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Syftet med projektet som beskrivs i denna rapport har varit att utforska problem 
inom området för byggande av frågebesvarande system. Inom ramen för projektet 
har ett frågebesvarande system byggts, i vilket olika lösningar har kunnat testas. 
Systemet, NEWSQUEST, använder sig av en informationskälla som är under ständig 
förändring, SVT Text. Hela projektet har genomförts med, och präglats av, en 
iterativ arbetsmetod. NEWSQUEST är bra på att besvara specifika faktafrågor, men 
försämras när frågorna blir mer generella. För att bemästra även den senare 
kategorin av frågor måste frågebesvarande system dels gå bortom 
nyckelordssökning, och dels via dialog med användaren specificera frågan. 

 

Inledning och syfte 
NEWSQUEST är ett frågebesvarande system 
inom nyhetsdomänen. Att det rör sig om 
nyheter gör att informationen som systemet 
behandlar ständigt skiftar, både till form och 
innehåll. SVT Text, som är den nyhetskälla 
som NEWSQUEST använder sig av, innehåller 
både strukturerad information i form av tabeller 
och resultatlistor, och ostrukturerad information 
i form av flytande text i nyhetsnotiser. Många 
tidigare projekt inom samma område har haft 
statiska domäner. 

Genom att ett system låter användaren ställa 
sina frågor på naturligt språk slipper denne att 
sätta sig in i avancerade sökningsmetoder, och 
frågebesvarande system kan på det sättet öka 
tillgängligheten för information lagrad i 
databaser. 

Vårt syfte med utvecklandet av NEWSQUEST 
har varit att undersöka problem som uppstår 
under implementationen av ett frågebesvarande 
system, och testa olika lösningar på dessa. 
Känd problematik inom området är bland annat 

kategorisering av texter, extrahering av 
nyckelord ur en fråga, egennamnshantering och 
svarsvärdering. 

Till vår hjälp har vi haft en samling av frågor 
riktade till SVT Text. Frågorna förutsätter att 
ett system liknande NEWSQUEST redan 
existerar. Denna frågekorpus har väglett oss 
under arbetet och varit en måttstock för 
systemets prestanda. 

Teoribakgrund 
Underrubrikerna nedan bygger på den 
strukturbeskrivning som Hirschman & 
Gaizauskas (2001) ger av ett generellt 
frågebesvarande system. Dessa sex typiska 
faser redogör för processen som ger svar på 
användarens frågor. 

Frågeanalys 
Användarens fråga analyseras, ofta med hjälp 
av någon form av parsning. Analysen går ut på 
att märka upp orden med både semantisk och 
syntaktisk information. Därifrån identifieras 
frågans nyckelord. Dessa kan sedan expanderas 
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på olika sätt, till exempel genom att lägga till 
synonymer, morfologiska varianter eller 
relaterade begrepp med hjälp av encyklopedier. 
Ibland identifieras också relationer som borde 
finnas mellan svarsalternativ och något som 
omnämns i frågan, till exempel indikerar 
frågeordet ”vem” att svaret bör innehålla en 
person.  

Dokumentbearbetning 
För att snabba upp sökningen av svar kan delar 
av eller hela svarstexter processas i förväg. 
Dokumenten kan exempelvis taggas lingvistiskt 
eller genomsökas efter egennamn innan 
systemet tar emot frågor, för att sedan slippa 
göra dessa sökningar under tiden som ett svar 
eftersöks. 

Dokumenturval 
För att välja ut en initial mängd med dokument, 
eller avsnitt ur dokument, som kan innehålla 
rätt svar använder många frågebesvarande 
system någon typ av enkel nyckelordssökning. 
Oavsett vilken typ av sökmotor som används 
måste det bestämmas hur många dokument som 
ska väljas ut för vidare bearbetning.  

