 
Ballesteros och Croft (1997) har använt sig av tre tekniker: maskinöversättning, parallella 
eller jämförbara korpusbaserade metoder och lexikonbaserade metoder. Alla tekniker var 
lovande men visade också på nackdelar. Resultaten visade på att de förbättringar som man får 
från maskinöversättning kanske inte alltid väger över kostnaden för lingvistisk analys. En 
nackdel med metoder baserade på användandet av parallell och länkad korpora är bristen på 
resurser: parallella korpora finns inte alltid tillgängliga för läsning och de som finns tenderar 
att vara små. Prestation är också beroende på hur bra korpuset är länkat. 
 
Automatisk sökfrågeöversättning med maskinläsbara lexikon leder till försämrad effektivitet 
med 40-60 % jämfört med enspråkig återvinning. Det här beror framför allt på tre faktorer: (1) 
vokabulär som inte återfinns i lexikonet blir inte översatt, (2) lexikonöversättningar som är 
naturligt ambiguösa och adderar irrelevanta termer till sökfrågan, (3) flerordskoncept som inte 
översätts som fraser minskar effektiviteten (Ballesteros & Croft, 1997). 
 
2.2.2.3 Blandade metoder  
 
Genom att kombinera flera olika översättningsmetoder kan man ta sig förbi problemen med 
exempelvis ambiguitet eller frasidentifikation. Hull (1997) konstaterar till exempel att åter-
vinningseffektiviteten hos lexikonbaserad CLIR kan förbättras avsevärt genom att lägga till 
lexikon med särskild terminologi eller genom att kombinera det lexikonbaserade angrepps-
sättet med till exempel korpusbaserat material. Dessa två metoder kompletterar varandra 
särskilt väl, eftersom lexikon kan bistå med ett mer allmänt och brett underlag, medan korpus 
tenderar att ge domänspecifik och djup kunskap med mer terminologi. 
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2.3 Strukturering av sökfrågor 
 
Strukturering av sökfrågor är något man kan göra i samband med sökfrågeexpansion. Det 
innebär att man tar originalsökfrågorna, som innehåller termer ur informationsbehoven, och 
expanderar dem med synonymer och andra relaterade termer, till exempel med hjälp av 
lexikon. 
 
Vid konstruktion av ostrukturerade frågor läggs alla sökord ihop i en enda lång följd. Alla ord 
i sökfrågan ges lika mycket vikt och man anger inga relationer termerna emellan. 
 
Vid konstruktion av strukturerade sökfrågor grupperar man de sökord som tillhör samma 
sökuttryck, som exempelvis synonymer eller underordnade, överordnade eller relaterade 
termer. Genom att göra detta kan man ge de sökuttryck som anses vara viktiga mer vikt än 
andra, mindre viktiga sökuttryck (Hull, se Pirkola, Puolamäki & Järvelin 2003). Det finns två 
sätt att avgöra om ett sökord är viktigt eller inte genom att titta i ett lexikon. För det första 
antas det att viktiga sökord oftast bara har en eller två översättningsvarianter, medan mindre 
viktiga ord kan ha fler. För det andra är avsaknaden av ett ord i ett allmänt lexikon ofta en 
indikator på att ett ord är viktigt, eftersom ämnesspecifik terminologi och egennamn ofta är 
viktiga nyckelord i ett dokument, även om de sällan hittas i ett allmänt lexikon (Pirkola et al, 
2003).  
 
Strukturering av sökfrågan kan fungera bra för upp- eller nerviktning av viktiga respektive 
oviktiga termer. Ord med få översättningar – det vill säga ofta de ord som är viktiga – får mer 
vikt i strukturerade sökfrågor än i ostrukturerade sökfrågor. Felaktiga och oviktiga sökord kan 
försämra återvinningseffektiviteten i ostrukturerade sökfrågor, medan de i strukturerade 
sökfrågor viktas ner (Pirkola et al, 2001). Dessutom kan det i de ostrukturerade sökfrågorna 
hända att ett oviktigt sökord som får många översättningar dominerar och trycker undan de 
viktiga sökorden. Vid strukturering av sökfrågorna behandlas varje sökuttryck för sig, vilket 
innebär att de viktiga sökuttrycken – de med få översättningar – får högre vikt i den slutgiltiga 
sökfrågan (Pirkola, 1998).  
 
Forskning visar att strukturering av sökfrågor kan vara effektiv för att förbättra återvinningen. 
Pirkola, Puolamäki och Järvelin visade i sin studie (2003) att strukturerade sökfrågor presterar 
märkbart bättre än ostrukturerade, med en genomsnittlig precision på 27,4 % respektive 18,8 
%. I genomsnitt förbättrades alltså precisionen med 45,7 % vid en strukturering av sökfrågan. 
Dock presterade originalsökfrågan fortfarande bäst. Anledningen till att strukturering av 
sökfrågor förbättrar resultatet av CLIR-sökningar är enligt författarna just att viktiga sökord 
ofta bara har en eller två översättningsvarianter och därför får högre vikt i strukturerade 
sökfrågor. 
 

2.4 Lingvistisk bakgrund 
 
Här följer en kort genomgång av olika lingvistiska problem samt hur de kan påverka 
återvinningsresultatet i CLIR. Detta gör vi för att kunna använda lingvistiken till att förklara 
resultatet.  
 
Analys av naturligt språk kan ske på tre olika nivåer – den morfologiska, den semantiska och 
den syntaktiska nivån. Analys på den morfologiska nivån syftar på att redogöra för ordens 



 12

inbördes struktur och böjning. Det är viktigt eftersom det kan ha konsekvenser både för 
indexeringen och matchningen av en sökfråga med dokument om sökordets form inte 
överensstämmer med formen i indexet eller dokumentet. Morfologiska problem inom CLIR 
innefattar exempelvis stemming och normalisering. Semantik handlar om ordens mening och 
tar upp problem såsom homonymi och polysemi. Syntaxen i sin tur behandlar frasers och 
meningars struktur, det vill säga hur ord kombineras med andra ord. Vi kommer dock att 
koncentrera oss på den morfologiska aspekten. 
 
 
2.4.1 Svenska 
 
Hedlund, Pirkola och Järvelin (2001) identifierade drag i det svenska språket som kan tänkas 
påverka informationsåtervinningen i CLIR-sammanhang. Det första är att det svenska språket 
är relativt rikt på morfologi, åtminstone i jämförelse med engelskan. Substantiv i svenskan har 
fem deklinationer, där ändelserna i plural blir -or, -ar, -er, -n och -ø (inget suffix) för 
respektive grupp. Substantiven kan vidare förekomma i antingen bestämd eller obestämd form 
och man väljer då böjningsvariant beroende på substantivets genus – neutrumformer får det 
respektive -et/-t medan utrumformer får den respektive -en/-n. I vissa fall kan vokalen i 
stammen växla, som exempelvis i fallet bok / böcker, något som kallas omljud. Genitivformer 
får ändelsen -s (Kalles bok). Adjektiv böjs efter genus och bestämdhet (en uppsats, en fin 
uppsats, den fina uppsatsen). Även verben kan få ett vokalbyte (sitta, satt, suttit). 
 
Det finns många avledningar (måla – målare – målning – måleri). Dessa kan ställa till med 
problem i de fall då man använder sig av automatisk stemming, eftersom flera olika ord då 
härleds till samma stam, vilket i sin tur betyder att man får problem med ambiguitet. En 
lösning på detta vore att använda sig av så kallad part-of-speech-taggning, som ger varje 
sökord en ordklass innan översättning sker (Davis, se Hull 1997). 
 
Sammansättningar är vanliga i det svenska språket, vilket i vissa fall kan försvåra 
informationsåtervinningen eftersom ett sökord kan vara inbäddat i ett sammansatt ord. Ett sätt 
att komma runt detta problem är att automatiskt dela upp sammansatta ord i deras 
komponenter och använda dessa separat. På detta sätt kan man återvinna ord som annars 
skulle gå förlorade på grund av den sammansatta formen. Dock finns det en risk för att ord 
delas upp på ett felaktigt sätt, som i fallet toppmöte som kan bli uppdelat i topp, mö och te. 
Dessutom uppstår det ibland problem med fogemorfem, det vill säga att man lägger till en 
bokstav när man fogar ihop två ordstammar till en sammansättning. Detta måste man ta 
hänsyn till om man ska dela upp sammansatta ord. Det finns sex olika typer av fogemorfem: 
 
- (borttagning) – flick(a)namn 
-s – rättsfall 
-e – flickebarn 
-a – gästabud 
-u – gatubelysning 
-o – människokärlek (Hedlund et al, 2001) 
 
Homografer, det vill säga ord som stavas likadant men som har olika betydelse, är också 
vanliga. Karlsson (se Hedlund et al 2001) menar att omkring 65 % av alla ord i en löpande 
text på svenska är homografer. Motsvarande siffra för finska och engelska är 15 % respektive 
50 %. Risken för ambiguitetsproblem torde alltså vara högre i svenskan än i finskan och 
engelskan. 
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2.4.2 Engelska  
 
Eftersom den engelska morfologin är relativt enkel är det jämförelsevis billigt att använda 
morfologiska verktyg. Stemming har visat sig vara användbar inom engelsk IR.    
 
Man skiljer mellan sammansatta ord och fraser på engelska. Fraser är huvudord med 
bestämningar, det vill säga syntaktiska kombinationer, som the grey house. Sammansatta ord 
är verkliga sammansättningar, som exempelvis the greyhound (Sager & Ormelius, 1983). På 
engelska är sammansatta ord betydligt ovanligare än i till exempel svenska. Istället uttrycker 
man dem i form av flerordsfraser. Detta är viktigt att vara medveten om eftersom problemet 
med att identifiera fraser ofta anses vara ett av de vanligaste problemen med CLIR 
(Ballesteros & Croft, 1997). 
 
Skillnaderna mellan exempelvis brittisk och amerikansk engelska kan tänkas ställa till med 
problem vid informationssökning, eftersom det förekommer olika stavningsvarianter av 
samma ord. Många ord som på brittisk engelska innehåller -our- stavas på amerikansk 
engelska med -or-. Exempel på det är bland annat colour / color, favourite / favorite, humour / 
humor. En annan vanlig skillnad är att man på brittisk engelska stavar vissa ord med -se 
medan man på amerikansk engelska skriver -ze, som i fallen med recognise / recognize, 
realise / realize, analyse / analyze. Fler små stavningsvarianter finns. Även ordförrådet kan 
skilja sig mellan de två engelska varianterna, som med ordparen autumn / fall, trousers / 
pants, film / movie. I brittisk engelska sätter man ofta bindestreck mellan de sammansatta 
orden, medan man i amerikansk engelska oftast brukar antingen skriva isär eller sätta ihop 
orden. 
 
 
2.4.3 Finska 
 
Finskan tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen, som bland annat innehåller språk som 
estniska, samiska och ungerska. Språket skiljer sig mycket från bland annat svenska och 
engelska, som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Finskans främsta kännetecken är den 
komplicerade morfologin. Ett vanligt finskt substantiv kan förekomma i så många som 2000 
olika böjningsformer efter att alla kasusändelser, klitiska partiklar och possessivändelser har 
lagts till. Ett adjektiv kan ha runt 6000 olika böjningsformer och ett verb cirka 12000. Dessa 
siffror tar dessutom inte hänsyn till derivativa aspekter, det vill säga till möjligheter till 
bildandet av nya ord genom exempelvis avledning (Järvelin & Pirkola, 2005). 
 
Processen bakom bildandet av ett substantiv är dock relativt enkel. Först tar man fram ordets 
stam eller stammar – ett ord kan ha allt från en till fem stammar, beroende på vilken grupp av 
substantiv det tillhör. Substantivet nainen (kvinna) har exempelvis ordstammarna nainen, 
naise-, naisi- och naist-. Konsonanterna i stammarna kan i många fall växla, vilket gör 
informationsåtervinningen särskilt problematisk. Ett ord som laki (lag) kan få stammarna laki, 
lake-, lai- och lae-, vilket gör att stammarna inte lämpar sig som sökord eftersom de bara har 
två bokstäver gemensamt. När man har identifierat stammarna är nästa steg att foga till alla 
böjningsändelser. Detta sker i en speciell ordning. Första steget är att lägga till en ändelse för 
numerus. Det finns två former för detta, singular och plural. Det andra steget är kasus. Kasus 
används för att uttrycka olika grammatiska funktioner. De ersätter också i många fall det som 
i svenskan uttrycks med hjälp av prepositioner. Artikeln redogör för 13 kasus, men vissa 
hävdar att det finns så många som 15 eller 16, även om några av dessa är relativt ovanliga i en 
vanlig text. Det tredje steget är att lägga till eventuell possessivform, som det finns 6 olika av. 
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Sist lägger man till eventuella klitiska partiklar, som är 12 till antalet. Klitiska partiklar är ord 
som inte kan stå självständigt utan måste kopplas ihop med andra ord. Ett exempel på det är 
engelskans I’m, där ’m fungerar som en klitisk partikel. De två sista ändelsetyperna (possessiv 
och klitiska partiklar) är ovanliga i en löpande text på finska (Kettunen, 2006). 
 
För att göra processen mer lättförståelig lägger vi här in ett exempel. Det finska ordet 
autoissasikin betyder översatt till svenska också i dina bilar. Till stammen auto- bifogas först 
pluraländelsen -i. Ändelsen -ssa innebär kasus inessiv, som uttrycker placering och motsvaras 
av den svenska prepositionen i, medan -si är possessivformen och -kin en klitisk fokuspartikel 
som motsvaras av svenskans också (eller i andra sammanhang ens, heller eller även). Det 
färdiga ordet blir alltså: 
 
auto/i/ssa/si/kin bil/ar/i/din/också (också i dina bilar) 
 
Adjektiv och verb bildas på liknande sätt, genom att man fogar ändelsen till en stam. Även 
här finns många problem, bland annat genom att verbstammarna visar på stor variations-
rikedom och kan växla beroende på vilken form ett ord är i. 
 
Att den rika morfologin ställer till det vad det gäller informationsåtervinningen är inte 
konstigt. Det räcker inte att ta fram grundformen av ett ord för att matchning ska kunna ske 
när varje ord har flera stammar och böjningsformer, särskilt inte på webben där index ofta 
innehåller böjda ordvarianter. Ett sätt att lösa detta vore att låta användarna själva skriva in 
alla stamformer, men Kettunen menar att det skulle vara för krävande och medföra alltför stor 
risk för fel. 
 
Ett annat drag i finskan är att uttryck som innehåller flera olika komponenter ofta står som 
sammansatta ord, medan de i engelskan är fraser, det vill säga består av flera olika ord 
separerade med ett mellanslag (Pirkola et al, 2003). Lexikonet The Dictionary of Modern 
Standard Finnish innehåller ca 200 000 ingångar, av vilka två tredjedelar är sammansatta ord 
(Koskenniemi, se Järvelin & Pirkola 2005). 
 

2.5 Tidigare forskning 
 
Här kommer vi att presentera tidigare forskning inom ämnet CLIR. Vi har ordnat materialet i 
kronologisk ordning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den tidigare forskningen. 
 
 
2.5.1 David Hull & Gregory Grefenstette (1996). Querying across languages: a 
dictionary-based approach to multilingual information retrieval. 
 
Studien omfattar 50 sökfrågor från TREC, lexikonöversatta sökfrågor på franska samt 
dokument på engelska. TIPSTER användes som dokumentkollektion och forskarna valde att 
endast ta med nyhetsrelaterade artiklar, vilket gav ungefär en halv miljon artiklar. 
 
När sökfrågorna studerades kunde forskarna konstatera att de inte var lämpliga för CLIR-
forskning. Sökfrågor tenderar att vara väldigt korta, ett eller två ord, och detta kan ge 
missvisande resultat, speciellt om orden är homonymer eller dylikt. Forskarna ställde sig 
frågan om inte dokumentöversättning i vissa fall kunde vara bättre än sökfrågeöversättning.  
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För att mäta hur väl sökfrågan och dokumentet överensstämde med varandra användes vektor-
modellen. De engelska originalsökfrågorna jämfördes med tre versioner av CLIR-sökfrågorna 
som blivit översatta till franska manuellt och sedan tillbaka till engelska automatiskt av ett 
system. Den automatiska översättningen gav bara ord-för-ord-översättningar. När det dök upp 
nya fraser lades dessa till i lexikonet.  
 
Det fanns vissa problem med studien och det begränsar vilka slutsatser man kan dra. Ett av 
dem är att forskarna manuellt behövde konstruera ett lexikon för systemet – att konstruera ett 
sådant lexikon för ett helt språk skulle bli ett väldigt stort arbete. Ett annat är att många IR-
system idag redan har egenskaper som till exempel automatisk sökfrågeexpansion eller 
frasmatchning. Originalsökfrågorna i den här studien hade inga sådana egenskaper. 
Skillnaderna i prestation skulle, i ett fall där CLIR-sökfrågorna får dessa egenskaper medan 
originalsökfrågorna inte, kunna bli än större. Forskarna diskuterade hur man skulle kunna lösa 
sådana problem och användning av termviktningsstrategier för just korta sökfrågor lades fram 
som ett förslag.  
 
Syftet med studien var att få CLIR-sökfrågorna att prestera lika bra som originalsökfrågorna. 
Forskarna konstaterade att resultaten blev bättre ju mer de själva identifierade fraser och 
arbetade med lexikonkonstruktionen. Eftersom många fraser blir helt meningslösa om de 
översätts ord för ord borde tyngdpunkten inom CLIR ligga på frasöversättning. En del 
sökfrågor presterade bättre när de hade blivit översatta!  
 
 
2.5.2 Lisa Ballesteros & Bruce Croft (1997). Phrasal Translation and Query Techniques 
for Cross-Language Information Retrieval. 
 
Ballesteros och Croft konstaterar i sin artikel att lexikonbaserad CLIR presterar sämre än 
enspråkig IR. En av orsakerna till att lexikonbaserad översättning inte fungerar tillfreds-
ställande beror enligt författarna på svårigheten med att översätta flerordsfraser. Deras studie 
gick därför ut på att undersöka om frasidentifikation förbättrar återvinningseffektiviteten, 
samt jämföra vilken sökfrågeexpansionsmetod som fungerar bäst – lokal kontextanalys eller 
lokal feedback. 
 
