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Abstract:

The aim of this thesis is to compare the effectivity of using a natural language and a
controlled vocabulary when performing subject searches in the bibliographic database LISA
(Library and Information Science Abstracts). 20 topics were created and for each topic two
searches were made, one by using a query formulated with natural language directed to the
abstract field and the other one by using a query formulated with descriptors from the
thesaurus in LISA directed to the descriptor field. The average relative recall amounted to
64,8% for the AB-queries and 54% for the DE-queries. Failure analysis showed that the
majority of the relevant documents not retrieved by AB-queries could have been retrieved
with other query terms, such as synonyms. In a natural language there are many different
ways of expressing a topic, and this tends to have a negative effect on retrieval effectivity.
Very few of the relevant documents would have been retrieved through improved use of
search options, such as truncation, and only in a few cases we found that documents were not
retrieved because of poor topic description in the abstracts. Failure analysis of relevant
documents not retrieved by DE-queries showed that half the documents could have been
retrieved if different descriptors had been employed. The other half were not retrieved
because of poor topic description. The latter result demonstrates some of the known problems
of manual indexing with a controlled vocabulary; the subjectivity of the indexer and the lack
of consistency which might appear with regards to term specificity and exhaustiveness.
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1.  INLEDNING

Ända sedan 1950-talet då man introducerade datorbaserade system för informations-
återvinning, s.k. Information Retrieval Systems eller IR-system, har det bedrivits forskning
kring vilket indexeringsspråk som ger effektivast återvinning vid ämnessökningar i databaser.
Ett indexeringsspråk är en samling termer som används för att beskriva dokument eller för att
formulera sökfrågor för att återvinna dokument. De indexeringsspråk som diskuteras är
kontrollerad vokabulär, i vilken standardiserade ämnesord från en auktoritetslista används,
kontra naturligt språk, där termerna är fritt formulerade utan någon språkkontroll.

Forskarna i ämnet har inte kunnat enas kring några klara slutsatser, men utifrån praktisk
erfarenhet har det vuxit fram en generell uppfattning om att båda indexeringsspråken har sina
för- och nackdelar och att de bör användas i kombination med varandra. Många databaser
möjliggör därför sökningar med både kontrollerad vokabulär och naturligt språk och låter
användarna själva avgöra hur de ska gå tillväga.

I arbetet med vår D-uppsats ville vi fördjupa oss i problematiken kring ämnessökningar med
kontrollerad vokabulär och naturligt språk. Eftersom vi tidigare ägnat oss främst åt
litteraturstudier kände vi oss lockade av att göra en empirisk studie. Av vår handledare Per
Ahlgren fick vi idén att göra en fallstudie i den bibliografiska databasen LISA (Library and
Information Science abstracts) via CSA (Cambridge Scientific Abstracts).

Med en tidigare studie av Henk Voorbij som förebild gör vi i denna uppsats en empirisk
studie där vi jämför effektiviteten mellan att göra ämnessökningar med kontrollerad
vokabulär riktade mot ett deskriptor-fält och sökningar med naturligt språk riktade mot ett
abstract-fält. Vi gör vidare en felanalys för att ta reda på varför relevanta dokument inte
återvinns av den ena eller andra sökstrategin.

Henk Voorbijs studie publicerades 1998 i artikeln”Title keywords and subject descriptors: a
comparison of subject search entries of books in the humanities and social sciences”. I studien
jämförs effektiviteten mellan ämnessökningar via nyckelord i titlar respektive deskriptorer.
Huvuddragen i vår metod bygger på Voorbijs metod, men det finns en hel del skillnader bl. a.
beträffande undersökningsmiljö och vilka fält sökningarna riktats mot. Detta framgår mer
ingående i kapitlet om tidigare forskning.