Urvalsanalys 
I de fall då mer analys är nödvändig analyseras 
de utvalda dokumenten, bland annat identifieras 
egennamn med hjälp av så kallad Name Entity 
Recognition. Moldovan et al. (2002) särskiljer 
egennamn genom att extrahera ord med stor 
begynnelsebokstav, och filtrerar detta resultat 
med listor ur encyklopedier, för att skilja 
organisationer och företag från personnamn. 
Även andra typer av analyser kan göras, som i 
Webclopedia, där de hundra bästa träffarna 
genomgår parsning (Hovy et al. 2001). 

Svarsextraktion 
För att bestämma vilka dokument eller dela 
utav dokument som är relevanta som svar på 
användarens fråga används mer eller mindre 
avancerade poängsystem. De kan vara baserade 
på antingen nyckelordsmatchning eller 
lingvistisk analys. 
 

 
Figur 1. Faserna i NEWSQUEST. 

Svarsgenerering 
I de fall då systemet bedömer att användaren 
kommer att godta ett precist svar är det denna 
modul som, utifrån extraherat svar, genererar 
ett sådant. 

Iterativ metod 
Under utvecklingsarbetet med NEWSQUEST har 
en iterativ metod använts, beskriven av 
Degerstedt & Jönsson (2001). Den iterativa 
metoden har sina rötter i Extreme 
Programming, förkortat XP (Beck, 2000). 

Det som skiljer den iterativa metoden och 
XP från traditionell utveckling är hur man 
hanterar förändringar under arbetets gång. 
Design och kodning sker tillsammans utan 
uppdelning. Applikationsutvecklingen 
segmenteras så att utvecklarna på kort tid 
bygger ett fungerande system som klarar av ett 
antal fördefinierade scenarion. Inom 
utvecklingen av ett frågebesvarande system kan 
ett scenario omfatta en viss typ av fråga som 
systemet ska kunna generera ett svar på. 
Scenarion är den enda kravspecifikationen och 
den är oftast inte lika omfattande som inom 
traditionell programutveckling. Genom att dela 
in arbetet i iterationsmål, som definieras av 
scenarion, kan utvecklarna efter ett avslutat mål 
samla sina erfarenheter och använda nya idéer 
till att sätta ett nytt iterationsmål med nya 
scenarion. 

I XP är kunden central inom utvecklingen, 
och kan när som helst förändra kraven för, och 
inriktningen på, arbetet. 

Resultat 
Faserna i NEWSQUEST (se Figur 1) skiljer sig 
något från den teoretiska modellen ovan. 
Resultaten från genomförda tester visar de olika 
fasernas bidrag till systemets effektivitet och 
redovisas efter systemgenomgången. 
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Systemet 
NEWSQUEST består av fem faser. I 
presentationen nedan jämförs dessa med den 
teoretiska modellens motsvarigheter. 
NEWSQUEST arbetar mot en lokal kopia av alla 
SVT Texts HTML-sidor. Nedladdningen av 
denna sker innan första fasen. 

Frågekategorisering 
I denna modul identifieras kategoritypiska 
frågeord från användaryttrandet.  Denna uppgift 
skulle ha utförts i frågeanalysfasen i den 
tidigare presenterade teoretiska modellen. 

Här sker också en extraktion av egennamn 
från SVT Text-korpusens olika delar, där 
tvprogram och börsbolag hämtas med specifika 
metoder. Orden i användaryttrandet jämförs 
sedan med dessa listor och för varje ord som 
förekommer både i listan och i yttrandet får den 
kategori som ordet hämtades ifrån poäng. Den 
kategori som har fått flest poäng avgör vilka 
grammatiska regler och vilket lexikon som ska 
användas i nästa fas. En defaultkategori, som 
saknar lexikon, används för frågor där 
kategoriseringen misslyckats. Denna del är 
jämförbar med delar ur vad som enligt teorin 
utförs i dokumenturvalsfasen. 