Den första delen av undersökningen gick ut på att utföra sökningar både med och utan fras-
identifikation. Fraserna identifierades med hjälp av en databas med fraser och ord från The 
Collins Spanish-English MRD (Machine Readable Dictionary). Före översättningen använde 
man sig av part-of-speech-taggning, det vill säga man tilldelade varje ord en ordklasstagg. 
Därefter identifierades alla fraser manuellt och översattes som enheter. Där frasöversättning 
inte fungerade översatte man fraserna ord för ord. Ord som inte hittades fördes över 
oöversatta. Stoppord och stoppfraser togs bort. Språken som användes i undersökningen var 
engelska och spanska. De spanska frågorna var baserade på 20 informationsbehov ur TREC 
El Norte-kollektionen och underlaget bestod av nyhetsartiklar. De spanska sökfrågorna över-
sattes manuellt till engelska, varpå man utförde maskinöversättning tillbaka till spanska. 
Återvinningseffektiviteten mättes med genomsnittlig precision på de 1000 första återvunna 
dokumenten. Resultatet visade att frasidentifikation endast förbättrar den genomsnittliga 
precisionen marginellt – 0,0823 % med ord-för-ord-översättning mot 0,0826 % med fras-
identifikation. Författarna menar ändå att frasidentifikation kan förbättra precisionen avsevärt, 
men att metoden är känslig för dåliga översättningar, vilket betyder att en dålig översättning 
kan få motsatt effekt för återvinningen.  
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Den andra delen av studien gick ut på att expandera sökfrågorna före översättning genom 
lokal feedback. Sammanlagt använde man sig av fyra olika typer av sökfrågor: (1) original-
sökfrågor på spanska, (2) de manuellt översatta sökfrågorna med frasidentifikation, (3) de 
expanderade sökfrågorna och (4) de automatiska översättningarna av de expanderade sök-
frågorna. 
 
Bäst resultat får man vid expansion både före och efter översättningen – den genomsnittliga 
precisionen för denna metod blev 0,1242 % för lokal feedback och 0,1358 % för lokal 
kontextanalys, vilket innebär en precision på 62,2 % respektive 68 % av den enspråkiga 
sökfrågan. Även expansion före översättning presterar bra, med en genomsnittlig precision på 
0,1099 % för lokal feedback och 0,1139 % för lokal kontextanalys. Resultatet för sökfrågorna 
där expansion skedde efter översättningen ligger på 0,0916 % respektive 0,1022 %. Lokal 
kontextanalys presterade alltså bäst vid alla sorters expansioner. 
 
Författarna konkluderar med att säga att lokal feedback före översättning ger en bättre bas för 
översättning samt bättre precision, medan feedback efter översättningen ökar recall och 
minskar ambiguitet. En kombination av båda dessa metoder är dock det bästa och kan vara 65 
% mer effektiv än den automatiska maskinöversättningsmetoden. Dock är lokal kontextanalys 
mer effektiv som expansionsmetod än lokal feedback både vad det gäller precision och recall 
när man expanderar sökfrågan före översättningen. Vid expansion efter översättning presterar 
lokal kontextanalys också bättre än lokal feedback med avseende på precisionen. Lokal 
kontextanalys ger även bättre precision vid låga recallnivåer. 
 
 
2.5.3 Douglas Oard (1998). A comparative study of query and document translation for 
cross-language information retrieval. 
 
Att översätta korrekt är en central del i CLIR-processen. Författaren har därför undersökt sex 
sökfrågeöversättningsstrategier som använder tvåspråkiga lexikon och en baserad på direkt-
användning av översättningsoutput från ett existerande maskinöversättningssystem; dessa 
jämfördes med en dokumentöversättningsstrategi som använder output från samma maskin-
översättningssystem. Som underlag användes TREC-kollektionen. Man använde sig av 21 
informationsbehov, InQuerysystemet och tillhörande kstem-stemmern samt standardstopp-
ordslistan för engelska. För tyska användes ingen stoppordslista eller stemmer. Man konsta-
terade också att en sökfrågeöversättning som använder ett maskinöversättningssystem kan 
åstadkomma något bättre effektivitet än enklare tekniker. Dokumentöversättning kan resultera 
i fortsatta förbättringar i återvinningseffektivitet under vissa omständigheter.  
 
Artikelförfattaren kom fram till att det kan ge lika bra resultat att bara välja ut en av alla 
översättningar som finns under ett uppslag som att använda alla översättningar. Dokument-
översättning kan prestera bättre än sökfrågeöversättning under vissa omständigheter. 
Strategier som sätter ihop maskinöversättning tillsammans med IR presterar lite bättre än 
enkla lexikonbaserade strategier. Följande strategier testades: same language query, 
dictionary-based query translation (DQT), MT-based query translation (MQT), MT-based 
documentation translation (MDT) och foreign language query (FLQ). Till DQT fanns följande 
undergrupper: single word (SW), single word, stemmed (SWS), every word (EW), every 
word, stemmed (EWS), every phrase (EP) och every phrase, stemmed (EPS). 
 
DQT-EP utelämnades eftersom en bra stoppordslista på tyska saknades, stemmingsvariant-
erna likaså eftersom både tysk stemmingmjukvara och tekniker för att dela upp sammansatta 
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ord skulle ha behövts och att kopiera maskinöversättningsbaserad dokumentöversättning inte 
var rimligt inom tidsramen för studien. Författaren säger sig ha anledning att tro att 
åtminstone två av deras viktigaste observationer är repeterbara. 
 
Resultatet visade även att exakt matchning av ord är bättre än att matcha stammar. Detta 
resultat återkom med ett annat lexikon och andra språkpar (engelska och spanska), varför 
författaren anser att det finns anledning att tro att det är applicerbart även på andra lexikon 
och kollektioner. 
 
 
2.5.4 Ari Pirkola (1998). The effects of query structure and dictionary setups in 
dictionary-based cross-language information retrieval 
 
Pirkolas undersökning gick ut på att testa effekterna av sökfrågestruktur och olika lexikon i 
CLIR. Dokumentkollektionen var en undergrupp till TREC-kollektionen med hälsorelaterade 
informationsbehov. Källspråk var finska och målspråk engelska. Översättning skedde 
manuellt från engelska till finska, och därefter automatiskt tillbaka till engelska med hjälp av 
lexikon. Som testsystem användes IR-systemet InQuery och för normalisering det 
morfologiska analysverktyget Fintwol. Med hjälp av Fintwol delades även sammansatta ord 
upp för att översättas både i sin helhet och i sina beståndsdelar. Man använde även 
frasidentifikation. Undersökningen gick till så att man jämförde de engelska 
originalsökfrågorna med sökfrågor på engelska översatta från finska. Fyra typer av sökfrågor 
på naturligt språk och två metoder för sökfrågeöversättning studerades.  
 
De fyra olika typerna av sökfrågor som användes var (1) ostrukturerade meningar på naturligt 
språk, (2) strukturerade meningar på naturligt språk, (3) ostrukturerade ord och fraser på 
naturligt språk och (4) strukturerade ord och fraser på naturligt språk. Vid sökfrågestruk-
tureringen grupperades alla översättningar av ett sökord inom en och samma syn-parentes. 
Fraser hölls ihop med uw3-operatorn, som är en slags närhetsoperator. 
 
De tre olika metoderna för översättning som användes var ett allmänt lexikon, ett ämnes-
specifikt lexikon i kombination med ett allmänt lexikon i de fall då orden inte återfanns i det 
ämnesspecifika lexikonet samt både ett allmänt och ett ämnesspecifikt lexikon. Alla lexikon 
var maskinläsbara. 
 
Resultatet visade att strukturerade sökfrågor presterar betydligt bättre än ostrukturerade 
sökfrågor. Skillnaden mellan engelska originalsökfrågor och de bästa CLIR-sökfrågorna, till 
exempel strukturerade sökfrågor med översättning av medicinskt lexikon och allmänt lexikon, 
var dock oerhört liten. Den genomsnittliga precisionen för de ostrukturerade sökfrågorna vid 
översättning med hjälp av ett allmänt lexikon blev 5,7 % jämfört med 9,8 % för strukturerade 
sökfrågor. Detta gäller sökfrågorna med ord och fraser på naturligt språk. Vid användandet av 
både allmänna och specifika lexikon steg den genomsnittliga precisionen till 6,5 % respektive 
12,9 %. En av förklaringarna till det är att språket i nyhetsartiklar ofta är en blandning av 
vardagligt och vetenskapligt språk, vilket kan göra att många ord inte återfinns i ett allmänt 
lexikon. Användandet av både allmänna och specifika lexikon visade sig därför vara effektivt 
för att få bra resultat med nyhetsartiklar. En annan skillnad mellan allmänna och specifika 
lexikon är att allmänna lexikon ofta ger fler och ibland direkt felaktiga översättningar, medan 
specifika istället ger få översättningar som dessutom är otvetydiga i högre grad. Specifika 
lexikon kan därför vara bra för att minska på ambiguitetsproblemen. 
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Det konstaterades även att det fanns problem med frasöversättning samt att språk med mycket 
sammansatta ord fungerar bättre i CLIR än språk med mycket fraser. Dock kan CLIR-
sökfrågor som är översatta med maskinläsbara lexikon prestera lika bra som enspråkiga 
sökfrågor.  
 
 
2.5.5 Ari Pirkola, Heikki Keskustalo & Kalervo Järvelin (2001). Dictionary-based cross-
language information retrieval: problems, methods, and research findings. 
 
Pirkola, Keskustalo och Järvelin undersökte hur man automatiskt kunde konstruera effektiva 
sökfrågor på målspråket utifrån sökfrågor på källspråket samt hur återvinningseffektiviteten 
varierade beroende på källspråket. Forskarna använde till en frågeställning en metod som gick 
ut på att automatiskt extrahera information från informationsbehoven på ett av källspråken för 
att automatiskt konstruera en sökfråga på målspråket. Sökfrågan kunde antingen blir 
strukturerad eller ostrukturerad. Till en annan frågeställning användes svenska, finska och 
tyska som källspråk och engelska som målspråk. Forskarna studerade särskilt vad som hände 
med sammansatta ord i morfologiska program. Källspråken i det här fallet har många 
sammansatta ord och stor vikt lades vid att de skulle kunna delas upp i enskilda ord och 
översättas korrekt. Om de enskilda orden översätts felaktigt efter uppdelningen försämras 
resultatet.  
 
För att underlätta undersökningen utfördes normalisering, stoppord avlägsnades, sammansatta 
ord delades upp och fogemorfem togs bort. Vid normalisering användes de morfologiska 
analysverktygen Swetwol, Fintwol och Gertwol. Vid översättning från källspråket användes 
ett tvåspråkigt lexikon och ord som inte återfanns definierades som exempelvis egennamn och 
lämnades därefter oöversatta. Strukturerade sökfrågor konstruerades med hjälp av syn-
operatorn och kombinerades därefter med sum-operatorn. 
 
Det konstaterades under arbetets gång att Swetwol var i behov av justering när det gällde 
fogemorfem och för att lösa det problemet utvecklade forskarna en algoritm som omvandlade 
alla beståndsdelar i ett sammansatt ord till dess grundformer. För tyska togs fogemorfemet ”s” 
bort och alla substantiv fick stor begynnelsebokstav.  
 
Forskarna kom fram till att sökfrågestrukturering med synonympar är en enkel och viktig del 
för att öka återvinningseffektiviteten i CLIR samt att användning av både allmänna och 
specifika lexikon ökar återvinningseffektiviteten. Man konstaterade också att ord-för-ord-
översättning av naturligt språk är jämförbar med översättning där man har valt ut sökord och 
sökfraser. Egennamn är generellt sett inte översättbara och att problem kan uppstå om man 
stavar namn olika på olika språk 
 
 
2.5.6 Paul McNamee & James Mayfield (2002). Comparing cross-language query 
expansion techniques be degrading translation resources. 
 
Den här undersökningen utvärderade tre metoder för sökfrågeexpansion tillsammans med 
översättning inom CLIR. Forskarna hade fyra olika kategorier av sökfrågor, nämligen sök-
frågor som expanderades före översättning, sökfrågor som expanderades efter översättning, 
sökfrågor som expanderades både före och efter översättning samt sökfrågor som inte 
expanderades alls. Bäst resultat fick sökningarna där expansioner både före och efter över-
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sättning hade gjorts, men även de sökfrågor där expansion endast skedde före översättning 
fick bra resultat. 
 
Av bekvämlighetsskäl valde man bara att undersöka korpus- och lexikonbaserad översättning. 
Som källspråk användes holländska, franska, tyska, italienska och spanska och som målspråk 
engelska. Ungefär en miljon artiklar från 1994 och 1995 användes som underlag. 47 
informationsbehov från  CLEF-2001 användes. Sökfrågorna skapades av människor med 
respektive språk som modersmål. Under arbetet med dokumenten användes stoppordslistor, 
lexikon, uppdelare av sammansatta ord, stemming, fraslistor och manuellt skapade tesaurer 
sparsamt, och tack vare detta kunde varje underkollektion behandlas likvärdigt. All 
interpunktion avlägsnades, diakritiska tecken behölls och alla bokstäver gjordes om till 
gemener. För undersökningen användes ett stängt system som även mätte termfrekvenser i 
dokumenten.  
 
För expansion före översättning gjordes enspråkiga sökningar i respektive språks kollektion. 
Utifrån listan med återvunna dokument gjordes ett antagande om att de 25 högst rankade 
dokumenten var väldigt relevanta medan de 75 lägst rankade (av totalt 1000 dokument) inte 
var relevanta alls. För varje sökfråga plockades sedan 60 viktade termer inklusive 
originalsöktermerna ut. För expansion efter översättning användes pseudo relevance feedback 
(PRF) baserad på termer från de återvunna dokumenten. Alla översättningar för ett ord 
användes.  
 
Forskarna skapade även ett korpus för varje icke-engelskt språk av elva månaders Official 
Journal of the European Union som konverterades till PDF-format. Vid översättning med 
denna metod valdes den bästa översättningstermen ut.  
 
Ord-för-ord-översättning valdes på grund metodens enkelhet. Målet var att jämföra fyra 
metoder för sökfrågeexpansion eller -förbättring under olika förhållanden i relation till olika 
kvalitetsöversättningsresurser. En av metoderna som forskarna använde var att försämra sina 
översättningsresurser genom att skapa nya lexikon eller korpus. Forskarna drog slutsatsen att 
det var bättre att slopa lågfrekventa ord än att utelämna hela sökfrågor.  
 
Med parallellt korpus förbättrades återvinningseffektiviteten med mellan 68 % och 75 % 
jämfört med en enspråkig sökning, medan samma resultat vid användning av lexikon bara 
blev 35 % till 59 % bättre. Lexikon ser alltså ut att vara en sämre resurs för översättning, men 
forskarna menar att det dåliga resultatet kunde bero på att deras försök till normalisering hade 
misslyckats. Avslutningsvis visade studien att det går att prestera bra även med dåliga CLIR-
resurser om expansion före översättning används.  
 
 
2.5.7 Ari Pirkola, Deniz Puolamäki & Kalervo Järvelin (2003). Applying query 
structuring in cross-language retrieval. 
 
Pirkola, Puolamäki och Järvelin (2003) undersökte hur olika sökfrågestrukturer påverkar 
återvinningseffektiviteten i CLIR. Testsystemet som användes var InQuery. Av de 35 
informationsbehoven som fanns att tillgå i systemet användes 20 i studien. Utifrån dessa 
konstruerades engelska originalsökfrågor, som sedan översattes till finska med hjälp av ett 
elektroniskt lexikon. De finska sökfrågorna kördes därefter mot en databas med 55 000 finska 
tidningsartiklar. De ord som inte hade någon översättningsmotsvarighet användes i 
omodifierad form i den slutgiltiga CLIR-sökfrågan. 
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Databasindexet innehöll orden tagna från de finskspråkiga dokumenten i sin normaliserade 
form. De ursprungliga, finska sökfrågorna normaliserades därför så att även orden stod i sin 
grundform. Sammansatta ord delades upp och de normaliserade ordformer som uppstod vid 
uppdelningen kombinerades med hjälp av uw3-operatorn. De finska sökfrågorna översattes 
därefter manuellt till engelska. Sammanlagt använde man sig alltså av tre olika 
sökfrågestrukturer; (1) finska originalsökfrågor, (2) ostrukturerade CLIR-sökfrågor på 
engelska och (3) strukturerade CLIR-sökfrågor på engelska. Vid sökningar med strukturen (1) 
finska originalsökfrågor kombinerades orden med sum-operatorn, som med hjälp av systemet 
räknar ut och tilldelar en vikt till varje sökterm. Vid ostrukturerade CLIR-sökfrågor (2) 
kombinerades de översatta sökorden med sum-operatorn. Vid strukturerade CLIR-sökfrågor 
(3) sammanfördes alla översatta sökord som hade något slags synonymförhållande med 
varandra med hjälp av syn-operatorn. Därefter kombinerades alla ord av samma sökuttryck 
med hjälp av sum-operatorn. 
 
Återvinningseffektiviteten mättes genom att räkna ut genomsnittlig precision för 10 recall-
nivåer (10, 20, …, 100 %). Resultatet visade att strukturerade sökfrågor presterar märkbart 
bättre än ostrukturerade, med en genomsnittlig precision på 27,4 % respektive 18,8 %. I 
genomsnitt förbättrades precisionen alltså med 45,7 % vid en strukturering av sökfrågan. 
Dock presterade originalsökfrågan fortfarande bäst med en genomsnittlig precision på 35,6 %. 
Vidare kom man fram till att strukturering förbättrar återvinningseffektiviteten särskilt mycket 
vid långa sökfrågor och lite mindre vid kortare sökfrågor. Anledningen till att strukturerade 
sökfrågor förbättrar resultatet av CLIR-sökningar är enligt författarna att viktiga sökord ofta 
bara har en eller två översättningsvarianter och därför får högre vikt i strukturerade sökfrågor. 
Dessutom förändrar syn-operatorer tf-idf-vikten av ett sökuttryck, vilket leder till att oviktiga 
sökuttryck får lägre vikt i syn-baserade sökfrågor eftersom de har låg frekvens i dokument-
kollektionen. 
 
 
2.5.8 Fanglan Chen & Taissia Goriounova (2005). Lexikonbaserad cross-language 
information retrieval: utvärdering av queryeffektivitet. 
 
Chen och Goriounova skrev en magisteruppsats 2005 som undersökte skillnaderna i återvin-
ningseffektivitet mellan originalsökfrågor och två varianter av de översatta sökfrågorna och 
utvärderade därefter hur sökfrågestrukturen påverkade återvinningseffektiviteten.  
 