IR är ett forskningsområde där den mesta litteraturen skrivs på engelska. Ämnet präglas också
av engelska fackuttryck. Topic är t ex en vedertagen term för en formulering i naturligt språk
av ett informationsbehov och query är en term för en formulering i ett givet IR-systems
sökspråk av ett informationsbehov. Det råder delade meningar om huruvida dessa uttryck ska
översättas till svenska eller inte. Vad vi har kunnat se finns det ännu inte någon riktigt
etablerad svensk vokabulär för ämnesområdet. I vår uppsats har vi därför valt att använda de
engelska uttrycken.

Efter denna inledning presenterar vi i kapitel 2 syftet med vår uppsats, samt de två
forskningsfrågor som vi har formulerat. Därefter följer kapitel 3, som ska ge en introduktion
till forskningsområdet information retrieval. Vi beskriver vad ett IR-system är, vilka modeller
det finns för informationsåtervinning, samt några betydelsefulla experiment och
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testkollektioner. I kapitel 4 beskriver vi vad indexering innebär. Vi tar upp manuell och
automatisk indexering, samt innebörden av kontrollerad vokabulär och naturligt språk.
I kapitel 5 redogör vi för måttet relativ recall, som vi använder för att utvärdera återvinnings-
effektiviteten vid våra sökningar i LISA och i kapitel 6 utreder vi begreppet relevans, som
ligger till grund för måttet recall. I kapitel 7 tar vi upp tidigare forskning. Vi inleder med en
översikt och beskriver därefter ett urval av forskningsprojekt, bland andra den studie av
Voorbij som är modell för vår undersökning. Kapitel 8 ägnas åt den metod vi har använt i vår
undersökning. Vi går igenom konstruerandet av topics och queries, hur vi har gått tillväga vid
sökningar, relevansbedömningar och felanalys, samt den undersökningsmiljö vi har valt.
Därefter, i kapitel 9, redovisas resultaten av vår undersökning i form av tabeller och diagram
och resultaten diskuteras sedan i kapitel 10. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.
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2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR

Syftet med den här uppsatsen är att i databasen LISA via CSA undersöka om det finns någon
skillnad i effektivitet mellan sökningar där söktermer väljs från den kontrollerade vokabulären
i LISAs tesaurus och riktas mot ett deskriptor-fält och sökningar där söktermerna väljs helt
fritt, dvs. när ett naturligt språk används och riktas mot ett abstract-fält. Syftet med studien är
vidare att göra en felanalys för att ta reda på varför relevanta dokument inte återvinns med en
query formulerad med kontrollerad vokabulär eller naturligt språk.

För att ta reda på detta har vi ställt följande forskningsfrågor:

1. Blir det någon skillnad i recall mellan sökningar med kontrollerad vokabulär
    riktade mot deskriptor-fältet i LISA och sökningar med naturligt språk riktade mot abstract-
    fältet?

2. Om sökningar riktade mot deskriptor-fältet (alt. abstract-fältet) inte återvinner relevanta
    dokument, som återvunnits genom motsvarande sökningar mot abstract-fältet (alt.
    deskriptor-fältet), vad beror det på?

I studier där informationssystems återvinningseffektivitet undersöks är det vanligt att måttet
recall används i kombination med måttet precision, som mäter andelen återvunna relevanta
dokument i förhållande till det totala antalet återvunna dokument. Vi har dock valt att enbart
använda oss av måttet recall eftersom det är den aspekten av återvinningen som är i fokus för
vår felanalys.
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3. INFORMATION RETRIEVAL

Begreppet information retrieval började användas på 1950-talet och blev känt i vidare kretsar
på 1960-talet genom Cranfield experimenten. Salton menar att IR-begreppet förutsätter att det
finns dokument som innehåller information och att dessa dokument har organiserats i en
ordning som gör det enkelt att återvinna dem (Salton 1983, s.1). Korfhage definerar
information retrieval som ”lokalisering och presentation av information som är relevant för en
användares informationsbehov, uttryckt i en query” och Information Retrieval System som
”varje system som involverar datorer som utför Information Retrieval” (Korfhage 1997,
s.324).