Frågeparsning 
Även det som utförs i denna modul är 
jämförbart med funktionerna i tidigare nämnda 
frågeanalysfas. Det första som sker är att 
användaryttrandet parsas utifrån aktuell 
grammatik och lexikon, det vill säga tolkas 
semantiskt och syntaktiskt. Om tolkningen 
misslyckas eller frågekategorin är default, 
används ett reservsystem, som enbart utför en 
syntaktisk tolkning, för att ta fram 
grundformerna av orden. Syftet med parsningen 
är i båda fall att utvinna nyckelord som används 
i nästa fas. 

Frågeexpansion 
När tolkningen har utförts expanderas 
nyckelorden genom att synonymer och 
relaterade begrepp från lexikon och 
encyklopedier läggs till, något som också det 
hamnar i den teoretiska frågeanalysfasen. 

Svarssökning 
För att finna svar på användarens fråga söks, 
beroende på frågans kategori, olika intervall av 
SVT Text-korpusen igenom efter förekomster 
av nyckelorden. Om dessa inte ger någon träff 
används även resultatet av frågeexpansionen i 

sökningen, eventuellt utökas även 
sökintervallet. Träffarna poängsätts och sorteras 
efter nyckelordsfrekvens och de fem bästa 
skickas vidare. Denna del motsvaras av delar av 
dokumenturvalsfasen som beskrivs i den 
teoretiska modellen. Den urvalsanalys som där 
också omnämns faller däremot bort i 
NEWSQUEST. 

Sist i sökningsmodulen avgörs utifrån 
frågans karaktär om ett specifikt svar kan 
extraheras eller som en hel sida är bättre 
lämpad som svar, och eventuell svarsextraktion 
sker. 

Svarsformatering 
Om svarsextraktion har utförts genereras i 
denna modul ett svar utifrån en domänspecifik 
mall. 
 
En egenskap hos iterativ utveckling är att 
förståelse för problemen uppkommer vid själva 
programutvecklandet. Nya tillvägagångssätt 
upptäcktes ofta under arbetet med en viss 
iteration, vilket ledde till att vi reviderade 
iterationsmålen. Metoden vi använt har gett oss 
möjligheten att under arbetets gång utvärdera 
våra lösningar och upptäcka deras brister på ett 
tidigt stadium. 

Testning 
Testning av systemet har utförts inom varje 
iteration. I varje testomgång har systemet fått 
svara på frågorna i vår frågekorpus, totalt 191 
stycken. Då vissa av dem är säsongsbundna har 
vi valt att modifiera dessa. Vi har även rättat 
stavfel i frågorna. Samtliga tester utfördes mot 
samma lokala SVT Text-korpus. 

Att avgöra vad som är ett tillfredsställande 
svar på en viss fråga är ett känt problem vid 
utvärdering av frågebesvarande system. I 
dynamiska domäner är det ännu svårare, därför 
har vi använt oss av en mer generell definition. 
Ett svar från systemet har bedömts vara korrekt 
om det ur den returnerade informationen har 
gått att utläsa svaret på användarens fråga. 
Detta förhållningssätt medför att ett svar 
godkänns även då det kan finnas bättre svar i 
SVT Text-korpusen. I de fall det varit 
uppenbart att svaret på den ställda frågan inte 
funnits i SVT Text-korpusen, och systemet inte 
heller returnerar något svar, har även detta 
betraktats som ett tillfredställande svar. 

Resultatet av testningen av den slutgiltiga 
versionen av systemet: 
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Systemets prestanda utan synonymer: 
Resultat: 22,6 % 
Resultat – när alla fem returnerade svar 
bedöms: 37,1 % 
Resultat – som föregående, samt med hänsyn 
tagen till vilka frågor systemet rimligtvis kunde 
förväntas besvara: 45,4 %   
 
Systemets prestanda med synonymer: 
Resultat: 21,4 % 
Resultat – när alla fem returnerade svar 
bedöms: 38,4 % 
Resultat – som föregående, samt med hänsyn 
tagen till vilka frågor systemet rimligtvis kunde 
förväntas besvara: 46,9 %  

Diskussion 
Generellt sett har den explorativa karaktären av 
projektet varit en gemensam nämnare i 
arbetsmetod och i systemutveckling. 
Testningen har bland annat präglats av problem 
kring svarsbedömning. 