Författarna gjorde sin undersökning i IR-systemet InQuery med hjälp av QPA, 24 
informationsbehov från TREC, dokumentkollektionen TrecUta samt det morfologiska 
verktyget Engtwol. De använde sig av både ostrukturerade och strukturerade sökfrågor genom 
syn-baserad sökfrågestrukturering i InQuery. Lexikonet som valdes var Nordstedts tredje 
upplaga av Den stora engelska online ordboken med 120 000 ord och fraser.  
 
Originalsökfrågorna konstruerades av författarna på engelska och översattes därefter manuellt 
till svenska med hjälp av lexikon. Vid den simulerade automatiska översättningen av de 
svenska sökfrågorna togs alla engelska översättningar i lexikonet med.  
 
Genomsnittlig precision för 11 DCV-nivåer räknades ut. Vi redovisar här resultatet för DCV 
10 eftersom det är mest intressant för vår studie. Den genomsnittliga precisionen för DCV 10 
var för originalsökfrågan 38,8 %, för den ostrukturerade 26,3 % samt för den strukturerade 
35,0 %. Resultatet visar att återvinningseffektiviteten blev sämre när sökfrågorna var 
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ostrukturerade jämfört med originalsökfrågorna. De strukturerade sökfrågorna skiljde sig 
marginellt åt från originalsökfrågorna. Mellan de strukturerade och de ostrukturerade 
sökfrågorna fanns däremot en tydlig skillnad i resultatet och författarna drog slutsatsen att 
förbättrad CLIR-prestation kan fås med hjälp av sökfrågestrukturering.  
 
 
2.5.9 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Överlag har det konstaterats att sammansatta ord är lättare att översätta korrekt än 
flerordsfraser. Språk med mycket sammansatta ord brukar fungera bättre i CLIR-sammanhang 
än språk som innehåller mycket fraser (Pirkola, 1998). Manuell frasidentifikation kan 
förbättra den genomsnittliga precisionen, om än marginellt. Ballesteros och Croft (1997) 
konstaterar dock att frasidentifikation kan vara effektiv, men att den är känslig för dåliga 
översättningar och kan få motsatt effekt om den görs dåligt. Hull och Grefenstette (1996) 
betonar även de vikten av frasöversättning och menar att resultatet på deras sökningar blev 
bättre ju mer de själva identifierade fraser.  
 
Eftersom sammansatta ord ofta översätts med fraser i andra språk har CLIR-forskningen även 
fokuserat en del på hur man på bästa sätt ska handskas med dessa. Ett sätt att översätta 
sammansättningar är att dela upp dem och översätta de normaliserade ordformer som uppstår 
manuellt och därefter sammanfoga ordformerna med en närhetsoperator. Pirkola (1998) och 
Pirkola, Puolamäki och Järvelin (2003) använder exempelvis InQuerys uwn-operator för att 
hålla ihop de fraser som uppstår när man delat upp ett sammansatt ord. 
 
Vad det gäller sökfrågeexpansion visar vårt material på att expansion både före och efter 
översättningen ger bäst resultat. Även expansion enbart före översättningen fungerar bra 
(McNamee & Mayfield, 2002). Enligt Ballesteros och Croft (1997) presterar lokal 
kontextanalys bättre än lokal feedback vid alla sorters expansioner, det vill säga före, efter 
eller både före och efter översättningen. Även strukturering av sökfrågor kan innebära en 
slags sökfrågeexpansion om man lägger till fler synonyma termer till sökfrågan vid 
översättningstillfället. Oard (1998) hävdar dock att det kan ge lika bra resultat om man 
slumpvist väljer ut en av alla översättningar som finns i ett lexikon som om man använder alla 
översättningar som finns under ett uppslag.  
 
Strukturering har trots allt visat sig fungera bra för förbättring av återvinningseffektiviteten i 
CLIR-sökfrågor. I Pirkola, Puolamäki och Järvelins studie från 2003 förbättrades den genom-
snittliga precisionen i genomsnitt med 45,7 % vid en strukturering av sökfrågan. Pirkolas 
studie från 1998 samt Pirkolas et al studie från 2001 stödjer dessa resultat. Även Chen och 
Goriounovas magisteruppsats från 2005 visar att sökfrågestrukturering kan förbättra 
återvinningseffektiviteten i CLIR-sökfrågor. Den genomsnittliga precisionen för den 
ostrukturerade sökfrågan blev i deras studie 26,3 % vid DCV 10. För den strukturerade 
sökfrågan blev siffran 35,0 %. I samtliga studier presterar originalsökfrågan fortfarande bäst, 
även om Pirkola (1998) menar att skillnaden i återvinningen mellan engelska original-
sökfrågor och de bästa CLIR-sökfrågorna var oerhört liten i hans studie. Även Chen och 
Goriounova konstaterar att skillnaden mellan originalsökfrågorna och de strukturerade 
sökfrågorna är marginell och att den huvudsakliga skillnaden i prestationen ligger mellan de 
ostrukturerade och strukturerade sökfrågorna. 
 
Många studier som gjorts har haft liknande tillvägagångssätt: originalsökfrågorna översätts till 
det språket som ska agera källspråk, för att sedan översättas automatiskt till målspråket. På så 
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sätt kan man jämföra originalsökfrågornas resultat med de översatta sökfrågornas. Denna 
metod används exempelvis av Hull och Grefenstette (1996), Ballesteros och Croft (1997), 
Pirkola (1998) och Pirkola, Puolamäki och Järvelin (2003). Även andra översättningsmetoder 
förekommer, såsom korpusbaserade metoder. De flesta använder allmänna lexikon. En 
kombination av både allmänna och ämnesspecifika lexikon kan förbättra återvinnings-
effektiviteten enligt Pirkola (1998). Det är även vanligt att man använder sig av olika program 
för normalisering av ord. Oard (1998) menar också att exakt matchning är mer effektivt än 
matchning av stammar.  
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3 Metod 
 
I det här kapitlet beskriver vi testmiljön, våra översättningsresurser och tillvägagångssätt, 
samt redogör för evalueringsmetoder och relevanskriterier. 
 

3.1 Testmiljö 

3.1.1 QPA 
 
Query Performance Analyser (QPA) är ett analysverktyg som utvecklades på Tammerfors 
universitet i Finland. Det lämpar sig bra för experimentell IR-forskning, och därför är 
systemet användbart för vår studie. QPA består av fem olika komponenter: (1) en uppsättning 
av informationsbehov för varje databas,  (2) relevansbedömningar av dokument för dessa 
informationsbehov, (3) en modul som stödjer sökfrågeformulering, (4) ett system som 
möjliggör sökning samt (5) en modul för mätning och visualisering av prestationen för 
enskilda sökfrågor. Till QPA kan man knyta ett antal IR-system (såsom det probabilistiska 
informationsåtervinningssystemet InQuery), dokumentdatabaser, verktyg för lingvistisk be-
arbetning av sökfrågorna (normaliserings- och stemmingverktyg), ett antal tvåspråkiga 
lexikon samt en applikation för uträkning av sökfrågeeffektivitet. QPA kombinerar 
databaskomponenterna med de olika mjukvarukomponenterna och gör det tillgängligt för 
användarna via en vanlig webbläsare (Sormunen, Halttunen & Keskustalo, 2002). 
 
QPA är utformad så att resultaten ska vara lätt att överskåda. De relevanta träffarna markeras 
på en dokumentlista i form av en remsa (eng. ”relevance bar”). De högrelevanta dokumenten 
markeras med ett långt grönt streck, de relevanta med ett kortare grönt streck, de lågrelevanta 
med ett ännu kortare grått streck medan de icke-relevanta lämnas vita. Både färgen och 
stapelns längd avslöjar alltså graden av relevans – ju högre stapel desto högre relevans. Detta 
underlättar för användaren, då man enkelt kan se hur de relevanta dokumenten är placerade i 
listan och bedöma hur stor möda man behöver lägga ner för att klicka sig fram till de 
relevanta dokumenten – det optimala är ju att alla relevanta dokument kommer i början av 
träfflistan. Resultatet för varje sökfråga visas dessutom i ett precision-recall-diagram. Detta 
underlättar jämförelse mellan olika sökfrågor, till exempel genom att man kan jämföra 
prestation vid en särskild recallnivå. Om man vill undersöka sökträffarnas innehåll går 
dokumenten att komma åt i fulltext genom att klicka i dokumentlistan. Upp till 800 dokument 
kan laddas upp och visas i träfflistan. 
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Figur 1. Exempel på resultatredovisning i QPA. 
 

3.1.2 InQuery 
 
InQuery är ett probabilistiskt informationsåtervinningssystem baserat på det bayesiska nät-
verket. Bayesianska nätverk är baserade på sannolikhetslära, vilket innebär att systemet tar 
hänsyn till osäkerhet och möjliggör partiell matchning av sökfrågan. Matchning sker alltså 
genom att mäta graden av likhet mellan dokument och sökfråga, till skillnad från den 
booleska modellen som använder sig av en binär relevansskala. 
 
InQuery tillåter användandet av en rad operatorer vid sökfrågeformuleringen: 
 

• #sum-operatorn summerar alla ord och/eller sökuttryck varpå systemet automatiskt 
räknar ut och tilldelar en vikt för varje sökuttryck 

• #syn-operatorn grupperar alla sökord som tillhör samma sökuttryck, som till exempel 
synonymer eller på andra sätt relaterade termer 

• #uwn-operatorn används för att binda ihop flerordsfraser – uw står för unordered 
window och n för en valfri siffra (exempelvis uw3) som anger hur många ord som får 
finnas mellan sökorden för att frasen ska räknas som sammanhängande 

• @ används före en term för att markera att ordet är ett egennamn eller att det inte ska 
översättas, som till exempel vid svåröversatta ord 

 
Vid konstruktion av ostrukturerade frågor läggs alla sökord inom samma parentes och sum-
meras med hjälp av sum-operatorn. Strukturerade frågor formuleras enligt följande princip: 
 
#sum(#syn(a1, … , an) #syn(b1, … , bm) #syn(c1, … , ck)) 
 
där a1, … , an står för alla översättningsvarianter av samma sökuttryck (Pirkola et al, 2003). 
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3.1.3 TrecUta 
 
Till QPA kan man knyta ett antal dokumentkollektioner. Vi använde oss av TrecUta, som är 
en undergrupp till den stora TREC-databasen. Dokumentkollektionen innehåller cirka 
550 000 engelska dokument ur tidsskrifter publicerade mellan 1989 och 1996. Till 
dokumentkollektionen finns även 41 informationsbehov av varierande innehåll med 
tillhörande relevansbedömningar. Vi använde oss av 30 av dessa. 
 

3.2 Översättningsresurser 
 
Vid översättning av informationsbehoven från engelska till svenska och finska utgick vi från 
vår egen kunskap i språken. Vi använde alltså inga lexikon eller andra typer av hjälpmedel. 
 
Vid översättning från svenska till engelska använde vi studentutgåvan av Norstedts engelska 
ordbok med 75 000 ord och fraser i den svensk-engelska delen. Till den finsk-engelska 
översättningen använde vi Suomi-englanti-suomi-sanakirja med 62 000 uppslagsord och 
uttryck i den finsk-engelska delen. Alla översättningar under ett uppslagsord togs med. I de 
fall de var direkt synonyma, det vill säga tillhörde samma sökuttryck, samlades de i samma 
syn-parentes i de strukturerade sökfrågorna. I andra fall grupperades de så att varje ny 
betydelse fick en egen syn-parentes. I exemplet nedan kan vi utläsa att det finns två 
huvudsakliga betydelser av ordet smälta. Dessa markeras med romerska siffror. 
 

smält|a I s tekn. melt II vb tr o. vb itr 1 eg. bet.: allm. melt; isht [om] metaller fuse; [om] malm äv. 
smelt [till i samtl. fall into]; lösa [sig] äv. dissolve; till vätska liquefy; bildl. (t.ex. [om] hjärta) melt, 
soften; 2 fysiol. el. i bet. tillgodogöra sig (bildl.) digest; bildl. äv.: svälja stomach, pocket, put up 
with; komma över get over;  

 
Vid konstruktionen av ostrukturerade sökfrågor lades alla översättningar efter varandra inom 
samma sum-parentes: 
 

#sum(melt fuse smelt dissolve liquefy melt soften digest stomach pocket put up with get 
over) 

 
Vi konstruktionen av strukturerade sökfrågor grupperades de olika betydelserna däremot så att 
alla ord inom ett sökuttryck skulle hamna inom samma parentes: 
 

#sum(#syn(melt) #syn(melt fuse smelt dissolve liquefy melt soften) #syn(digest stomach 
pocket #uw3(put up with) #uw3(get over))  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Val av informationsbehov 
 
Vi valde ut 30 informationsbehov av de 41 relevansbedömda som fanns tillgängliga i 
TrecUta. Urvalet baserades på att vi själva skulle kunna översätta informationsbehoven från 
engelska till svenska och finska relativt enkelt. Vi tog inte hänsyn till antalet termer i CLIR-
sökfrågorna, även om en strukturering i vissa fall skulle bli svår.  
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3.3.2 Översättnings- och konstruktionsprocessen 
 
För varje informationsbehov konstruerade vi fem sökfrågor; en originalsökfråga samt fyra 
CLIR-sökfrågor. Informationsbehoven översatte vi på egen hand till svenska och finska. 
Utifrån ord i informationsbehoven konstruerade vi sedan originalsökfrågor på de tre språken. I 
en verklig situation skulle informationssökningen börja med originalsökfrågorna på svenska 
och finska, men för att kunna genomföra studien var vi tvungna veta att det fanns dokument 
som matchade våra informationsbehov och då var det enklast att utgå från befintliga 
informationsbehov på engelska. För att kunna simulera automatisk översättning av termerna, 
översatte vi de svenska och finska originalsökfrågorna till engelska med hjälp av lexikon. För 
att göra simuleringen så verklighetstrogen som möjligt tog vi med alla översättningstermer, 
även de felaktiga. Översättningen innebar en expansion i och med att alla engelska termer 
som angavs under varje uppslag lades till i sökfrågan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Översättningsprocessen. 
 
Vid konstruktionen av ostrukturerade CLIR-sökfrågor lades alla termer ihop med hjälp av 
sum-operatorn. För de strukturerade CLIR-sökfrågorna grupperades alla sökuttryck med syn-
operatorn och summerades därefter med sum-operatorn. När vi fick förslag på fraser i 
lexikonet hölls dessa ihop med uwn-operatorn. I denna undersökning användes uw3 i enlighet 
med bland annat Pirkolas undersökning (1998). 
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Alla ord normaliserades till att stå i sin grundform. Sammansatta ord som inte återfanns i 
lexikonet delades upp samt normaliserades till sina grundformer. I de fall då ordet bestod av 
fler än två komponenter, översattes det i så stora enheter som möjligt. Ett ord som 
stoppordslista delade vi i första hand upp i stoppord och lista (inte stopp, ord och lista). 
Komponenterna i de sammansatta orden hölls inte ihop med uwn-operatorn utan fick stå var 
för sig. Ord som inte hittades i lexikonen lämnades oöversatta. Dessa samt alla egennamn 
markerades med ett @-tecken framför termen eftersom det i indexet kunde finnas med termer 
även på andra språk än engelska. 
 

3.3.3 Undersökningsprocessen 
 
Den färdiga undersökningen innehöll alltså 30 informationsbehov med fem frågor vardera, 
vilket innebar 150 sökningar. DCV (document cut-off value) sattes till 10 vid beräkning av 
genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument samt genomsnittlig precision. 
Systemet gav oss även uppgifter om precision och recall på DCV 200 så dessa använde vi 
också. 
 
Vi började med att köra originalsökfrågan för att få återvinningseffektivitet för en vanlig, 
enspråkig sökning. Därefter körde vi CLIR-sökfrågorna för att kunna jämföra dem med 
originalsökfrågan. Allt samlades i en Excel-fil för att sedan kunna bearbetas vidare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Undersökningsprocessen. 
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3.4 Relevansbedömning 
 
I QPA är dokumenten relevansbedömda i relation till varje informationsbehov och det finns 
fyra olika nivåer av relevans – högrelevant, relevant, lågrelevant och icke-relevant. För att 
underlätta beräkningen av genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument samt 
genomsnittlig precision omvandlades denna fyrgradiga skala till en binär skala. De tre 
relevanta nivåerna lades därför ihop till en enda. Det finns förstås problem med detta. En 
sökfråga som leder till tre högrelevanta träffar kommer att likställas med en sökfråga som 
leder till tre lågrelevanta träffar, vilket i praktiken inte är riktigt sant. Detta är dock inget vi 
kommer att ta hänsyn till i denna studie. 
 
Eftersom TREC-kollektionen är så pass stor – enbart vår underkollektion innehåller drygt en 
halv miljon artiklar – är det omöjligt att relevansbedöma varje dokument i förhållande till 
varje sökfråga. Det är med andra ord omöjligt att beräkna absolut recall för varje sökfråga. 
Istället använder man inom TREC måttet relativ recall som beräknas genom en speciell 
metod som kallas för pooling. Pooling innebär att man bildar en mindre dokumentkollektion 
med tillhörande relevansbedömningar, en så kallad pool, för varje informationsbehov. Relativ 
recall beräknas alltså i relation till poolen och inte till hela dokumentkollektionen 
(Chowdhury, 2004, s. 273). När vi pratar om recall i studien menar vi därför relativ recall. 
Fördelen med detta tillvägagångssätt är att man inte behöver relevansbedöma varje sökfråga i 
förhållande till varje dokument, något som både skulle vara dyrt och ta lång tid. Nackdelen är 
att det kan komma med relevanta träffar högt upp på listan som inte är relevansbedömda. 
Detta medför att de då uppfattas som icke-relevanta. Det är förstås synd att man kan missa 
relevanta dokument, men eftersom poolerna ändå fångar upp de flesta relevanta dokumenten 
borde de utgöra ett bra underlag för den här sortens studier. 
 

3.5 Evalueringsmetoder 
 
Det finns flera olika sätt att beräkna återvinningseffektiviteten på. Måtten vi använde var 
precision, recall, genomsnittlig precision samt genomsnittlig precision vid observerade rele-
vanta dokument. 
 
Precision och recall är de två vanligaste måtten inom IR. Måttet precision syftar på att 
redogöra för hur stor del av de återvunna dokumenten som var relevanta och räknas ut genom 
följande formel:  
 

A
rprecision =  

 
r står för antalet återvunna relevanta dokument och A för det totala antalet återvunna 
dokument. 
 