Den grundläggande idén bakom IR-system är att de är designade för att inhämta specifika
fakta eller data som är relevanta för användarens informationsbehov. Ett system förutsätter
gärna att det är en viss grupp användare med en speciell typ av intressen som det är designat
för. När en query läggs in i systemet ska systemet kunna återvinna dokument. Begreppet
dokument har en bred definition inom IR. Ett dokument kan bestå av text, videoklipp eller
bilder.

Databaser delas in i två huvudkategorier. Den första kategorin är referensdatabaser, som t ex
en bibliografisk databas, som leder användaren till källan för information. Den andra
kategorin är källdatabaser, t ex fulltextdatabaser, som innehåller hela texten till dokumentet. I
vår studie använder vi en bibliografisk databas, som innehåller citation (titel, författare och
källa) eller bibliografiska referenser och abstracts (Chowdhury 1999, s.1).

3.1 IR-modeller

Den booleska söktekniken har varit i bruk sedan IR`s begynnelse, men det har gjorts flera
försök att förbättra systemet med alternativa modeller bl.a. vektormodellen och den
probabilistiska modellen (Chowdhury 1999, s.160).

Den booleska modellen innebär att man söker i databasen med termer som kombineras med
operatorerna AND, OR och NOT. Operatorn AND innebär att alla termer som kombineras
med denna operator i en query ska finnas i de dokument som återvinns. Relevanta dokument
som inte innehåller de angivna termerna återvinns inte. Operatorn OR används när det handlar
om synonymer eller sökaren är osäker på vilka termer som är bäst att använda, något som
gärna ökar recall. Den sista operatorn är NOT och denna specificerar att en viss term inte ska
vara med i dokumentet, och därmed kan recall minskas. Booleska sökningar innebär att
systemet utför sökningen och att de dokument som uppfyller kriterierna i en query återvinns
(Large 2001, s.149).

Vektormodellen mäter likheten mellan en query och termerna i dokumentet. Modellen
tilldelar vikter till varje indexterm som förekommer i en query och i ett dokument. Med dessa
termvikter kan systemet beräkna graden av likhet mellan termerna i dokumentet i förhållande
till queryn. Vikterna beräknas genom att de termer som bäst beskriver dokumentets innehåll
och således är nyttiga i återvinningen, viktas högst. Systemet rankar dokumenten i fallande
ordning efter graden av likhet med query (Baeza-Yates, Ribeiro-Neto 1999 s. 27-28).
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Den probabilistiska modellen är en modell som bygger på sannolikhetsberäkning. Systemet
ska beräkna vilka dokument som sannolikt är mest relevanta i förhållande till queryn. Denna
modell rankar dokumenten efter sannolikheten att de är relevanta för en bestämd användare.
Det finns flera sätt att beräkna sannolikheten, bland annat på tidigare bedömda dokument med
en bestämd egenskap eller innehåll (ibid., s.162).

Både vektormodellen och den probabilistiska modellen arrangerar sina träffar efter relevans,
vilket den booleska modellen inte gör. Det är inte nödvändigt att alla söktermerna är med för
att dokument skall återvinnas i vektormodellen eller i den probabilistiska modellen. Dessutom
möjliggör de två sistnämnda modellerna feedback, vilket den booleska modellen inte gör.

Kritiken mot modellerna är att det är vanskligt att säga vad som är relevant eftersom det är
subjektivt. Dessutom finns det ett önskemål om att systemen ska bli språkligt flexibla – att de
ska ta hänsyn till syntaktiska, semantiska och pragmatiska aspekter hos orden i dokumenten,
hellre än att beräkna ordens frekvens (ibid., s.169).