Systemet 
De moduler vi använt oss av bidrar till 
systemets prestanda på olika sätt. De behandlar 
alla ett specifikt problemområde, som alla har 
olika utvecklingsmöjligheter. 

Frågekategorisering 
Det var kunskapen om SVT Texts egen 
kategorisering som ledde fram till att 
NEWSQUEST klassificerar frågor utifrån bland 
annat kategorispecifika egennamnslistor. Denna 
metod fungerar generellt sett bra, men det blir 
problem att kategorisera frågor angående 
information som inte finns i korpusen. Om även 
sådana frågor blev korrekt kategoriserade skulle 
risken för övergenerering av svar minska, 
eftersom sökintervallet skulle begränsas. Med 
övergenerering menas att systemet ofta 
returnerar svar även när inget borde ha hittats. 

Frågeparsning 
Indelningen av olika grammatiker och lexikon i 
JavaChart bidrar till att det är enklare att 
konstruera regler som inte behöver vara 
domängenerella och att ge semantiska 
tolkningar som får vara domänspecifika. Utan 
kategoriseringen krävs det att ett och samma 
lexikon och grammatik kan hantera alla 
innebörder av ett ord. Eftersom det finns många 
fall där samma ord har olika semantisk 

innebörd i de olika domänerna, skulle då en 
parsning av dessa ord inte göra en korrekt 
tolkning av indatan. 

Svårigheten av att bygga ett lexikon för en 
defaultkategori med varierande innehåll och få 
statiska uttryck var anledningen till att vi 
använde oss av en syntaktisk parser som 
reservsystem. 

Frågeexpansion 
Som tydligt framgick i redovisningen av 
testresultaten har synonymerna endast en 
marginell inverkan på prestandan. Dessutom är 
påverkan inte entydigt positiv. Förklaringen till 
den ringa förbättringen torde vara att 
NEWSQUEST tenderar att övergenerera svar. I 
det läge där sökningen skulle ha börjat om, den 
här gången med synonymer, returnerar 
systemet istället irrelevanta sökträffar. Detta 
medför att synonymerna i praktiken sällan 
kommer till användning. 

Med tanke på detta är det för tidigt att döma 
ut synonymhanteringen som en komponent i 
systemet. De tester som utförts under projektets 
gång har helt enkelt inte kunnat visa vilka 
eventuella förtjänster synonymhantering kan 
medföra. Till exempel kan det tänkas att frågor 
med ovanligt ordval skulle klaras bättre av 
systemet då den vanligare synonymen skulle 
identifieras och ge bättre träffar, men det är 
svårt att hitta testfall för detta då fenomenet var 
ovanligt i frågekorpusen. 

Svarssökning 
Det finns problem med nuvarande 
poängsättning av sökträffar i NEWSQUEST. 

Ett av dem är att det inte finns någon 
poängtröskel som en sida måste passera för att 
klassas som en träff. Problemet uppstår i och 
med att de sidor som rankas högst tas ut för 
vidare bearbetning, oavsett vilken poäng de har. 
Detta bidrar till övergenerering av svar. Det 
finns svårigheter i att sätta in ett fast 
tröskelvärde, eftersom förekomsten av till 
exempel ett egennamn på en sida är mer 
avgörande för träffens kvalité än förekomsten 
av ett adjektiv. En lösning på problemet skulle 
vara en gradering av sökord vilket skulle ge 
egennamn en större signifikans och påverkan 
på resultatet. 

Ett annat problem relaterat till sökningsfasen 
är att extrahera ett relevant och förståeligt svar 
ur en flytande text. För att vara helt säker 
behövs djupanalys av hela det aktuella 
dokumentet vilket är mycket resurskrävande. I 
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fallet med SVT Text, som har väldigt korta 
dokument, fann vi det inte vara mödan värt 
eftersom den potentielle användaren själv 
väldigt snabbt kan skaffa sig en överblick. 