Recallmåttet visar på hur stor del av de återvunna dokumenten som var relevanta och räknas 
ut genom följande formel: 
 

R
rrecall =  
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r står för antalet återvunna relevanta dokument och R för det totala antalet relevanta dokument 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s. 75). Måttet recall är ofta problematiskt i webbmiljöer 
eftersom det är svårt att uppskatta hur många relevanta dokument det sammanlagt finns i 
dokumentkollektionen. I fallet med vår undersökning fungerar det bra att använda måttet då 
antalet relevanta dokument i testmiljön är känt (se kapitel 3.4). I vår studie använde vi de 
uppgifter som gavs av testsystemet, det vill säga precision och recall vid DCV 200. 
 
Utöver precision- och recall-måtten brukar man i många fall även mäta genomsnittlig 
precision. Genomsnittlig precision är ett vedertaget mått och har använts i många studier. Det 
räknas ut genom att man räknar ut precisionen för varje dokumentposition och beräknar ett 
genomsnitt på det. I vår studie beräknade vi genomsnittlig precision vid DCV 10 vilket 
innebär att alla resultat dividerades med 10. 
 
För att se om resultaten är beroende av vilket effektivitetsmått man använder, bestämde vi oss 
för att använda ytterligare ett mått, nämligen genomsnittlig precision vid observerade 
relevanta dokument, som vi hämtade från Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 80). Vi 
valde detta mått för att det liknar genomsnittlig precision men har en liten twist. Måttet lägger 
inte lika stor vikt på rankningen av dokument, vilket innebär att det inte är lika viktigt att 
komma högt upp på listan. Genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument 
räknas ut genom att man beräknar precisionen vid varje relevant dokumentposition och 
därefter beräknar ett genomsnitt på dem. Till skillnad från det vanliga måttet för genomsnittlig 
precision beräknar man alltså endast genomsnittet för de relevanta dokumenten istället för alla 
dokument, relevanta eller icke-relevanta. Även vid beräkning av genomsnittlig precision vid 
observerade relevanta dokument användes DCV 10 i vår studie. 
 
Tonvikten i vår uppsats ligger på genomsnittlig precision och genomsnittlig precision vid 
observerade relevanta dokument. Vi valde att ta med båda måtten eftersom tidigare studier har 
riktat in sig på bara ett mått och vi ville tillföra något nytt, men även för att bekräfta att 
eventuella skillnader i återvinningseffektivitet inte endast berodde på måttet som användes. 
DCV sattes till 10 eftersom det är en rimlig mängd dokument för en användare att titta 
igenom. Det är även vanligt att sökmotorer delar upp sina träfflistor på träffar om 10, vilket 
gör det åtråvärt att hamna på förstasidan. Resultaten för måtten precision och recall vid DCV 
200 gavs automatiskt av testsystemet och därför valde vi att även ta med dessa för ytterligare 
jämförelser ur ett annat perspektiv. 
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4 Resultat 
 
Här redovisas resultaten från vår undersökning. 

4.1 Genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument vid 
DCV 10 
 
Infobehov Original Sve ostrukt Sve strukt Fin ostrukt Fin strukt 
1 0,65 0,67 1,00 0,42 0,95 
2 0,90 0,08 0,08 0,35 0,56 
3 0,34 0,57 0,00 0,56 0,25 
4 0,84 0,91 0,85 0,00 0,95 
5 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
6 0,82 0,92 0,88 0,92 0,59 
7 0,96 0,96 0,95 0,95 0,91 
8 0,33 0,00 0,60 0,00 0,00 
9 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 0,78 0,65 0,76 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 0,56 0,10 0,25 0,67 0,25 
13 0,88 0,99 1,00 0,25 0,00 
14 0,23 0,00 0,00 0,29 0,42 
15 0,53 0,61 0,60 0,20 0,25 
16 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 0,64 0,64 0,64 0,64 
18 1,00 0,83 1,00 1,00 1,00 
19 1,00 0,76 0,92 0,00 0,77 
20 0,40 0,31 0,25 0,25 0,17 
21 1,00 0,00 0,23 0,00 0,38 
22 0,70 0,25 0,28 0,00 1,00 
23 0,14 0,29 0,26 0,10 1,00 
24 0,84 0,10 0,14 1,00 0,00 
25 0,51 0,41 0,31 0,87 0,60 
26 1,00 0,92 1,00 0,83 1,00 
27 0,58 0,00 0,83 0,00 1,00 
28 0,86 0,79 0,96 0,83 0,83 
29 0,00 0,14 0,10 1,00 1,00 
30 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 
Genomsnittlig 
precision 

0,57 0,40 0,50 0,38 0,50 

 
Tabell 1. Genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument vid DCV 10. 
 
Som det syns i tabellen ovan presterar originalsökfrågorna på engelska bäst över alla 
informationsbehov. Därefter kommer de strukturerade sökfrågorna. Sämst presterar de ostruk-
turerade sökfrågorna. Det är ingen större skillnad i återvinningseffektiviteten mellan 
sökfrågorna översatta från svenska respektive finska. 
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 Genomsnittlig 
precision i % 

Förbättring vid 
strukturering i % 

% av 
originalsökfrågan 

Originalsökfråga 57 % - 100 % 
Ostrukturerad sve 40 % - 70 % 
Strukturerad sve 50 % 25 % 88 % 
Ostrukturerad fin 38 % - 67 % 
Strukturerad fin 50 % 32 % 88 % 

 
Tabell 2. Förbättring vid strukturering av CLIR-sökfrågan. 
 
Av tabell 2 framgår förbättringen som skedde i och med struktureringen av CLIR-sökfrågorna 
samt hur bra varje CLIR-sökfråga gjorde ifrån sig jämfört med originalsökfrågan. Vi ser alltså 
att CLIR-sökfrågorna översatta från finska procentuellt sett tjänar mer på en strukturering av 
sökfrågan än de översatta från svenska. Dock hamnar båda strukturerade på samma genom-
snittliga precision vid observerade relevanta dokument. 
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4.2 Genomsnittlig precision vid DCV 10 
 
Infobehov Original Sve ostrukt Sve strukt Fin ostrukt Fin strukt 
1 0,56 0,60 1,00 0,25 0,94 
2 0,76 0,00 0,00 0,24 0,45 
3 0,22 0,45 0,00 0,45 0,14 
4 0,81 0,89 0,82 0,00 0,94 
5 0,00 0,00 0,29 0,00 0,29 
6 0,79 0,89 0,86 0,82 0,50 
7 0,90 0,90 0,89 0,89 0,86 
8 0,21 0,00 0,30 0,00 0,00 
9 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 0,66 0,56 0,65 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 0,38 0,29 0,11 0,36 0,11 
13 0,85 0,96 0,94 0,11 0,00 
14 0,11 0,00 0,00 0,18 0,26 
15 0,42 0,48 0,41 0,09 0,12 
16 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 0,34 0,34 0,34 0,34 
18 1,00 0,75 0,97 0,99 0,99 
19 0,29 0,59 0,69 0,00 0,66 
20 0,29 0,19 0,11 0,11 0,06 
21 0,49 0,00 0,12 0,00 0,29 
22 0,60 0,11 0,16 0,00 0,00 
23 0,05 0,17 0,14 0,01 0,29 
24 0,71 0,01 0,05 0,29 0,00 
25 0,32 0,30 0,20 0,57 0,47 
26 1,00 0,89 1,00 0,80 1,00 
27 0,46 0,00 0,44 0,00 0,29 
28 0,81 0,74 0,86 0,78 0,78 
29 0,00 0,05 0,01 0,29 0,29 
30 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 
Genomsnittlig 
precision 

0,45 0,34 0,38 0,25 0,34 

 
Tabell 3. Genomsnittlig precision vid DCV 10. 
 
Som det syns i tabellen ovan presterar originalsökfrågorna på engelska bäst över alla 
informationsbehov. De strukturerade sökfrågorna presterar bättre än de ostrukturerade på 
respektive språk. Dock presterar de svenska ostrukturerade lika bra som de finska 
strukturerade. Skillnaden mellan de ostrukturerade sökfrågorna är inte mindre än 9 procent-
enheter. Det finns alltså en tydlig skillnad i återvinningseffektiviteten mellan sökfrågorna 
översatta från svenska respektive finska. 
 
 
 
 



 33

 Genomsnittlig 
precision i % 

Förbättring vid 
strukturering i % 

% av 
originalsökfrågan 

Originalsökfråga 45 % - 100 % 
Ostrukturerad sve 34 % - 76 % 
Strukturerad sve 38 % 12 % 84 % 
Ostrukturerad fin 25 % - 56 % 
Strukturerad fin 34 % 36 % 76 % 

 
Tabell 4. Förbättring vid strukturering av CLIR-sökfrågan. 
 
Av tabell 4 framgår förbättringen som skedde i och med struktureringen av CLIR-sökfrågorna 
samt hur bra varje CLIR-sökfråga gjorde ifrån sig jämfört med originalsökfrågan. Även här 
gynnas CLIR-sökfrågorna översatta från finska betydligt mer av struktureringen än de 
översatta från svenska. 
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4.3 Recall vid DCV 200 
 
Infobehov Original Sve ostrukt Sve strukt Fin ostrukt Fin strukt 
1 0,43 0,57 0,57 0,39 0,57 
2 0,43 0,00 0,00 0,30 0,43 
3 0,59 0,53 0,02 0,55 0,16 
4 0,69 0,40 0,59 0,10 0,48 
5 0,03 0,03 0,03 0,00 0,03 
6 0,95 0,95 0,95 0,70 0,80 
7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
8 0,44 0,12 0,38 0,00 0,00 
9 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 0,75 0,67 0,67 0,08 0,08 
11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 
12 0,88 0,50 0,75 0,88 0,75 
13 0,21 0,19 0,25 0,06 0,03 
14 0,26 0,15 0,26 0,13 0,35 
15 0,60 0,53 0,67 0,60 0,67 
16 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 0,19 0,19 0,19 0,19 
18 0,26 0,25 0,35 0,23 0,30 
19 0,18 0,10 0,10 0,08 0,22 
20 0,41 0,38 0,31 0,28 0,28 
21 0,36 0,27 0,18 0,09 0,18 
22 1,00 0,67 0,56 0,00 0,00 
23 0,31 0,24 0,28 0,03 0,07 
24 0,73 0,18 0,18 0,27 0,09 
25 0,57 0,27 0,29 0,48 0,53 
26 0,95 0,91 0,95 0,73 0,95 
27 0,94 0,31 0,75 0,06 0,50 
28 0,39 0,38 0,40 0,32 0,32 
29 0,10 0,24 0,33 0,33 0,33 
30 0,71 0,00 0,00 0,71 0,71 
Recall 0,51 0,33 0,37 0,29 0,34 

 
Tabell 5. Recall vid DCV 200. 
 
Originalsökfrågan har högst recall och de strukturerade sökfrågorna fungerar bättre än de 
ostrukturerade. Vi ser även en skillnad mellan språken – de strukturerade sökfrågorna över-
satta från svenska presterar 3 procentenheter bättre än de motsvarande översatta från finska. 
För de ostrukturerade sökfrågorna presterar sökfrågorna översatta från svenska 4 procent-
enheter bättre än de översatta från finska.  
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Tabell 6. Förbättring vid strukturering av CLIR-sökfrågan. 
 
Av tabell 6 framgår förbättringen som skedde i och med struktureringen av CLIR-sökfrågorna 
samt hur bra varje CLIR-sökfråga gjorde ifrån sig jämfört med originalsökfrågan. Vi kan se 
att CLIR-sökfrågorna översatta från finska gynnas mer av en strukturering än CLIR-
sökfrågorna översatta från svenska.   

 

 Genomsnittlig 
precision i % 

Förbättring vid 
strukturering i % 

% av 
originalsökfrågan 

Originalsökfråga 51 % - 100 % 
Ostrukturerad sve 33 % - 65 % 
Strukturerad sve 37 % 12 % 73 % 
Ostrukturerad fin 29 % - 57 % 
Strukturerad fin 34 % 17 % 67 % 
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4.4 Precision vid DCV 200 
 
Infobehov Original  Sve ostrukt Sve strukt Fin ostrukt Fin strukt 
1 0,05 0,06 0,06 0,04 0,06 
2 0,05 0,00 0,00 0,04 0,05 
3 0,14 0,10 0,00 0,14 0,16 
4 0,20 0,12 0,17 0,03 0,14 
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 0,10 0,10 0,10 0,07 0,08 
7 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
8 0,04 0,01 0,03 0,00 0,00 
9 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03 
13 0,07 0,06 0,08 0,02 0,01 
14 0,06 0,04 0,06 0,03 0,08 
15 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 
16 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 0,06 0,06 0,06 0,06 
18 0,08 0,07 0,10 0,06 0,08 
19 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 
20 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 
21 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 
22 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 
23 0,04 0,04 0,04 0,00 0,01 
24 0,04 0,01 0,01 0,02 0,00 
25 0,18 0,08 0,09 0,15 0,18 
26 0,10 0,10 0,10 0,08 0,10 
27 0,08 0,02 0,06 0,00 0,04 
28 0,18 0,18 0,19 0,15 0,15 
29 0,01 0,02 0,04 0,04 0,04 
30 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 
Precision 0,06 0,04 0,05 0,04 0,05 

 
Tabell 7. Precision vid DCV 200. 
 
Resultatet vid DCV 200 är jämförbara med resultaten för genomsnittlig precision vid 
observerade relevanta dokument vid DCV 10. Även här presterar originalsökfrågan bäst och 
de strukturerade sökfrågorna bättre än de ostrukturerade. Det finns ingen skillnad mellan de 
finska och de svenska CLIR-sökfrågorna.  
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5 Diskussion  
 
Här går vi igenom våra frågeställningar och kopplar ihop dem med resultaten från vår under-
sökning.  
 
Syftet med uppsatsen var att komma underfund med om det finns någon skillnad mellan 
originalsökfrågor och översatta sökfrågor med avseende på återvinningseffektiviteten, samt 
hur återvinningseffektiviteten påverkas av vilken sökfrågestruktur man använder. Vi skulle 
även ta reda på om resultaten skiljde sig åt beroende på vilka språk man handskades med.  
 

5.1 Första frågeställningen 
  
Vad blir återvinningseffektiviteten med sökfrågor på engelska översatta från svenska, jämfört 
med sökfrågor på engelska översatta från finska? 
 
Som vi ser i tabell 1 var det ingen större skillnad mellan de engelska CLIR-sökfrågorna 
översatta från svenska och de engelska CLIR-sökfrågorna översatta från finska när måttet 
genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument användes. Den genomsnittliga 
precisionen vid DCV 10 blev då 50 % för de strukturerade sökfrågorna på båda språken. 
Motsvarande siffra för de ostrukturerade sökfrågorna blev 40 % för de översatta från svenska 
och 38 % för de översatta från finska. Vi kan alltså konstatera att skillnaden mellan språken 
var högst marginell. 
 
Vid beräkning av genomsnittlig precision blev de språkliga skillnaderna något större. Den 
genomsnittliga precisionen vid DCV 10 blev 34 % för de ostrukturerade och 38 % för de 
strukturerade CLIR-sökfrågorna översatta från svenska. Motsvarande siffra för CLIR-
sökfrågorna översatta från finska var 25 % respektive 34 %. De ostrukturerade CLIR-
sökfrågorna översatta från svenska presterar alltså mycket bättre än de översatta från finska. 
De strukturerade CLIR-sökfrågorna översatta från svenska presterar också bättre, men här blir 
skillnaden mellan CLIR-sökfrågorna för varje språk inte lika stor. Skillnaden mellan de 
ostrukturerade och strukturerade CLIR-sökfrågorna är större när sökfrågorna är översatta från 
finska. 
 
Vid DCV 200 fanns inga skillnader i precisionen mellan CLIR-sökfrågorna översatta från 
svenska respektive finska. I tabell 7 framgår det att precisionen blev 4 % för ostrukturerade 
och 5 % för strukturerade CLIR-sökfrågor på båda språken.  
 
Vid recall för DCV 200 upptäckte vi en liten skillnad mellan språken. Resultaten blev 33 % 
för de ostrukturerade och 37 % för de strukturerade CLIR-sökfrågorna översatta från svenska. 
Motsvarande siffror för CLIR-sökfrågorna översatta från finska blev 29 % för de 
ostrukturerade och 34 % för de strukturerade. Sökfrågorna översatta från svenska presterar 
alltså en aning bättre än de översatta från finska.  
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5.2 Andra frågeställningen 
 
Hur skiljer sig resultatet mellan strukturerade och ostrukturerade sökfrågor med avseende på 
svensk-engelsk och finsk-engelsk CLIR? 
 
Som det framgår av tabell 2 ledde struktureringen av sökfrågorna till en förbättring av den 
genomsnittliga precisionen vid observerade relevanta dokument vid DCV 10. För CLIR-
sökfrågorna översatta från svenska blev förbättringen 25 % och för CLIR-sökfrågorna 
översatta från finska blev siffran 32 %.  
 
Även vid beräkning av genomsnittlig precision förbättrades återvinningseffektiviteten efter en 
strukturering av sökfrågorna. Vid DCV 10 blev förbättringen 12 % för CLIR-sökfrågorna 
översatta från svenska och 36 % för CLIR-sökfrågorna översatta från finska. Detta kan man 
även se i tabell 4.  
 
Vid DCV 200 skiljde det 1 procentenhet mellan de ostrukturerade och de strukturerade CLIR-
sökfrågorna på båda språken – precisionen för de ostrukturerade blev 4 % och precisionen för 
de strukturerade 5 %.  
 
I tabell 6 syns att förbättringen av recall vid DCV 200 blev 12 % för CLIR-sökfrågorna 
översatta från svenska och 17 % för CLIR-sökfrågorna översatta från finska. Generellt för-
bättrar alltså strukturering återvinningseffektiviteten. 
 
Vi kan även konstatera att strukturering verkar förbättra återvinningseffektiviteten mer när 
sökfrågorna är översatta från finska än när de är översatta från svenska. CLIR-sökfrågorna 
översatta från finska presterar dock fortfarande sämre än de översatta från svenska. Det kan 
finnas flera förklaringar till varför CLIR-sökfrågorna översatta från finska gynnas mer av en 
strukturering. I kapitel 5.3 tar vi upp några av dem. Dock är skillnaderna i de flesta fall inte 
överväldigande stora, vilket skulle kunna betyda att skillnaderna faller inom felmarginalen. 
  

5.3 Tredje frågeställningen 
 
Vilka tänkbara förklaringar finns det till eventuella skillnader i återvinningseffektivitet mellan 
svensk-engelsk och finsk-engelsk CLIR? 
 
För att kunna diskutera resultatet utifrån olika synvinklar på ett överskådligt sätt har vi delat 
in kapitlet i underkapitel.  
 