3.2 Cranfieldexperimenten

Cranfieldkollektionen är den första kända samlingen dokument där IR-experiment utfördes
under ledning av Cyril Cleverdon. Det som kännetecknade dessa experiment var att de
utfördes i en laboratoriemiljö där man hade kontroll över variablerna. En del av kritiken mot
Cranfieldtest nr 1 var att även om man såg vad systemet kunde prestera, så kunde man inte
identifiera orsakerna till varför det inte fungerade till 100 procent.  Det hade man tänkt på i
test nr 2. Avsikten med Cranfieldtest 2 var att mäta indexeringsspråkens effektivitet i enlighet
med specificitet och uttömmandegrad. Man skulle värdera effekten av att variera en variabel
medan man höll de andra konstanta. En del av kritiken mot testet var att det var för
kontrollerat och att det inte riktigt kunde jämföras med en realistisk situation (Chowdhury
1999, s.216ff).

Cranfieldtesten var viktiga främst för att de identifierade vilka faktorer som påverkade IR-
systemens prestation och för att de utvecklade metoder som kunde användas för att utvärdera
IR-systemen. Recall och precision skulle bli två av de viktigaste måtten för att mäta ett IR-
systems effektivitet (ibid., s.218-220).

3.3 TREC

Cranfieldexperimenten blev föregångare till TREC (TextRetrieval Conference) experimenten
som upprättades 1991 av National Institute of Standards and Technology (NIST) under
ledning av Donna Harman. TREC sponsras av NIST och Information Technology of the
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).I storlek kan testkollektionen
jämföras med realistiska operationer med en dokumentstorlek på mer än en miljon dokument.
TRECs mål har varit att

• uppmuntra forskning inom IR, baserat på stora testkollektioner.
• Öka kommunikation mellan industrin, academia och myndigheter genom att skapa ett

öppet forum för utbyte av forskningsidéer.
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• Öka överföringen av teknologi från forskningslaboratorier till kommersiella produkter.
• Öka tillgängligheten av lämpliga utvärderingstekniker  till användning för industri och

academia, inkluderande utveckling av ny evalueringsteknik (Text Retrieval
Conference (TREC) Overview).

Det är ett internationellt samarbete mellan bl. a. universitet, industri och myndigheter i olika
länder som testar kollektionen, vilken även kallas TIPSTER. Liksom de flesta testkollektioner
omfattar TIPSTER följande komponenter: dokument, ett antal informationsbehov (benämnt
topics) och ett antal relevanta dokument för varje informationsbehov. Dokumenten är i
fulltext från dagstidningar och tidskrifter. TIPSTER-kollektionen har ett antal topics som
formuleras i naturligt språk. På TREC konferensen har man en relevansbedömning som kallas
pooling method.  Ett antal relevanta dokument för varje topic tas ut ur en pool med möjliga
relevanta dokument. Poolen skapas genom att man tar de översta 100 rankade dokument som
återvunnits, och sedan relevansbedöms varje dokument manuellt. Med pooling metoden har
man utgått från två hypoteser: att majoriteten av de relevanta dokumenten finns i poolen och
att dokument som inte finns med i poolen kan betraktas som icke-relevanta. Båda hypoteser
har verifierats av tester på TREC-konferanser (Baeza-Yates, Ribeiro-Neto 1999, s. 88-89).
Baeza-Yates och Ribeiro-Neto anser att TREC är en av de viktigaste referenskollektionerna i
dag inom utvärdering av komplexa informationsbehov som utförs på stora testkollektioner
(ibid. , 1999, s. 97).
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4. INDEXERING

Ett av målen med ett IR-system är att dokument som handlar om ett visst ämne ska kunna
återvinnas effektivt. Det gäller med andra ord att beskriva dokumenten på ett sådant sätt att ett
informationsbehov, uttryckt i form av söktermer i en query, kan matchas ihop med relevanta
dokument (Chowdhury 1999, s. 56). Undersökningar har visat att ämnessökningar är bland de
vanligast förekommande och samtidigt är detta ett av de svåraste momenten inom kunskaps-
organisation (Ross 1999, s. 193).