Svarsformatering 
Hantering av mallar för generering av 
formulerade svar i naturligt språk genomgick 
endast en iteration. För att kunna tillämpa IE i 
större utsträckning i NEWSQUEST skulle det 
krävas en utökning av svarsmallar och kriterier 
för val av sådana. Ett allmänt problem för IE är 
att frågor inom ett visst område ofta har en 
liknande syntaktisk struktur, trots att strukturen 
i de förväntade svaren kan vara mycket olika. 
På grund av detta krävs det av systemet en 
djupare förståelse av relationen mellan en fråga 
och dess svar. 

Iterativ metod 
En svaghet vid den typ av explorativt arbete 
som har bedrivits i detta projekt är avsaknaden 
av en kund/användare med konkreta krav och 
prioriteter på vad systemet ska klara av. 
Utvecklarna av NEWSQUEST har fått ställa 
kraven själva och har då varit fast i 
utvecklarnas perspektiv. 

Revidering av iterationsmål visade sig vara 
en svårtillämpad del av metoden. Att 
iterationsmålen hölls små minskade dock risken 
för, och effekten av, dålig synkronisering i 
arbetet. 

Även om det funnits svårigheter med att följa 
metodens riktlinjer så har metodvalet gynnat 
projektet i sin helhet. Dess kapacitet att stödja 
en explorativ arbetsform passade utvecklarna 
av NEWSQUEST utmärkt, med hänsyn till deras 
nivå på förkunskaper inom systemutveckling av 
den här typen. 

Testning 
Ett alternativ till den subjektiva testmetod som 
använts hade varit att i detalj granska SVT 
Text-korpusen, och därefter fastslå vilken 
information som godkänns som svar på 
testfrågorna. En sådan resurskrävande testning 
låg utanför detta projekts ramar. 

Utvecklingsmöjligheter 
Allmänt sett finns det en stor utvecklings-
potential i NEWSQUEST. 

Något som skulle underlätta all vidare 
utveckling av NEWSQUEST vore att ta fram en 
automatiserad och mer omfattande strategi för 
testning av systemets olika delar. Med mer 

direkt feedback skulle det gå att testa fler 
lösningar och utvecklingen skulle gå snabbare. 

Som tidigare framkommit tenderar 
NEWSQUEST att övergenerera svar. En 
förbättring vore att utveckla poängsystemet i 
svarssökningen. En annan skulle kunna vara att 
börja analysera potentiella svar med hjälp av 
parsning, på samma sätt som systemet redan 
gör med frågorna. Genom att bättre utnyttja 
möjligheterna i JavaChart skulle det gå att få ut 
mer information ur både fråga och svar, vilket 
skulle öppna upp för vidareutveckling av IE-
metoder. 

För att göra NEWSQUEST mer anpassat till 
hanteringen av naturligt språk behöver det 
slutligen kopplas helt nya moduler till det 
befintliga systemet. Exempel på nya funktioner 
vore en dialogenhet som bland annat kan 
hantera klargörandefrågor. 

Avslutning 
För att säkert kunna fastställa våra funktioners 
effektivitet behövs det göras mer utförliga 
tester, till exempel av synonymsökningen. Men 
redan nu har vi sett tydliga tendenser på att vår 
kategoriseringsfunktion bidrar till systemets 
effektivitet. Vidare har vi visat att det går att få 
ganska bra resultat med enkla sökmetoder. 
Dessutom påvisar arbetet med NEWSQUEST att 
det relativt lätt går att praktiskt testa olika 
teoretiska lösningsförslag och att det inte är 
omöjligt att ta sig an en föränderlig 
informationskälla.  

Slutligen är det på sin plats att önska 
NEWSQUEST lycka till i framtida iterationer. 
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Slutligen ett körexempel från NewsQuest: 
 
 