5.3.1 Allmän diskussion av resultaten 
 
Trots de stora morfologiska skillnaderna som vi påvisade i kapitel 2.4 kan vi konstatera att 
återvinningseffektiviteten för det mesta inte skiljde sig nämnvärt åt språken emellan. 
Resultaten varierade beroende på vilket effektivitetsmått man använde. Vid beräkning av 
genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument vid DCV 10 samt precision vid 
DCV 200 var skillnaden mellan de två språken ingen eller väldigt liten. Vid recall för DCV 
200 var skillnaderna lite större och vid genomsnittlig precision vid DCV 10 var de ganska 
stora. Dock var förhållandena mellan de olika sökfrågevarianterna konstanta. Originalsök-
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frågorna presterade bäst oavsett vilket effektivitetsmått vi använde. Därefter kom de 
strukturerade CLIR-sökfrågorna och sist de ostrukturerade. Det som skiljer sig åt är 
förhållandet mellan sökfrågorna översatta från de olika språken. CLIR-sökfrågorna översatta 
från finska gagnades mer av en strukturering när måttet genomsnittlig precision användes, än 
vid användningen av genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument, även om 
förbättringen även här var större än den för CLIR-sökfrågorna översatta från svenska. 
Anledningen till att förbättringen blev så stor kan ha berott på att de ostrukturerade CLIR-
sökfrågorna översatta från finska var undermåliga från början. Efter strukturering kom de 
nästan upp i samma genomsnittliga precision som CLIR-sökfrågorna översatta från svenska. 
Den stora skillnaden mellan de olika språken låg alltså mellan de ostrukturerade varianterna 
av CLIR-sökfrågorna. Värt att notera är att CLIR-sökfrågorna översatta från finska aldrig 
presterade bättre än motsvarande svenska.  
 
Finskans morfologiska komplexitet verkar alltså oväntat nog inte ha försvårat informations-
återvinningen nämnvärt i vår studie vid användningen av merparten av effektivitetsmåtten. 
Dock kan det resultatet bero på att vi endast simulerade automatisk översättning. Vi kringgick 
på detta sätt några av de vanliga problemen med automatisk översättning, såsom inte fullt 
fungerande normalisering och stemming. Skulle den automatiska översättningen ha involverat 
stemming kunde resultaten ha blivit sämre för finskans del, då ett ord kan ha upp till fem 
stammar och konsonanterna i stammarna många gånger kan växla. När varje ord har flera 
stammar och böjningsformer blir det svårare att matcha dokumenten med sökfrågan eftersom 
det inte räcker att bara ta fram grundformen för ett ord (Kettunen, 2006). Möjligen kunde det 
även ha blivit problem med den automatiska uppdelningen av sammansatta ord till deras 
komponenter då orden ofta böjs innan de sätts ihop. Det finska ordet ihmissalakuljetus 
(människosmuggling) är till exempel en sammansättning av orden ihminen (människa) och 
salakuljetus (smuggling). Vid sammansättningen reduceras ihminen till ihmis-. Likadant med 
merentutkimusalus (oceanografiskt fartyg), som består av orden meri, tutkimus och alus. I det 
sammansatta ordet är ordet för hav (meri) böjt.  
 
Pirkola et al påpekade 2001 i sin artikel att Swetwol då var i behov av justering vad det gäller 
fogemorfemen. Kanske hade även vi haft problem med de svenska fogemorfemen om vi hade 
använt oss av ett normaliseringsverktyg vid uppdelningen av sammansatta ord. Exempelvis 
återfanns inte sammansättningarna krypteringsutrustning, människosmuggling eller 
himlafenomen i det svensk-engelska lexikonet. Om vi hade använt oss av Swetwol vid 
uppdelningen av de sammansatta orden till deras komponenter hade det kunnat uppstå 
problem eftersom orden innehåller fogemorfem. Med automatisk uppdelning av samman-
sättningar finns även risken för att orden delas upp fel. Ordet kolonisera skulle rent teoretiskt 
kunna delas upp i kolon, is och era om ordet kolonisera inte återfanns i sin helhet. Artikeln 
som tar upp dessa problem har dock sju år på nacken och förbättringar kan ha gjorts. Vi kan 
alltså inte veta hur användningen av Swetwol idag hade påverkat resultatet. Eftersom vi 
normaliserade orden själva vid översättningen blev resultatet förmodligen bättre än det hade 
blivit om vi hade använt ett automatiskt normaliseringsverktyg. Eftersom tillvägagångssättet 
var likadant för båda språken borde skillnaden mellan språken i vår studie vara lika stor som 
om vi använt Swetwol och Fintwol. Dock kan det hända att finskan gynnades mer av den 
manuella översättningen än svenskan, eftersom finskan har en mer komplex struktur och 
därför har fler fällor att falla i. För svenskan borde inte glappet mellan den manuella och den 
automatiska översättningen bli fullt lika stor. 
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5.3.2 Brister i lexikonöversättning 
 
Ett stort problem med lexikonbaserad översättning, både automatisk och manuell, är att 
allmänna lexikon ofta inte innehåller ämnesspecifik terminologi (Pirkola et al, 2001). Tyvärr 
är det ofta nyckelorden i ett dokument, såsom ämnesspecifik terminologi och egennamn, som 
faller bort vid användningen av allmänna lexikon (Pirkola et al, 2003). Detta var något vi 
märkte i vår egen studie. Vissa specifika termer återfanns inte i lexikonen och det påverkade 
resultatet, särskilt när termen i fråga var central för sökfrågan. Exempelvis återfanns inte 
orden kryptering eller robotik i något av lexikonen, medan mikroorganism, hybrid, genetik 
och kolmonoxid endast återfanns i det ena av lexikonen. Egennamn som Amazonas och 
Falklandsöarna återfanns inte heller i båda. I vissa fall påverkade dock inte avsaknaden av 
ord i lexikon resultatet, som i fallet med Laos, eftersom landet hette likadant på alla tre 
språken.  
 
Forskning har visat att en kombination av allmänna och specifika lexikon fungerar bra när 
dokumentkollektionen består av nyhetsartiklar, eftersom nyhetsartiklar ofta har en blandning 
av vardagligt och vetenskapligt språk. I Pirkolas undersökning (1998) steg den genomsnittliga 
precisionen från 5,7 % till 6,5 % vid ostrukturerade sökfrågor och från 9,8 % till 12,9 % vid 
strukturerade sökfrågor när både allmänna och specifika lexikon användes, till skillnad från 
när endast allmänna lexikon användes. I vår undersökning använde vi endast ett allmänt 
lexikon eftersom ämnena i våra informationsbehov var så vitt skilda att det hade blivit alltför 
tidskrävande och omständigt att hitta lexikon till alla ämnen i informationsbehoven. Om vi 
hade haft mer ämnesspecifika lexikon hade vi kanske hittat ord som robotik eller mikro-
organism vilket möjligen hade påverkat resultatet.  
 
Användningen av specifika lexikon har även visat sig fungera bra mot ambiguitetsproblemen, 
eftersom de ofta ger färre och mindre tvetydiga översättningar än allmänna lexikon (Pirkola, 
1998). Möjligtvis hade användandet av ett specifikt lexikon gett bättre och mer precisa 
översättningar. Det är dock ganska ointressant i sammanhanget, eftersom resultatet då 
förmodligen hade blivit bättre för båda språken och det var skillnaderna mellan språken vi var 
ute efter. 
 
Ett problem med automatisk lexikonöversättning är att man ofta får med felaktiga översätt-
ningar av ord då alla ord under samma uppslag tas med. Vid översättningen av promillehalt 
delades ordet upp i promille och halt på grund av att det sammansatta ordet inte återfanns. 
Ordet halt gav utöver de korrekta översättningarna även lame, limping samt lame in one leg, 
som är uppenbart fel i detta sammanhang. I vissa studier (exempelvis Ballesteros & Croft, 
1997) har man använt sig av part-of-speech-taggning, vilket innebär att man tilldelar varje ord 
en ordklasstagg. Hade vi använt oss av denna metod skulle många felaktiga översättningar 
kunnat ha undvikits, eftersom ordklasstaggen hade gett mer information om vilken 
översättning som var den korrekta. Ordet halt hade till exempel inte kunnat översättas med 
lame eftersom de hör till olika ordklasser (substantiv respektive adjektiv). Ett annat sätt att 
undvika att få med många felaktiga översättningar är att bara välja en av alla termer under ett 
uppslag. Oard (1998) hävdar att det kan ge lika bra resultat som att ta med alla uppslags-
termer.  
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5.3.3 Språkliga skillnader 
 
I vissa fall kan skillnader sökfrågorna emellan härledas till skillnaderna i språken som 
användes i vår studie. Eftersom informationsbehoven översattes fritt utan lexikon kunde 
språkliga skillnader ibland göra att vi exempelvis valde ett verb för att uttrycka en sak på ett 
språk och ett substantiv för att uttrycka samma sak på det andra språket. Ord valdes enligt vad 
som kändes naturligt på respektive språk. Vi bortsåg alltså från den engelska original-
sökfrågan när vi konstruerade de svenska och finska originalsökfrågorna. Ett exempel på 
skillnaderna i originalsökfrågorna på de olika språken ser vi nedan: 
 

Informationsbehov 6 
 
Identify documents discussing cases where rabies have been confirmed and what, if 
anything, is being done about it. 
 
Originalsökfråga eng:  #sum(rabies case confirm) 
 
Hitta dokument som diskuterar fall där rabies har blivit bekräftat och vad, om någonting, 
har gjorts åt det.  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(rabies fall) 
 
Hae informaatiota joka käsittelee esiintyneitä vesikauhutapauksia ja miten niitä on 
käsitelty. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(vesikauhutapaus käsitellä) 

 
I den finska originalsökfrågan har ordet käsitellä (handskas med) tagits med, medan det i den 
engelska och svenska hade känts konstlat att ta med motsvarande termer (do respektive göra). 
Vidare har formuleringen av informationsbehoven lett till att koncept ibland har blivit 
sammansatta ord på ett språk och två skilda ord i ett annat, som i exemplet ovan med rabies 
och fall jämfört med vesikauhutapaus. 
 
Ett annat problem med översättning från ett språk till ett annat är att man ofta inte kan 
översätta ett ord exakt. Ord kan ha en snävare eller vidare betydelse på olika språk. 
Exempelvis kan det finska ordet polttaa betyda röka eller bränna / elda. Vid den simulerade 
automatiska översättningen till engelska fick vi därför med ord för båda betydelser, vilket var 
felaktigt. Då vi lade orden för röka och bränna / elda i varsin syn-parentes kan dessa ha fått 
samma vikt när egentligen orden för bränna / elda borde ha viktats ner. Det uppstod därmed 
ambiguitet i den slutgiltiga sökfrågan. 
 
En skillnad vi upptäckte som kunde ha påverkat resultatet var att det finsk-engelska lexikonet 
ibland hade med både den amerikanska och den brittiska stavningsvarianten då dessa skiljde 
sig åt, som exempelvis med ordparen distil / distill och favour / favor. Det var inget vi stötte 
på i det svensk-engelska lexikonet. Dock förekom fenomenet bara på två ställen i 
undersökningen och dessutom inom samma sökfråga, så det kan inte ha påverkat resultatet 
särskilt mycket. Däremot kan det hända att en del träffar missades på grund av att både det 
svensk-engelska och det finsk-engelska ofta gav orden med den amerikanska stavningen 
(exempelvis colonize istället för colonise). Systemet borde därför ha missat de relevanta 
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dokumenten skrivna på brittisk engelska. Dock borde detta inte ha påverkat skillnaderna i 
återvinningseffektivitet mellan svenska och finska. 
 

5.3.4 Frasidentifikation 
 
Det har gång på gång konstaterats att frasidentifikation är en viktig del i CLIR. Fraser måste 
hållas ihop för att de ska bli korrekt översatta (Hull & Grefenstette, 1996). I vår studie hölls 
fraser ihop endast i de strukturerade sökfrågorna, vilket kan ha bidragit till att det blev en 
skillnad i resultatet mellan de strukturerade och ostrukturerade sökfrågorna. Vi valde också att 
inte markera komponenterna i sammansatta ord med en uwn-operator i de fall då det 
sammansatta ordet inte återfanns i lexikonet i sin fullständiga form. Detta kan ha påverkat 
återvinningseffektiviteten, men eftersom vi gjorde likadant på båda språken bör skillnaden 
mellan dem vara konstant. 
 
På grund av att det finns så mycket problem med frasöversättning fungerar språk med mycket 
sammansatta ord bättre i CLIR än språk med många fraser (Pirkola, 1998). Eftersom båda 
CLIR-språken i detta fall har många sammansatta ord är det förmodligen ingen faktor som har 
haft någon avgörande roll för resultatet. 
 
 
5.3.5 Skillnader beroende på effektivitetsmåtten 
 
Många extremvärden i vår undersökning – särskilt de höga värdena – kan förklaras genom en 
beskrivning av hur måttet genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument 
fungerar. Problemet med måttet genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument 
är att det gynnar de träffar som kommer först i listan, oavsett om resten av träffarna är 
relevanta eller inte. Om vi antar att vi har två olika resultat, varav det i den ena återvanns ett 
relevant dokument i den första dokumentpositionen, medan det i den andra återvanns två 
relevanta dokument i position ett och tre, kommer det första resultatet ge en genomsnittlig 
precision på 1,00 vid observerade relevanta dokument vid DCV 10 medan den andra endast 
får 0,83, trots att det från en användares perspektiv borde vara bättre. Om man bara har ett 
relevant dokument i tionde positionen kommer den genomsnittliga precisionen vid 
observerade relevanta dokument endast att bli 0,10. Vi kan alltså se att rankningen av 
dokumenten är väldigt viktig för vilken genomsnittlig precision sökfrågan får om man endast 
tar hänsyn till de relevanta dokumenten. Detta blir särskilt tydligt om de relevanta 
dokumenten är få till antalet, eftersom genomsnittet då baseras på färre tal. I de fall då det 
bara finns ett relevant dokument kommer den genomsnittliga precisionen för observerade 
relevanta dokument vara lika med precisionen för just den dokumentpositionen. I många fall 
är orsaken till extremvärdena i vår undersökning just att dokumentpositionen för de relevanta 
dokumenten har flyttats upp eller ner utan att antalet relevanta dokument egentligen har 
ändrats. Vid användningen av genomsnittlig precision påverkades inte återvinnings-
effektiviteten fullt lika mycket av var i träfflistan inom DCV 10 de relevanta dokumenten 
återfanns, eftersom ett genomsnitt över alla dokumentpositioner räknades ut.  
 
Vid användandet av precision vid DCV 200 fanns det inga skillnader alls mellan CLIR-
sökfrågorna översatta från svenska respektive finska. Möjligtvis berodde det på att 
skillnaderna hade planats ut på grund av det stora antalet dokument. Skillnaderna borde 
rimligtvis vara större om man endast tittar på de 10 överst rankade dokumenten. 
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De fall då resultatet har blivit 0,00 kan ofta förklaras med att ord inte återfanns i lexikonet, 
som i fallet med bland annat robotik eller genetik. Men på grund av att vi använde så många 
som 30 informationsbehov borde extremvärdenas betydelse vara begränsad för det slutgiltiga 
resultatet.  
 

5.3.6 Återkoppling till tidigare forskning 
 
Vår undersökning uppvisade liknande resultat som bland annat Pirkola, Puolamäki och 
Järvelins undersökning från 2003. I studien användes måttet genomsnittlig precision för 10 
recallnivåer, vilket innebär att siffrorna inte är fullt jämförbara med dem i vår studie, men 
man kan ändå utläsa att de strukturerade sökfrågorna presterade bättre än de ostrukturerade. I 
genomsnitt förbättrades precisionen med 45,7 % vid en strukturering av sökfrågan. 
Motsvarande siffror för vår studie var 25,0 % förbättring för de strukturerade från svenska 
samt 32,0 % för de från finska när måttet genomsnittlig precision vid observerade relevanta 
dokument användes samt 12,0 % respektive 36,0 % förbättring när måttet genomsnittlig 
precision användes. Både i vår och Pirkola, Puolamäki och Järvelins studie var det 
originalsökfrågorna som fick bäst återvinningseffektivitet.  
 
Pirkolas studie från 1998 visar även den på att strukturering förbättrar återvinnings-
effektiviteten. I hans undersökning ökade den genomsnittliga precisionen från 5,7 % till 9,8 % 
vid strukturering av sökfrågorna, då ett allmänt lexikon användes för översättningen. Vid 
användandet av både allmänna och specifika lexikon i översättningsprocessen steg den 
genomsnittliga precisionen från 6,5 % till 12,9 % till följd av struktureringen. Det är troligt att 
vi skulle ha stött på liknande resultat om vi använt även ämnesspecifika lexikon.  
 
En anledning till varför strukturerade sökfrågor ger bättre resultat än ostrukturerade kan vara 
att viktiga sökord oftast bara har en eller två översättningsvarianter, medan mindre viktiga 
sökord ofta kan ha många fler. Detta kan leda till att de mindre viktiga sökorden dominerar 
och därmed förminskar effekten av de viktiga sökorden i ostrukturerade sökfrågor. När man 
strukturerar en sökfråga får varje sökuttryck en egen vikt, vilket innebar att de viktiga sök-
uttrycken – ofta de med få översättningar – får högre vikt i sökfrågan.  
 
En skillnad mellan vår och Pirkolas (1998) och Pirkola, Puolamäki och Järvelins (2003) 
studier var att de utförde struktureringen på så sätt att alla översättningstermer av ett sökord 
hamnade under samma syn-parentes. Vi konstruerade istället våra strukturerade CLIR-
sökfrågor genom att ge varje ny betydelse av ett ord en egen syn-parentes (se kapitel 3.2), 
något som kan ha lett till att vissa uttryck kanske fick högre eller lägre vikt än vad de borde ha 
haft. Som det syns på följande exempel får det finska ordet käsitellä (hantera) sex olika syn-
parenteser med översättningar. Eftersom varje parentes innehåller få termer borde det leda till 
att systemet viktar upp dessa och jämställer dem med radioaktiivinen (radioaktiv) och jäte 
(avfall). Om vi hade gjort på samma sätt som Pirkola och Pirkola, Puolamäki och Järvelin 
hade systemet kanske viktat ner översättningarna på käsitellä eftersom de var så många som 
19 stycken, till fördel för de återstående orden. 
 