Det finns två metoder för att beskriva ett dokuments innehåll eller ämne. Dels kan man
gruppera dokument med liknande innehåll ämnesvis och använda koder, som i klassifikations-
system, dels kan man använda ämnesord, s.k. deskriptorer eller indexeringstermer, och då
talar man om indexeringssystem (Benito 2001, s. 233). Indexering innebär att man skapar en
representation i form av en eller flera indexeringtermer av ett dokuments innehåll (Lancaster
1998, s. 5).

 4.1 Indexeringsprocessen

Ämnesindexering består av två moment, först görs en ämnesanalys och sedan översätts
resultaten av analysen till ett indexeringsspråk. Det första momentet, ämnesanalysen, innebär
att man ska bestämma vad ett dokument handlar om, aboutness, eller som Lancaster också
uttrycker det ”[…] identifying the topics discussed or otherwise represented in a document”
(Lancaster 1998, s. 11). Vid ämnesanalysen måste indexeraren ha i åtanke vilket
sammanhang, eller vilken målgrupp, dokumentet indexeras för. Samma dokument kan
indexeras på olika sätt beroende på vilka behov och specifika intressen målgruppen har (ibid.,
s. 8).

Det andra momentet innebär att de ämnen eller begrepp som har identifierats vid
ämnesanalysen ska översättas till lämpliga termer i ett indexeringsspråk (ibid., s. 14).
Lancaster menar att det är viktigt att de två momenten hålls isär, så att indexeraren inte
påverkas under ämnesanalysen av det indexeringsspråk som sedan ska användas. Åtskillnaden
är viktig för att undvika att indexeraren under analysen ignorerar ett ämne som indexeraren
vet att det blir svårt att hitta en lämplig indexeringsterm för. Om momenten inte hålls isär
förloras bl. a. en viktig mekanism för att identifiera eventuella brister i en kontrollerad
vokabulär (Lancaster 1998, s. 22).

4.2 Indexeringsspråk

Ett indexeringsspråk kan definieras som ”...samlingen av alla de ord som används antingen
för att beskriva ett specifikt dokument, eller för att bygga upp en fråga för att återfinna en
grupp av dokument.” (Benito 2001, s. 249). De indexeringstermer som används kan antingen
härledas från dokumentet eller tilldelas dokumentet. Härledd indexering innebär att termerna
plockas ur dokumentet och detta brukar kallas att man använder nyckelord. Vid indexering
med tilldelade indexeringstermer tillskrivs dokumentet termer som kommer från en annan
källa än dokumentet. Termerna kan komma från indexeraren själv eller från en kontrollerad
vokabulär men det vanligaste är att en kontrollerad vokabulär används.
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4.2.1 Kontrollerad vokabulär

Vid indexering med kontrollerad vokabulär tilldelar en indexerare dokumentet standar-
diserade ämnesord från en auktoritetslista. Det finns tre typer av auktoritetslistor,
klassifikationsscheman, ämnesordslistor och tesaurer. Vid våra sökningar med kontrollerad
vokabulär har vi utgått från LISAs tesaurus.

En tesaurus utformas för smalare ämnesområden. Den består av alfabetiskt och systematiskt
ordnade termer med korsvisa hänvisningar som anger det inbördes förhållandet eller sam-
bandet mellan termerna. Det finns tre typer av samband. Preferenssamband hänvisar från en
icke godkänd term till en godkänd. Detta gäller t ex synonymer, antonymer, stavnings-
varianter och förkortningar. Hierarkiska samband hänvisar till bredare eller smalare termer
och släktskapsband hänvisar från en godkänd till en annan godkänd term, som varken är
överordnad eller underordnad (Benito 2001, s. 259).

Fördelar med kontrollerad vokabulär är att antalet möjliga söktermer begränsas när språket
standardiseras, vilket underlättar sökprocessen avsevärt. Auktoritetslistorna kan vidare hjälpa
användaren att identifiera de söktermer som är lämpligast att välja. Nackdelarna är bl. a. att
listorna måste uppdateras för att vara aktuella och att termerna kan vara alltför ospecifika.
Vidare är det mycket kostsamt att använda kontrollerad vokabulär eftersom indexeringen
måste utföras manuellt av professionella indexerare (Ross 1999, s. 196f).