Originalsökfråga fin:  #sum(käsitellä radioaktiivinen jäte) (hantera radioaktiv avfall) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(handle) #syn(handle 
#uw3(deal with) treat manage manipulate) #syn(process treat work) #syn(#uw3(deal with) 
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treat #uw3(deal with) #uw3(be about) concern #uw3(be concerned with)) #syn(discuss 
consider #uw3(deal with)) #syn(#uw3(work over)) #syn(radioactive) #syn(waste refuse)) 

 
Chen och Goriounovas (2005) resultat är jämförbart med vårt eftersom våra studier till stor 
del liknar varandra. Vi använder samma databas, i stort sett samma informationsbehov, till 
stora delar liknande tillvägagångssätt samt effektivitetsmått. Deras undersökning använder 
dock bara översättning från svenska, medan vi både undersöker finska och svenska. Deras 
genomsnittliga precision för DCV 10 var för originalsökfrågorna 38,8 %, för de 
ostrukturerade sökfrågorna 26,3 % samt för de strukturerade sökfrågorna 35,0 %. Resultatet 
för våra originalsökfrågor är 45 %. För de svenska ostrukturerade sökfrågorna blev den 
genomsnittliga precisionen 34 % och för de strukturerade 38 %. De motsvarande resultaten 
för de finska sökfrågorna blev 25 % respektive 34 %. Chen och Goriounova fick således 
precis som vi bäst återvinningseffektivitet med sina originalsökfrågor. Därefter kom de 
strukturerade sökfrågorna och sist de ostrukturerade.  
 
En skillnad mellan vår egen och Chen och Goriounovas studie är att skillnaden mellan 
originalsökfrågorna och de strukturerade sökfrågorna var större i vår studie, vilket är 
intressant. Möjligen kan skillnaden bero på att författarna gick tillväga på ett annat sätt än vi 
vid konstruktionen av sökfrågor. De konstruerade originalsökfrågor på engelska som de 
översatte till svenska med hjälp av lexikon. Ett av dessa lexikon användes senare vid 
simulering av automatisk översättning tillbaka till engelska. Eftersom samma lexikon 
användes för översättning åt båda hållen är det förståeligt att originalsökfrågorna blev mer 
lika CLIR-sökfrågorna i deras studie än i vår. Vi översatte informationsbehoven fritt utan 
lexikon och det gav upphov till att de svenska och finska informationsbehoven inte var 
ordagranna översättningar av det engelska.  Därefter plockade vi relevanta ord till de svenska 
och finska originalsökfrågorna. CLIR-sökfrågorna kunde därför i slutändan skilja sig rätt 
mycket från de engelska originalsökfrågorna.  
 

5.4 Studiens begränsningar 
 
En begränsning med studien var att alla artiklar och informationsbehov i dokumentkollek-
tionen var på engelska. Det fanns inte heller något svensk-engelskt översättningsverktyg i 
testsystemet, vilket innebar att vi inte kunde genomföra riktig automatisk översättning. Ett 
finsk-engelskt översättningsverktyg fanns tillgängligt, men eftersom vi ville vara konsekventa 
och utföra undersökningen på samma sätt för båda språken var vi tvungna att simulera den 
automatiska översättningen.  
 
Trots att vi försökte översätta utan att värdera eller analysera översättningstermerna, blev 
resultatet från översättningen förmodligen ändå annorlunda än om den hade skett automatiskt. 
Bland annat normaliserade vi orden själva, vilket innebär att vi undvek de vanliga problemen 
med automatisk översättning, såsom brister i normalisering eller felaktig uppdelning av ord 
(för vidare diskussion om konsekvenserna av detta, se kapitel 5.3.1).  
 
I och med att vi översatte informationsbehoven på egen hand måste vi även reflektera över vår 
egen påverkan. Eftersom vi inte är professionella översättare valde vi kanske inte alltid den 
mest optimala översättningen. Vissa informationsbehov var dessutom svårtolkade, som 
exempelvis informationsbehov 17: ”Identify documents that discuss mercy killings”. Vi 
kunde inte avgöra om man med mercy killings syftade på aktiv eller passiv dödshjälp för 
människor eller nådaskott för att göra slut på onödigt lidande. Vi valde till slut den första 
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tolkningen, vilket kan ha påverkat resultatet för båda språken. Olyckligtvis hade samma 
informationsbehov dessutom bara en översättningsterm och därför blev det ingen expansion 
för den sökfrågan. Det blev således ingen skillnad mellan den ostrukturerade och 
strukturerade sökfrågan.  
 



 46

6 Slutsatser  
 
Det är ingen större skillnad mellan CLIR-sökfrågorna översatta från svenska och CLIR-sök-
frågorna översatta från finska. Dock beror detta lite på vilket mått som används. Vid mätning 
av genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument vid DCV 10 är det endast de 
ostrukturerade sökfrågorna som uppvisar en språkskillnad – den genomsnittliga precisionen är 
40 % för de svenska och 38 % för de finska CLIR-sökfrågorna. Dock är skillnaden bara två 
procentenheter. De strukturerade sökfrågorna presterar bättre än de ostrukturerade på båda 
språken, med en genomsnittlig precision på 50 % vardera. 
 
Vid beräkning av genomsnittlig precision är de språkliga skillnaderna något större. Den 
genomsnittliga precisionen vid DCV 10 är 34 % för de ostrukturerade och 38 % för de 
strukturerade CLIR-sökfrågorna översatta från svenska. Motsvarande siffra för CLIR-
sökfrågorna översatta från finska är 25 % respektive 34 %. De ostrukturerade CLIR-
sökfrågorna översatta från svenska presterar alltså mycket bättre än de översatta från finska. 
De strukturerade CLIR-sökfrågorna presterar också bättre även om skillnaden inte blir lika 
stor. Skillnaden mellan de ostrukturerade och strukturerade CLIR-sökfrågorna är större när 
sökfrågorna är översatta från finska. CLIR-sökfrågorna översatta från finska verkar alltså 
tjäna mer på en strukturering om måttet genomsnittlig precision används, jämfört med måttet 
genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument. 
 
Vid precision för DCV 200 finns det inga skillnader språken emellan. De strukturerade CLIR-
sökfrågorna presterar dock även här bättre än de ostrukturerade. Vid recall för DCV 200 finns 
däremot en liten skillnad mellan språken. Resultaten blir 33 % recall för de ostrukturerade och 
37 % recall för de strukturerade CLIR-sökfrågorna översatta från svenska. Motsvarande 
siffror för CLIR-sökfrågorna översatta från finska är 29 % för de ostrukturerade och 34 % för 
de strukturerade. Sökfrågorna översatta från svenska presterar alltså en aning bättre än de 
översatta från finska.  
 
Struktureringen av sökfrågorna ledde till en förbättring av den genomsnittliga precisionen vid 
observerade relevanta dokument för DCV 10. För sökfrågorna översatta från svenska blev 
förbättringen 25 % och för sökfrågorna översatta från finska blev siffran 32 %. Vid 
användningen av måttet genomsnittlig precision blev förbättringen 12 % respektive 36 %. 
Förbättringen blev alltså mycket mindre för CLIR-sökfrågorna översatta från svenska när 
måttet genomsnittlig precision användes. Vid DCV 200 blev precisionen för de båda 
ostrukturerade 4 % och precisionen för de båda strukturerade 5 %. Även recall förbättrades 
vid struktureringen av sökfrågorna. Förbättringen av recall vid DCV 200 blev 12 % för CLIR-
sökfrågorna översatta från svenska och 17 % för CLIR-sökfrågorna översatta från finska. 
Förbättringen av återvinningseffektiviteten blev alltså större på finska, både vad det gäller den 
genomsnittliga precisionen vid DCV 10 samt recall vid DCV 200. Dock presterade CLIR-
sökfrågorna översatta från svenska fortfarande bättre. Resultatet som visar att originalsök-
frågorna presterar bäst och att strukturerade sökfrågor presterar bättre än ostrukturerade 
stämmer överens med tidigare studier i ämnet.  
 
Även om vi upptäckte skillnader i återvinningseffektiviteten beroende på vilket effektivitets-
mått vi använde, var tendenserna desamma vid alla mätningar. Originalsökfrågorna presterade 
alltid bäst, följt av de strukturerade CLIR-sökfrågorna. Slutligen kom de ostrukturerade 
CLIR-sökfrågorna. De stora skillnaderna låg i hur CLIR-sökfrågorna översatta från svenska 
respektive finska presterade i jämförelse med varandra. CLIR-sökfrågorna översatta från 
finska presterade aldrig bättre än de översatta från svenska. 
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Trots de stora skillnaderna mellan översättningsspråken fann vi alltså att de inte påverkade 
återvinningseffektiviteten nämnvärt i vår studie vid de flesta effektivitetsmått. Det kan bero på 
att vi endast simulerade automatisk översättning, vilket ledde till att vi undgick några av de 
vanliga problemen med metoden, såsom inte fullt fungerande normalisering och stemming. 
Detta kan också ha påverkat varför skillnaderna inte blev så stora. Kanske gynnades finskan 
mer av den manuella översättningen än svenskan, eftersom finskan har en mer komplex 
struktur och därför har fler fällor att falla i. För svenskan borde inte glappet mellan den 
manuella och den automatiska översättningen bli fullt lika stor. De små skillnader som ändå 
uppstod kan ha berott på att originalsökfrågorna på de olika språken i vissa fall inte fick 
samma termer, eftersom informationsbehoven på svenska och finska formulerades på naturligt 
språk och inte som direkta översättningar av det engelska informationsbehovet. 
 
Skillnaderna i återvinningseffektivitet mellan de strukturerade och ostrukturerade CLIR-sök-
frågorna i vår studie kan förklaras genom att fraser endast hölls ihop i de strukturerade CLIR-
sökfrågorna. En annan anledning kan vara att varje sökuttryck får en egen vikt vid struktu-
rering, vilket innebär att de viktiga sökuttrycken får högre vikt medan de mindre viktiga 
viktas ner. Den ibland knappa skillnaden mellan våra CLIR-sökfrågor översatta från svenska 
och finska kan förklaras med att vi konstruerade våra strukturerade CLIR-sökfrågor genom att 
ge varje ny betydelse av ett ord en egen syn-parentes istället för att lägga alla översättningsord 
i samma. Det kan ha lett till att vissa uttryck fick högre eller lägre vikt än vad de borde ha 
haft. 
 
Lexikon som översättningsmetod kan också ha påverkat resultatet, då metoden innebär att 
man ofta får med felaktiga översättningar av ett ord då alla ord under samma uppslag tas med. 
Det kan också uppstå problem eftersom allmänna lexikon ofta inte innehåller ämnesspecifik 
terminologi eller egennamn, vilket innebär att många nyckelord försvinner.  
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7 Sammanfattning 
 
På många håll i världen kan folk läsa och prata andra språk utöver sitt modersmål. Med cross-
language information retrieval (CLIR) kan man formulera sökfrågor på det språk man känner 
att man bäst behärskar men få dokument på ett annat språk som man ändå kan förstå. Detta 
sker genom översättning av antingen sökfrågan eller dokumentkollektionen. Syftet med 
uppsatsen var att komma underfund med vilka strategier som lämpade sig bäst när det gäller 
flerspråkig informationsåtervinning. Mer precist undersökte vi om det fanns någon skillnad 
mellan originalsökfrågor och översatta sökfrågor med avseende på återvinningseffektiviteten, 
hur återvinningseffektiviteten påverkades av vilken sökfrågestruktur man använde samt om 
resultatet skiljde sig åt mellan olika språkpar.  
 
Våra frågeställningar var: 
 

 Vad blir återvinningseffektiviteten med sökfrågor på engelska översatta från svenska, 
jämfört med sökfrågor på engelska översatta från finska? 

 Hur skiljer sig resultatet mellan strukturerade och ostrukturerade sökfrågor med 
avseende på svensk-engelsk och finsk-engelsk CLIR? 

 Vilka tänkbara förklaringar finns det till eventuella skillnader i återvinningseffektivitet 
mellan svensk-engelsk och finsk-engelsk CLIR? 

 
Före vår empiriska undersökning introducerade vi kort IR och CLIR som forskningsområden. 
Därefter behandlades olika översättnings- och matchningsstrategier som används inom IR och 
CLIR. Lite allmänt om sökfrågeexpansion och strukturering togs upp innan vi gick över till att 
redogöra för några av de lingvistiska skillnaderna mellan svenska, engelska och finska. Vi 
hade även med en genomgång av tidigare forskning relevant för vår egen undersökning. 
 
I metodkapitlet redogjorde vi för vårt tillvägagångssätt samt den testmiljö vi nyttjade. Vi 
använde oss av QPA, som är ett analysverktyg, och InQuery, som är ett informations-
återvinningssystem inbyggt i QPA. De på förhand relevansbedömda informationsbehoven 
hämtades från dokumentkollektionen TrecUta, som är en undergrupp till den stora TREC-
kollektionen. Vårt tillvägagångssätt gick ut på att vi valde 30 informationsbehov och utifrån 
dessa konstruerade vi lika många originalsökfrågor på engelska. Dessa översattes manuellt till 
svenska och finska utan några hjälpmedel. Därefter konstruerades originalsökfrågor på 
svenska och finska som sedan översattes till engelska med hjälp av lexikon i syfte att simulera 
automatisk översättning. I och med detta utfördes även en expansion i och med att alla termer 
under respektive uppslag i lexikonen togs med. Då ord inte återfanns i lexikonen markerades 
de med @-tecken före och lämnades därefter oöversatta. Egennamn markerades också med 
@-tecken, både när de var översatta och när de stod i sin ursprungliga form. Sammansatta ord 
som inte återfanns i lexikonet delades upp i sina komponenter och varje del översattes därefter 
enskilt. De lexikonöversatta CLIR-sökfrågorna gjordes i två varianter; en ostrukturerad och en 
strukturerad. I de ostrukturerade CLIR-sökfrågorna lades alla söktermer ihop med sum-
operatorn. I de strukturerade grupperades alla termer med synonymförhållande med syn-
operatorn och fraser hölls ihop med uwn-operatorn. Därefter summerades de med sum-
operatorn. Den färdiga undersökningen innehöll alltså fem olika sökfrågor; en original-
sökfråga på engelska samt fyra CLIR-sökfrågor.  
 
Vi matade in sökfrågorna i InQuery som gav oss en träfflista med relevansbedömda 
dokument. I vår undersökning använde vi bedömningarna relevant och icke-relevant. Måtten 
genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument, genomsnittlig precision, 
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precision samt recall användes vid mätning av återvinningseffektiviteten. DCV (document 
cut-off value) sattes för beräkning av genomsnittlig precision vid observerade relevanta 
dokument samt genomsnittlig precision till 10. InQuery gav oss även uppgifter om precision 
och recall på DCV 200 som vi använde oss av. 
 
Resultatet för vår undersökning visade att originalsökfrågorna presterade den högsta genom-
snittliga precisionen med 57 % när måttet genomsnittlig precision vid observerade relevanta 
dokument användes. Därefter kom de strukturerade sökfrågorna med 50 % på båda språken 
och sist de ostrukturerade med 40 % på svenska och 38 % på finska. Vid strukturering av 
sökfrågorna översatta från svenska förbättrades resultatet alltså med 25 % jämfört med de 
ostrukturerade. Motsvarande siffra för sökfrågorna från finska var 32 %.  
 
Även för måttet genomsnittlig precision presterade originalsökfrågorna bäst med en 
genomsnittlig precision på 45 %. De strukturerade sökfrågorna presterade bättre än de 
ostrukturerade på båda språken. För sökfrågorna översatta från svenska blev den 
genomsnittliga precisionen 34 % för de ostrukturerade sökfrågorna och 38 % för de struktu-
rerade. För sökfrågorna översatta från finska blev siffrorna 25 % respektive 34 %. Vid 
strukturering av sökfrågorna förbättrades alltså resultaten med 12 % respektive 36 % vid 
översättning från svenska respektive finska. Vi kan alltså se en tydlig språklig skillnad här. 
CLIR-sökfrågorna översatta från finska gagnas mer av en strukturering av sökfrågan än de 
översatta från svenska. Dock presterar CLIR-sökfrågorna översatta från svenska fortfarande 
bäst. 
 
De språkliga skillnaderna återfanns inte alls vid precision DCV 200 men däremot vid recall 
DCV 200. De ostrukturerade sökfrågorna översatta från svenska uppvisade 33 % recall och de 
översatta från finska 29 %. För de strukturerade gällde 37 % för sökfrågorna översatta från 
svenska och 34 % för sökfrågorna översatta från finska. Struktureringen ledde här till en 
förbättring av recall med 12 % respektive 17 % för sökfrågor översatta från svenska 
respektive finska.  
 
Trots att vi fann skillnader i återvinningseffektiviteten beroende på vilket effektivitetsmått vi 
använde, var tendenserna desamma vid alla mätningar. Originalsökfrågorna presterade alltid 
bäst, följt av de strukturerade CLIR-sökfrågorna. Slutligen kom de ostrukturerade CLIR-
sökfrågorna. De stora skillnaderna låg i hur CLIR-sökfrågorna översatta från svenska 
respektive finska presterade i jämförelse med varandra. Detta stämmer överens med tidigare 
studier i ämnet.  
 
Avslutningsvis diskuterade vi resultatet av vår studie utifrån olika synvinklar. Trots de 
morfologiska skillnaderna som vi påvisat i tidigare kapitel blev skillnaden i återvinnings-
effektiviteten inte särskilt stor mellan de olika språken vid användningen av effektivitets-
måtten genomsnittlig precision vid observerade relevanta dokument och precision. En 
anledning till det kan vara att vi endast simulerade automatisk översättning, vilket ledde till att 
vi undgick några av de vanliga problemen med automatisk översättning, såsom inte fullt 
fungerande normalisering och stemming. För finskans del kunde den rika morfologin ha 
försvårat återvinningen om automatisk normalisering eller stemming använts, bland annat på 
grund av de många ordformerna. Möjligtvis gynnades finskan därför mer av den manuella 
översättningen än svenskan. För svenskans del kunde det ha uppstått problem med 
uppdelningen av sammansatta ord och fogemorfemen. De små skillnader som ändå uppstod 
kan ha berott på att originalsökfrågorna på de olika språken i vissa fall inte fick samma 
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termer. Det berodde i sin tur på att informationsbehoven på svenska och finska formulerades 
på naturligt språk och inte som direkta översättningar av det engelska informationsbehovet. 
 