4.2.2 Naturligt språk

Indexering med naturligt språk innebär att indexeringstermerna tas ur själva dokumentet, s.k.
härledd indexering. Termerna är formulerade helt fritt av författaren till dokumentet och styrs
inte av någon språkkontroll. De termer som väljs kan plockas från hela dokumentet men i en
bibliografisk databas som LISA kommer de från titel, abstract och innehållsförteckning.

Fördelen med naturligt språk är att indexeringen inte kräver samma arbete av en indexerare
som när kontrollerad vokabulär används. De olika uppgifterna i dokumenten registreras som
de är och sedan kan indexeringen automatiseras (Benito 2001, s. 249). En annan fördel är att
naturligt språk hela tiden är aktuella (Ross 1999, s. 245). Nya ämnen och uttryck kan i princip
beskrivas och bli sökbara i samma ögonblick som de uppstår. Möjligheten att vara mycket
specifik i val av indexeringstermer ökar också precisionen. Nackdelen med naturligt språk är
frånvaron av språkkontroll, vilket ger utrymme för stora språkliga variationer. Författare kan
använda många olika termer för att beskriva samma ämne och det gör att formuleringen av en
lämplig query försvåras avsevärt. Det blir mer arbete för användaren (ibid., s. 196).

4.3 Uttömmande och specifik indexering

Ett indexeringssystems effektivitet beror till stor del på hur uttömmande och specifik
indexeringen är, vilket bestäms genom den indexeringspolicy som formuleras av de som
driver ett informationssystem (Lancaster 1998, s. 22). Uttömmandegraden, eller exhaus-
tiviteten, handlar om hur ingående eller med hur många indexeringstermer ett dokument
indexeras. Indexeringen kan vara uttömmande eller selektiv. Den uttömmande använder
tillräckligt många termer för att kunna ge en relativt komplett täckning av de ämnen som
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behandlas, medan den selektiva använder ett fåtal termer för att täcka de mest centrala
ämnena. (ibid., s. 23) Fler termer som återger ämnet ger en mer uttömmande beskrivning än
några få och därmed ökar också chanserna att återvinna dokumentet (recall).

Termspecificiteten handlar om hur breda eller specifika termerna är. Ju mer specifika
termerna är desto bättre återger de ämnet. Lancaster skriver att ”The single most important
principle of subject indexing, traceable back to Cutter (1876), is that a topic should be
indexed under the most specifik term that entirely covers it.” (ibid., s. 28). Detta exemplifieras
med att artiklar som diskuterar odling av apelsiner ska indexeras under apelsiner och inte
citrusfrukter eller frukt. Det är vidare bättre att använda flera specifika termer än att använda
en övergripande, generell term. Om indexeraren inte tycker att det finns en tillräckligt specifik
term kan specificitet också uppnås genom kombination av termer. Ju mer specifik
indexeringen är desto fler irrelevanta dokument sållas bort vid informationssökningar och
precisionen ökar (Chowdhury 1999, s 70f).

4.4 Indexeringskonsistens

Indexering kan utföras på två sätt, dels manuellt, vilket innebär att en person utför
indexeringen, dels automatiskt, vilket innebär att indexeringen utförs med hjälp av en dator.
Vid automatisk indexering analyseras dokumentets ämne mekaniskt genom att termerna i
dokumentet listas och mäts med statistiska mått, såsom termfrekvenser. Fördelarna med detta
är bl. a. att man får en konsekvent indexering och att tiden och kostnaden kan hållas nere.
(Chowdhury 1999, s. 68).