I samband med strukturering uppstår andra problem, bland annat vid hantering av fraser.  
Forskning visar på att frasidentifikation är en viktig del i CLIR – fraser måste hållas ihop för 
att de ska bli korrekt översatta. Skillnaderna i återvinningseffektivitet mellan de strukturerade 
och ostrukturerade CLIR-sökfrågorna i vår studie kan kanske delvis förklaras genom att fraser 
endast hölls ihop i de strukturerade CLIR-sökfrågorna. En annan anledning till varför 
strukturerade CLIR-sökfrågor ger bättre resultat än ostrukturerade kan vara att viktiga sökord 
ofta har en eller två översättningstermer, medan mindre viktiga sökord ofta har många fler. 
Det leder till att de mindre viktiga sökorden dominerar i sökfrågan, vilket förminskar effekten 
av de viktiga sökorden i ostrukturerade CLIR-sökfrågor. Vid strukturering får varje sök-
uttryck en egen vikt, vilket innebär att de viktiga sökuttrycken får högre vikt medan de mindre 
viktiga viktas ner. Någonting som skiljer vår studie från vissa tidigare, är att man i vissa 
tidigare studier lade alla betydelser av ett ord under samma syn-parentes för att undvika att 
mindre viktiga sökord fick för hög vikt. Den lilla skillnaden mellan våra CLIR-sökfrågor 
översatta från svenska och finska kan kanske förklaras med att vi konstruerade våra 
strukturerade CLIR-sökfrågor genom att ge varje ny betydelse av ett ord en egen syn-parentes. 
Det kan ha lett till att vissa uttryck möjligtvis fick högre eller lägre vikt än vad de borde ha 
haft.  
 
Vi diskuterade även problem med lexikon som översättningsmetod. Ett vanligt problem är att 
allmänna lexikon ofta inte innehåller ämnesspecifik terminologi eller egennamn, vilket leder 
till att många nyckelord försvinner. Ett sätt att optimera användandet av lexikon som 
översättningsmetod är att kombinera allmänna och specifika lexikon. Forskning har visat att 
kombinationen fungerar bra när dokumentkollektionen består av nyhetsartiklar, som den 
gjorde i vårt fall. Detta eftersom nyhetsartiklar ofta innehåller en blandning av vardagligt och 
vetenskapligt språk. Ett annat problem med automatisk lexikonöversättning är att man ofta får 
med felaktiga översättningar av ord då alla ord under samma uppslag tas med. Detta leder till 
ambiguitet i sökfrågan.  
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Bilaga  
 
Informationsbehov 1 
 
What information is available on petroleum exploration in the South Atlantic near the 
Falkland Islands? 
 
Originalsökfråga eng:  #sum(petroleum exploration @falkland @islands) 
 
Vilken information finns tillgänglig om att leta efter olja i Sydatlanten nära Falklandsöarna?  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(olja leta @falklandsöarna) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(oil oil grease lubricate look search 
hunt feel for cast about for @falklandsöarna) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(oil) #syn(oil grease lubricate) 
#syn(look search hunt #uw3(feel for) #uw3(cast about for)) #syn(@falklandsöarna)) 
 
Mitä informaatiota on olemassa öljyn etsinnästä Etelä-Atlantilla Falklandinsaarien 
lähettyvillä. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(öljy etsintä @falklandinsaaret) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(oil petroleum lubricant search hunt 
@falkland islands) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(oil petroleum lubricant) 
#syn(search hunt) @falkland @islands) 
 
 
Informationsbehov 2 
 
Identify systematic explorations and scientific investigations of Antarctica, current or 
planned. 
 
Originalsökfråga eng:  #sum(exploration investigation @antarctica) 
 
Identifiera systematiska utforskningar och vetenskapliga undersökningar på Antarktis, 
pågående eller planerade. 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(utforskning undersökning @antarktis) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(find out search into investigate sift 
out explore ascertain examination inspection scrutiny search inquiry investigation poll study 
analysis test @antarctic) 
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Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(#uw3(find out) #uw3(search 
into) investigate #uw3(sift out) explore ascertain) #syn(examination inspection scrutiny search 
inquiry investigation poll study analysis test) #syn(@antarctic)) 
 
Etsi informaatiota Etelämantereen systemaattisesta ja tieteellisesta tutkinnasta, suunnitteella 
olevasta tai tämänhetkisestä. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(etsintä tutkinta @etelämanner) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(search hunt investigation hearing 
examination @antarctica) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(search hunt) #syn(investigation 
hearing examination) #syn(@antarctica)) 
 
 
Informationsbehov 3 
 
What role does blood-alcohol level play an automobile accident fatalities? 
 
Originalsökfråga eng:  #sum(automobile accident alcohol level) 
 
Vilken roll spelar promillehalten i blodet vid dödsfall vid bilolyckor?   
 
Originalsökfråga sve:  #sum(promillehalt dödsfall bilolycka) 
 
promillehalt  promille + halt 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(per thousand high percantage of 
alcohol content percentage substance worth halt lame limping lame in one leg death car 
accident stop) 
 
Strukutrerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(#uw3(per thousand)) 
#syn(#uw3(high percantage of alcohol)) #syn(content percentage) #syn(substance worth) 
#syn(halt) #syn(stop) #syn(lame limping #uw3(lame in one leg)) #syn(death) #syn(#uw3(car 
accident))) 
 
Mikä on alkoholipitoisuuden merkitys auto-onnettomuuksieen liittyvissä 
kuolemantapauksissa? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(alkoholipitoisuus kuolemantapaus auto-onnettomuus) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(alcohol content alcoholic strength 
death decease car accident) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(#uw3(alcohol content) 
#uw3(alcoholic strength)) #syn(death decease) #syn(#uw3(car accident))) 
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Informationsbehov 4 
 
What are the benefits, if any, of drug legalization? 
 
Originalsökfråga eng:  #sum(benefit drug legalization) 
 
Vilka fördelar finns, om några, med legalisering av droger? 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(fördel legalisering drog) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(advantage benefit profit advantage 
vantage van legalize authenticate drug) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(advantage benefit profit) 
#syn(advantage vantage van) #syn(legalize authenticate) #syn(drug)) 
 
Mitä etuja olisi huumeiden laillistamisesta? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(etu laillistaa huume) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(advantage benefit interest benefit 
privilege fringe benefit perk legalize make legal validate drug drugs dope junk narcotics) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(advantage benefit) #syn(interest) 
#syn(benefit privilege #uw3(fringe benefit) perk) #syn(legalize #uw3(make legal) validate) 
#syn(drug drugs dope junk narcotics)) 
 
 
Informationsbehov 5 
 
Identify incidents of human smuggling. 
 
Originalsökfråga eng:  #sum(human smuggling incident) 
  
Identifiera fall av människosmuggling. 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(människosmuggling fall) 
 
människosmuggling  människa + smuggling 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(man woman person individual 
human being mortal smuggling fall case) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(man woman person individual 
#uw3(human being) mortal) #syn(smuggling) #syn(fall) #syn(case)) 
 
Identifioi ihmissalakuljetukseen liittyviä tapahtumia. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(ihmissalakuljetus tapahtuma) 
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ihmissalakuljetus  ihminen + salakuljetus 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(human human being man person 
people smuggling event occasion occurrence happening incident episode act process 
transaction handle handle deal with treat manage manipulate process treat work deal with treat 
deal with be about concern be concerned with discuss consider deal with work over) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(human #uw3(human being) man) 
#syn(person) #syn(people) #syn(smuggling) #syn(event occasion) #syn(occurrence happening 
incident episode) #syn(act process) #syn(transaction) (#syn(handle) #syn(handle #uw3(deal 
with) treat manage manipulate) #syn(process treat work) #syn(#uw3(deal with) treat 
#uw3(deal with) #uw3(be about) concern #uw3(be concerned with)) #syn(discuss consider 
#uw3(deal with)) #syn(#uw3(work over))) 
 
 
Informationsbehov 6 
 
Identify documents discussing cases where rabies have been confirmed and what, if anything, 
is being done about it. 
 
Originalsökfråga eng:  #sum(rabies case confirm) 
 
Hitta dokument som diskuterar fall där rabies har blivit bekräftat och vad, om någonting, har 
gjorts åt det.  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(rabies fall) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(rabies hydrophobia fall case) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(rabies hydrophobia) #syn(fall) 
#syn(case)) 
 
Hae informaatiota joka käsittelee esiintyneitä vesikauhutapauksia ja miten niitä on käsitelty. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(vesikauhutapaus käsitellä) 
 
vesikauhutapaus  vesikauhu + tapaus 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(rabies handling treatment processing 
debate discussion hearing occurence happening incident episode event occasion affair case 
instance case) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(rabies) #syn(handling treatment 
processing) #syn(debate discussion hearing) #syn(handle) #syn(handle #uw3(deal with) treat 
manage manipulate) #syn(process treat work) #syn(#uw3(deal with) treat #uw3(deal with) 
#uw3(be about) concern #uw3(be concerned with)) #syn(discuss consider #uw3(deal with)) 
#syn(#uw3(work over)) 
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Informationsbehov 7 
 
What effects have been attributed to El Niño? 
 
Originalsökfråga eng:  #sum(effect @el @nino)  
 
Vilken verkan har El Niño haft? 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(verkan @el @nino) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(effect consequence action operation 
efficacy impression @el @nino) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(effect consequence action 
operation efficacy impression) #syn(@el @nino)) 
 
Mitä seurauksia El Niño on aiheuttanut? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(seuraus @el @nino) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(consequence @el @nino) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(consequence) #syn(@el @nino) 
 
 
Informationsbehov 8 
 
Identify documents that discuss the growth of Native American casino gambling. 
 
Originalsökfråga eng:  #sum(native american casino gambling growth) 
 
Hitta dokument som diskuterar utvecklingen av amerikanska ursprungsbefolkningens 
kasinospelande. 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(amerikansk utveckling ursprungsbefolkning kasinospel) 
 
ursprungsbefolkning  ursprung + befolkning 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(american development evolution 
progress growth production generation display exposition origin rise source cause extraction 
provenance population casino) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(american) #syn(development 
evolution progress growth production generation display exposition) #syn(origin rise source 
cause extraction provenance) #syn(population) #syn(casino)) 
 
Hae informaatiota joka käsittelee kasinopelien lisääntyvää käyttöä Amerikan 
alkuperäisväestön parissa. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(@Amerikka alkuperäisväestö käyttö kasinopeli) 
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kasinopeli  kasino + peli 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(@america indigenous population 
aboriginal population use use application use usage operating running casino game game 
match play game score game) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(@america) 
#syn(#uw3(indigenous population) #uw3(aboriginal population)) #syn(use) #syn(use 
application) #syn(use usage) #syn(operating running) #syn(casino) #syn(game) #syn(game 
match play) #syn(game) #syn(score) #syn(game)) 
 
 
Informationsbehov  9 
 
Identify documents that discuss the concerns of the United States regarding the export of 
encryption equipment. 
 
Originalsökfråga eng:  #sum(@united @states export encryption equipment) 
 
Hitta dokument som diskuterar USAs angelägenheter angående export av 
krypteringsutrustning.  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(@USA export krypteringsutrustning) 
 
krypteringsutrustning  kryptering + utrustning 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(@us @usa export exports 
@kryptering equipment outfit kit fitting out) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(@us @usa) #syn(export exports) 
#syn(@kryptering) #syn(equipment outfit kit #uw3(fitting out))) 
 
Hae informaatiota joka käsittelee Yhdysvaltain salakirjoituslaitteiden vientiä. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(@Yhdysvallat vienti salakirjoituslaite) 
 
salakirjoituslaite  sala + kirjoitus + laite 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(@the @united @states @the @us 
@sala writing article text inscription examination device gadget equipment hardware) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(@the @united @states @the 
@us) (#syn(@sala) #syn(writing article text inscription) #syn(examination) #syn(device 
gadget equipment hardware) 
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Informationsbehov 10 
 
Identify documents that discuss renewed popularity of cigar smoking. 
 
Originalsökfråga eng:  #sum(cigar smoking popularity) 
 
Hitta dokument som diskuterar förnyad popularitet av rökning av cigarr.   
 
Originalsökfråga sve:  #sum(popularitet rökning cigarr) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(popularity smoking smoke-curing 
smoke-drying fumigation fuming cigar) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(popularity) #syn(smoking 
smoke-curing smoke-drying fumigation fuming) #syn(cigar)) 
 
Hae informaatiota joka käsittelee sikarin polttamisen uudistunutta suosioontulemista. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(sikari polttaa suosio) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(cigar burn scald incinerate cremate 
smoke burn sting smart sting fire distil distill cauterize put out catch favour favor success 
popularity) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(cigar) #syn(burn scald incinerate 
cremate) #syn(smoke) #syn(burn sting smart sting) #syn(fire) #syn(distil distill) 
#syn(cauterize) #syn(#uw3(put out)) #syn(catch) #syn(catch) #syn(favour favor) #syn(success 
popularity)) 
 
 
Informationsbehov 11 
 
Identify documents that discuss the opposition to the introduction of the euro, the European 
currency. 
 
Originalsökfråga: #sum(euro introduction opposition currency) 
 
Hitta dokument som diskuterar motståndet mot introduktionen av euron, den europeiska 
valutan.  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(motstånd introduktion euro valuta) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(resistance opposition resistance 
resistor rheostat introduction euro currency exchange value) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(resistance opposition) 
#syn(resistance resistor rheostat) #syn(introduction) #syn(euro) #syn(currency exchange) 
#syn(value)) 
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Hae informaatiota joka käsittelee euron, eurooppalaisen valuutan, esittelyyn liittyvää 
vastustamista 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(vastustus euro esittely valuutta) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(resistance opposition euro 
introduction demonstration demo tour currency foreign exchange) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(resistance opposition) #syn(euro) 
#syn(introduction) #syn(demonstration demo) #syn(tour) #syn(currency #uw3(foreign 
exchange))) 
 
 
 
Informationsbehov 12 
 
Identify documents that discuss the building of a space station with the intent of colonizing 
the moon. 
 
Originalsökfråga eng: #sum(space station moon colonizing) 
 
Hitta dokument som diskuterar byggandet av en rymdstation med intentionen att kolonisera 
månen.  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(rymdstation kolonisera måne) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(space station satellite station 
colonize moon bald patch) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(#uw3(space station) 
#uw3(satellite station)) #syn(colonize) #syn(moon) #syn(#uw3(bald patch))) 
 
Hae informaatiota joka käsittelee avaruusaseman rakentamista ja kuun asuttamista. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(avaruusasema asuttaa kuu) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#uw3(space station) populate 
colonize settle resettle moon) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(#uw3(space station)) 
#syn(populate colonize settle) #syn(resettle) #syn(moon)) 
 
 
Informationsbehov 13 
 
Identify documents that discuss the current status of hybrid automobile engines, (I e cars 
fuelled by something other than gasoline only) 
 
Originalsökfråga eng: #sum(hybrid automobile engine)  
 



 61

Hitta dokument som diskuterar den nuvarande statusen på hybridmotorer (till exempel bilar 
som kan köras på någonting mer förutom bensin) 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(hybridmotor) 
 
hybridmotor  hybrid + motor 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(hybrid engine motor) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(hybrid) #syn(engine motor)) 
 
Hae informaatiota joka käsittelle hybridimoottorin nykyistä asemaa. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(hybridimoottori) 
 
hybridimoottori  hybridi + moottori 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(@hybridi motor engine)  
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(@hybridi) #syn(motor engine) 
 
 
Informationsbehov 14 
 
Identify documents that discuss effective and safe ways to permanently handle long-lived 
radioactive wastes. 
 
Originalsökfråga eng: #sum(radioactive waste handle safe permanently) 
 
Hitta dokument som diskuterar effektiva och säkra sätt att permanent hantera radioaktivt 
avfall.  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(permanent hantering radioaktivt avfall) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(permanent permanent waving handle 
manage use make use of treat restrain check radioactivity refuse rubbish waste waste products 
garbage offal falling away backsliding defection desertion) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(permanent) 
#syn(#uw3(permanent waving)) #syn(handle manage use #uw3(make use of) treat restrain 
check) #syn(radioactivity) #syn(refuse rubbish waste #uw3(waste products) garbage offal) 
#syn(#uw3(falling away) backsliding defection desertion)) 
 
Hae informaatiota joka käsittelle radioaktiivien jätteiden varmaa ja pysyvää käsittelyä. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(käsitellä radioaktiivinen jäte) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(handle handle deal with treat manage 
manipulate process treat work deal with treat deal with be about concern be concerned with 
discuss consider deal with work over radioactive waste refuse) 
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Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(handle) #syn(handle #uw3(deal 
with) treat manage manipulate) #syn(process treat work) #syn(#uw3(deal with) treat 
#uw3(deal with) #uw3(be about) concern #uw3(be concerned with)) #syn(discuss consider 
#uw3(deal with)) #syn(#uw3(work over)) #syn(radioactive) #syn(waste refuse)) 
 
 
Informationsbehov 15 
 
Identify documents that discuss the use of organic fertilizers as soil enhancers (composted 
sludge, ash, vegetable waste, microorganisms, etc.). 
 
Originalsökfråga eng: #sum(organic fertilizer compost sludge ash vegetable waste 
microorganism) 
 
Hitta dokument som diskuterar användningen av biodynamisk gödsel (komposterat slam, 
aska, grönsaksavfall, mikroorganismer).  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(användning biodynamisk gödsel kompost slam aska 
grönsaksavfall mikroorganism) 
 
grönsaksavfall  grönsak + avfall 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(employment usage application be 
used be applicable biodynamic manure dung fertilizer compost slam ooze mud silt sludge 
slime ashes ash vegetable refuse rubbish waste waste products garbage falling away 
backsliding defection desertion micro-organism) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(employment usage application 
#uw3(be used) #uw3(be applicable)) #syn(biodynamic) #syn(manure dung fertilizer) 
#syn(compost) #syn(slam) #syn(ooze mud silt sludge slime) #syn(ashes ash) #syn(vegetable) 
#syn(refuse rubbish waste #uw3(waste products) garbage) #syn(#uw3(falling away) 
backsliding defection desertion) #syn(micro-organism)) 
 
Hae informaatiota joka käsittelee biodynaamisen lannan käyttöä (kompostoitu liete, tuhka, 
kasvisjätteet, mikro-organismit). 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(biodynaaminen lanta käyttö kompostoida liete tuhka kasvisjäte 
mikro-organismi) 
 
kasvisjäte  kasvis + jäte 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(organic manure dung use use 
application use usage operating running compost sludge silt ash ashes ashes vegetable waste 
refuse @mikro-organismi) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(organic) #syn(manure dung) 
#syn(use) #syn(use application) #syn(use usage) #syn(operating running) #syn(compost) 
#syn(sludge silt) #syn(ash ashes) #syn(ashes) #syn(vegetable) #syn(waste refuse) 
#syn(@mikro-organismi)) 
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Informationsbehov 16 
 
What are the applications of robotics in the world today? 
 
Originalsökfråga eng: #sum(robotic application) 
 
Vilka användningsområden för robotik finns det idag? 
 
Originalsökfråga sve: #sum(robotik användningsområde) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(field of application @robotik) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(@robotik) #syn(#uw3(field of 
application)) 
 
Millä aloilla robotiikkaa käytetään nykyisin? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(robotiikka käyttö) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(@robotiikka use use application use 
usage operating running) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(@robotiikka) #syn(use) #syn(use 
application) #syn(use usage) #syn(operating running)) 
 
 
Informationsbehov 17 
 
Identify documents that discuss mercy killings.  
 
Originalsökfråga: #sum(mercy killing) 
 
Hitta dokument som diskuterar dödshjälp. 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(dödshjälp) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(euthanasia) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(euthanasia)) 
 
Hae informaatiota joka käsittelle kuolinapua. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(kuolinapu) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(euthanasia) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(euthanasia)) 
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Informationsbehov 18 
 
Identify documents that discuss sick building syndrome or building-related illnesses. 
 
Originalsökfråga eng: #sum(sick building syndrome illness) 
 
Hitta dokument som diskuterar sjuka hus-syndromet eller byggnadsrelaterade sjukdomar. 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(sjuk hus syndrom byggnadsrelaterad sjukdom) 
 
byggnadsrelaterad  byggnad + relaterad 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(ill sick unwell invalid ailing bad 
diseased disordered morbid suspicious shady fishy house building block house family 
household shell housing syndrome building relate give an account of illness sickness disease 
malady disorder complaint ailment affection) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(ill sick unwell invalid ailing bad 
diseased disordered) #syn(morbid suspicious shady fishy) #syn(house building block house 
family household) #syn(shell) #syn(housing) #syn(syndrome) #syn(building) #syn(relate 
#uw3(give an account of)) #syn(illness sickness disease malady disorder complaint ailment 
affection)) 
 
Hae informaatiota joka käsittelle sairas talo-syndroomaa tai muita rakennuksiin liittyviä 
sairauksia. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(sairas talo syndrooma rakennus sairaus) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(sick ill unhealthy diseased sick 
unhealthy patient house building farm house firm company #uw3(settle down) #uw3(make 
comfortable) syndrome building building site building construction illness disease disorder) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(sick ill unhealthy) #syn(diseased) 
#syn(sick unhealthy) #syn(patient) #syn(house building) #syn(farm house firm company) 
#syn(#uw3(settle down) #syn(#uw3(make comfortable) #syn(syndrome) #syn(building) 
#syn(building site) #syn(building construction) #syn(illness disease disorder)) 
 
 
Informationsbehov 19 
 
Identify documents that discuss the activities or equipment of oceanographic vessels.  
 
Originalsökfråga eng: #sum(oceanographic vessel activity equipment) 
 
Hitta dokument som diskuterar verksamhet eller utrustning på oceanografiska fartyg. 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(verksamhet utrustning oceanografisk fartyg) 
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Ostukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(activity action operation work 
business  equipment outfit kit fitting out oceanography vessel ship craft) 
 
Stukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(activity action operation work 
business) #syn(equipment outfit kit #uw3(fitting out)) #syn(oceanography) #syn(vessel ship 
craft)) 
 
Hae informaatiota joka käsittelle merentutkimusalusten toimintaa ja varusteita. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(merentutkimusalus toiminta varuste) 
 
merentutkimusalus  meri + tutkimusalus 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(sea research vessel action activity 
activities operation functioning workings function operations piece of equipment equipment 
gear outfit accessory attachment) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(sea) #syn(#uw3(research vessel)) 
#syn(action activity activities) #syn(operation functioning workings function) 
#syn(operations) #syn(#uw3(piece of equipment) equipment gear outfit) #syn(accessory 
attachment)) 
 
 
Informationsbehov 20 
 
What measures are being taken by local South American authorities to preserve the Amazon 
tropical rain forest? 
 
Originalsökfråga eng: #sum(@amazon tropical rain forest preserve measure authority) 
 
Vilka åtgärder görs av lokala sydamerikanska myndigheter för att bevara Amazonas tropiska 
regnskog?  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(@amazonas tropisk regnskog bevara åtgärd myndighet) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(@amazonas tropical tropic rain 
forest preserve maintain keep protect measure step move authority authority power 
authoritativeness majority full age) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(@amazonas) #syn(tropical 
tropic) #syn(#uw3(rain forest)) #syn(preserve maintain keep) #syn(protect) #syn(measure step 
move) #syn(authority) #syn(authority power) #syn(authoritativeness) #syn(majority #uw3(full 
age))) 
 
Mitä toimenpiteitä suorittavat paikalliset eteläamerikkalaiset viranomaiset säilyttääkseen 
Amazonan trooppiset sademetsät? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(@amazonas trooppinen sademetsä säilyttää viranomainen) 
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Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(@amazonas tropical #uw3(rain 
forest) keep keep store preserve maintain #uw3(keep up) authority) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(@amazonas) #syn(tropical) 
#syn(#uw3(rain forest)) #syn(keep) #syn(keep store) #syn(preserve maintain #uw3(keep up)) 
#syn(authority)) 
 
 
Informationsbehov 21 
 
What is happening in the field of behavioural genetics, the study of the relative influence of 
genetic and environmental factors on an individuals behaviour or personality? 
 
Originalsökfråga eng: #sum(behavioural genetics behaviour personality) 
 
Vad händer inom området för beteendegenetik, läran om ärftliga och miljömässiga faktorer på 
en persons beteende eller personlighet?  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(beteendegenetik ärftlig miljö faktor beteende personlighet) 
 
beteendegenetik  beteende + genetik 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(behaviour conduct genetics 
hereditary inheritable enviroment milieu surroundings setting factor element foreman overseer 
behaviour conduct personality personage figure) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(behaviour conduct) 
#syn(genetics) #syn(hereditary inheritable) #syn(enviroment milieu surroundings setting) 
#syn(factor element) #syn(foreman overseer) #syn(behaviour conduct) #syn(personality 
personage figure)) 
 
Mitä tapahtuu käyttäytymisgenetiikan alueella (perinnöllisyyden ja ympäristön vaikutus 
ihmisen persoonallisuuteen ja käyttäytymiseen)? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(käyttäytymisgenetiikka perinnöllisyys ympäristö  
käyttäytyminen persoonallisuus) 
 
käyttäytymisgenetiikka  käyttäytyminen + genetiikka 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(behaviour behaviour @genetiikka 
heredity the environment surroundings surrounding area neighbourhood neighbourhood 
setting environment surroundings behaviour behavior personality distinctiveness 
individuality) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(behaviour behavior) 
#syn(@genetiikka) #syn(heredity) #syn(#uw3(the environment)) #syn(surroundings 
#uw3(surrounding area) neighbourhood neighbourhood) #syn(setting environment 
surroundings) #syn(behaviour behavior) #syn(personality) #syn(distinctiveness individuality)) 
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Informationsbehov 22 
 
Find information on the effects of the dietary intakes of potassium, magnesium and fruits and 
vegetables as determinants of bone mineral density in elderly men and women thus preventing 
osteoporosis (bone decay).  
 
Originalsökfråga eng: #sum(osteoporosis osteoporosis dietary intake fruit vegetable elderly 
potassium magnesium) 
 
Hitta information som visar på effekterna av ett intag av kalium, magnesium, frukt och 
grönsaker som avgörande för benmineraltäthet hos äldre män och kvinnor för att förebygga 
osteoporosis (benskörhet). 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(kalium magnesium benmineraltäthet frukt grönsak 
@osteoporosis benskörhet) 
 
benmineraltäthet  ben + mineral + täthet 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(potassium magnesium bone leg limb 
mineral closeness density compactness impenetrability frequency @osteoporosis bone leg 
limb brittle fragile frail fruit product result outcome issue vegetable) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(potassium) #syn(magnesium) 
#syn(bone) #syn(leg limb) #syn(mineral) #syn(closeness density compactness impenetrability 
frequency) #syn(@osteoporosis) #syn(bone) #syn(leg limb) #syn(brittle fragile frail) #syn(fruit 
product result outcome issue) #syn(vegetable)) 
 
Hae informaatiota joka käsittelle kaliumin, magnesiumin, hedelmien ja kasvisten syömisen 
vaikutuksia vanhusten luustomineraalitiheyteen, ja miten tämä estää luukatoa. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(kalium @magnesium hedelmä kasvis vaikutus vanhus 
luustomineraalitiheys luukato) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(potassium @magnesium fruit 
vegetable influence effect action impact impression old person elderly person old man old 
woman) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(potassium) #syn(@magnesium) 
#syn(fruit) #syn(vegetable) #syn(influence effect action impact) #syn(impression) 
#syn(#uw3(old person) #uw3(elderly person) #uw3(old man) #uw3(old woman))) 
 
 
Informationsbehov 23 
 
What unexpected or unexplained cosmic events or celestial phenomena, such as radiation and 
supernova outbursts or new comets, have been detected? 
 
Originalsökfråga eng: #sum(cosmic event celestial phenomena radiation supernova outburst 
comet) 
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Vilka oväntade eller oförklarliga kosmiska händelser eller himlafenomen, såsom strålning 
eller supernovautbrott eller nya kometer, har kunnat påvisats?  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(kosmisk händelse himlafenomen strålning supernovautbrott 
komet) 
 
himlafenomen  himmel + fenomen 
supernovautbrott  supernova + utbrott 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(cosmic occurence event incident 
episode coincidence case heaven phenomenon radiation supernova outbreak eruption outburst 
burst explosion comet) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(cosmic) #syn(occurence event 
incident episode) #syn(coincidence) #syn(case) #syn(heaven) #syn(phenomenon) 
#syn(radiation) #syn(supernova) #syn(outbreak eruption outburst burst explosion) 
#syn(comet)) 
 
Mitkä odottomattomat tai selittämättömät kosmiset tapahtumat tai taivaalliset ilmiöt, kuten 
säteily, supernovan räjähdys tai uudet komeetat, on voitu osoittaa todeksi? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(kosminen tapahtuma taivas ilmiö säteily @supernova räjähdys 
komeetta) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(the cosmos event occasion 
occurrence happening incident episode act process transaction sky phenomenon radiation 
@supernova explosion blast detonation comet) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(#uw3(the cosmos)) #syn(event 
occasion) #syn(occurrence happening incident episode) #syn(act process) #syn(transaction) 
#syn(sky) #syn(phenomenon) #syn(radiation) #syn(@supernova) #syn(explosion blast 
detonation) #syn(comet) 
 
 
Informationsbehov 24 
 
What is the impact of poaching on the worlds various wildlife preserves? 
 
Originalsökfråga eng: #sum(poach wildlife preserve) 
 
Vilka verkningar har tjuvskytte på djurlivet i naturreservat? 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(tjuvskytte verkning djurliv naturreservat) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve:  #sum(game poaching consequence action 
operation efficacy impression animal life nature reserve) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve:  #sum(#syn(#uw3(game poaching)) 
#syn(consequence action operation efficacy impression) #syn(#uw3(animal life)) 
#syn(#uw3(nature reserve))) 
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Mitä vaikutuksia on salametsästyksellä villieläinten luonnonsuojeluun? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(salametsästys luonnonsuojelu villieläin vaikutus) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(poaching nature conservation wild 
animal wildlife influence effect action impact impression) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(poaching) #syn(#uw3(nature 
conservation) #syn(#uw3(wild animal) wildlife) #syn(influence effect action impact) 
#syn(impression)) 
 
 
Informationsbehov 25 
 
What tropical storms (hurricanes and typhoons) have caused significant property damage and 
loss of life? 
 
Originalsökfråga eng: #sum(tropical storm hurricane typhoon damage loss of life)  
 
Vilka tropiska stormar (orkaner och tyfoner) har medfört betydande skador på egendom och 
dödsfall? 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(tropisk storm orkan tyfon skada egendom dödsfall) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(tropical tropic gale storm tempest 
storm assult topper) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(tropical tropic) #syn(gale storm 
tempest) #syn(storm assult) #syn(topper)) 
 
Mitkä trooppiset myrskyt (hurrikaanit ja taifuunit) ovat aiheuttaneet kuolemantapauksia sekä 
merkittäviä vahinkoja omaisuuteen. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(trooppinen myrsky hurrikaani taifuuni kuolemantapaus vahinko 
omaisuus) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(tropical storm hurricane typhoon 
damage harm loss accident mishap pity property possessions fortune wealth death decease) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(tropical) #syn(storm) 
#syn(hurricane) #syn(typhoon) #syn(damage harm loss) #syn(accident mishap) #syn(pity) 
#syn(property possessions) #syn(fortune wealth) #syn(death decease)) 
 
 
Informationsbehov 26 
 
What is involved in the Schengen agreement to eliminate border controls in Western Europe 
and what do they hope to accomplish? 
 
Originalsökfråga eng: #sum(@schengen border control agreement @western @europe)  
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Vad står i Schengen-avtalet om att eliminera gränskontroller i Västeuropa och vad hoppas de 
på att åstadkomma?  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(@schengen avtal gränskontroll @västeuropa) 
 
gränskontroll  gräns + kontroll 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(@schengen agreement settlement 
understanding contract treaty convention boundary frontier border confines limit bounds 
boundary line borderline dividing line check check-up control supervision inspection 
examination control command checkpoint control station @western @europe) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(@schengen) #syn(agreement 
settlement understanding contract treaty convention) #syn(boundary frontier border confines 
limit bounds #uw3(boundary line) borderline #uw3(dividing line)) #syn(check check-up 
control supervision inspection examination) #syn(control command) #syn(checkpoint 
#uw3(control station)) #syn(@western @euorpe)) 
 
Mitä lukee Schengenin sopimuksessa rajavalvonnan poistamisesta Länsi-Euroopassa ja mitä 
he toivovat saadansa aikaan? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(@schengen sopimus rajavalvonta @länsi-eurooppa) 
 
rajavalvonta  raja + valvonta 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(@schengen agreement contract 
bargain pact treaty convention boundary boundary line dividing line borderline frontier border 
line supervision control surveillance @western @europe) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(@schengen) #syn(agreement 
contract bargain pact treaty convention) #syn(boundary #uw3(boundary line) #uw3(dividing 
line) borderline) #syn(frontier border) #syn(line) #syn(supervision control surveillance) 
#syn(@western @europe)) 
 
 
Informationsbehov 27 
 
How much sugar does Cuba export and which countries import it? 
 
Originalsökfråga eng: #sum(sugar @cuba export country import) 
 
Hur mycket socker exporterar Kuba och vilka länder importerar det? 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(socker export @kuba land import) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(sugar diabetes exportation exports 
@cuba country land land shore land territory garden plot patch import importation imports) 
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Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(sugar) #syn(diabetes) 
#syn(exportation exports) #syn(@cuba) #syn(country land) #syn(land shore) #syn(land 
territory #uw3(garden plot) patch) #syn(import importation imports)) 
 
Kuinka paljon sokeria Kuuba vie maasta ja mitkä maat sitä tuovat? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(sokeri vienti @kuuba maa tuonti) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(sugar export exportation @cuba 
ground earth soil land ground terrain country land land country land earth the earth suit 
imports import importation) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(sugar) #syn(export exportation) 
#syn(@cuba) #syn(ground earth) #syn(soil land ground) #syn(terrain country) #syn(land) 
#syn(land) #syn(country land) #syn(earth #uw3(the earth)) #syn(suit) #syn(imports import 
importation)) 
 
 
Informationsbehov  28 
 
What is known about drug trafficking in the “Golden Triangle”, the area where Burma, 
Thailand and Laos meet? 
 
Originalsökfråga: #sum(drug trafficking golden triangle @burma @thailand @laos)  
 
Vad vet man om smuggling av droger inom den ”Gyllene Triangeln”, det vill säga området 
där Burma, Thailand och Laos möts? 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(smuggling drog gyllene triangel burma thailand laos) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(smuggling drug golden gold golden 
triangle @burma @thailand @laos) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(smuggling) #syn(drug) 
#syn(golden gold golden) #syn(triangle) #syn(@burma) #syn(@thailand) #syn(@laos)) 
 
Mitä tiedetään huumeiden salakuljetuksesta Kultaisessa kolmiossa, eli alueella jossa Burma, 
Thaimaa ja Laos kohtaavat toisensa. 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(salakuljetus kultainen kolmio @burma @thaimaa @laos) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(smuggling gold golden sweet triangle 
@burma @thailand @laos) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(smuggling) #syn(gold) 
#syn(golden) #syn(sweet) #syn(triangle) #syn(@burma) #syn(@thailand) #syn(@laos)) 
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Informationsbehov 29 
 
What is the status of The Three Gorges Project? 
 
Originalsökfråga: #sum(the three gorges project status)  
 
Hur går det för De tre ravinernas damm-projektet? 
 
Originalsökfråga sve:  #sum(de tre ravin damm projekt) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(the three ravine dam weir barrage 
dike dyke #uw3(sea well) pond pool reservoir dust project plane scheme) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(the) #syn(three) #syn(ravine) 
#syn(dam weir barrage dike dyke #uw3(sea well)) #syn(pond pool reservoir) #syn(dust) 
#syn(project plane scheme)) 
 
Miten toteutuu Kolmen rotkon pato-projekti? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(kolmen rotkon pato projekti) 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(three ravine crevasse dam dyke dike 
project) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(the) #syn(three) #syn(ravine 
crevasse) #syn(dam) #syn(dyke dike) #syn(project)) 
 
 
Informationsbehov 30 
 
How widespread is carbon monoxide poisoning on a global scale? 
 
Originalsökfråga: #sum(carbon monoxide poisoning global) 
 
Hur utbredd är kolmonoxidförgiftning i ett globalt perspektiv?  
 
Originalsökfråga sve:  #sum(kolmonoxidförgiftning global) 
 
kolmonoxidförgiftning  kolmonoxid + förgiftning 
 
Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(@kolmonoxid poisoning global) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från sve: #sum(#syn(@kolmonoxid) #syn(poisoning) 
#syn(global)) 
 
Kuinka laajalle levinnyt on hiilimonoksidimyrkytys maailmanlaajuiselta näkökannalta? 
 
Originalsökfråga fin:  #sum(hiilimonoksidimyrkytys maailmanlaajuinen) 
 
hiilimonoksidimyrkytys  hiilimonoksidi + myrkytys 



 73

Ostrukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(carbon monoxide poisoning 
worldwide global) 
 
Strukturerad CLIR-sökfråga på eng från fin: #sum(#syn(#uw3(carbon monoxide)) 
#syn(poisoning) #syn(worldwide global)) 
 
 
 
 