En av de största nackdelarna med manuell indexering är inslaget av subjektivitet. En
indexerares analys av vad ett dokument handlar om och sedan val av indexeringtermer bygger
på en personlig bedömning och den kan skilja sig från både användarnas och andra
indexerares uppfattning. I en databas som har flera olika indexerare kan indexeringen därför
bli väldigt inkonsekvent, vilket kan få en negativ inverkan på återvinningseffektiviteten
(ibid., s. 68f). I indexeringssammanhang benämns detta som indexeringsinkonsistens.
Indexeringskonsistens handlar enligt Lancaster om hur stor enighet det råder kring vilka
termer som ska användas för att indexera dokument (Lancaster, s. 62). Interindexerings-
konsistens syftar på enigheten mellan olika indexerare och intraindexeringkonsistens syftar på
i hur konsekvent indexeraren är i sin egen indexering.

Flera studier har gjorts kring indexeringskonsistensen mellan indexerare och enligt Lancaster
har många av dessa visat att det är mycket svårt att uppnå en hög nivå av konsistens (s. 63).
Varför det är så har man inte kunnat enas kring. Indexerare kan göra olika bedömningar dels
vid ämnesanalysen av dokumenten och dels vid översättningen till det aktuella indexerings-
språket.

Lancaster tar upp sju huvudfaktorer som kan påverka indexeringskonsistensen:

1. Antal termer som tillskrivs dokumentet. Indexerare tenderar att vara mer överens om ett
dokuments huvudämnen än vilka ”mindre” ämnen som är värda att indexeras. Följaktligen
kan man se att indexerare ofta överens om inledande indexeringstermer (vilket inte nöd-
vändigtvis betyder att de sätts i samma turordning) men att det sedan uppstår olikheter.
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2. Vilket indexeringsspråk som används. Vid jämförelser mellan indexering med kontrollerad
vokabulär och indexering med fritext sägs den kontrollerade vokabulären förbättra
konsistensen. Lancaster understryker dock att det inte är så enkelt. I det långa loppet borde en
kontrollerad vokabulär vara fördelaktig för indexeringskonsistensen, men för att den ska vara
det krävs bl. a. erfarna indexerare som har rigida ämneskunskaper och full kännedom om
indexeringstermerna.

3. Indexeringsspråkets storlek och specificitet. Ju större vokabulären är desto mer specifik bör
den vara och ju mer specifik den är desto svårare blir det att uppnå konsistens.

4. Karaktären hos det ämne som ska indexeras och ämnets terminologi. Konsistensen blir
större när det är konkreta ämnen som t ex fysiska objekt och namngivna individer som ska
indexeras. Konsistensen försvåras ju mer abstrakt ett ämne är. Det är exempelvis svårt att
uppnå konsistens vid indexering av skönlitteratur, film och bilder.

5. Indexeraren som individ. Indexerarnas individuella egenskaper kan ha stor betydelse. Det
handlar om bakgrund, såsom utbildning, intressen och erfarenheter, ämneskunskaper,
kunskaper om användarna och hur mycket och vilken typ av träning indexeraren har fått. Om
alla indexerare som arbetar vid en arbetsplats får samma träning så förbättras förutsätt-
ningarna för att uppnå konsistens avsevärt. Det finns också studier som har visat att
indexeringskonsistensen mellan erfarna indexerare är bättre än hos nybörjare.

6. Verktyg som används vid indexeringen. Om en grupp indexerare använder samma verktyg
vid indexeringen, t ex ordlistor och uppslagsverk, så kan det förbättra konsistensen.

7. Längden på det dokument som ska indexeras. Studier har visat att ju längre dokument är
desto sämre blir konsistensen (ibid., s. 64-71).

4.5 Indexeringskvalitet

I ett större system som har många olika indexerare bör någon form av kvalitetskontroll
tillämpas. Lancaster listar några vanliga orsaker till dålig indexering:

1. Indexeraren respekterar inte den policy som gäller för indexeringen, speciellt inte den
policy som rör uttömmandegraden.
2. Indexeraren har missförstått indexeringsspråket och använder det inte som man ska.
3. Indexeraren använder inte rätt specificitetsnivå, vilket oftast innebär att det inte är den mest
specifika termen som har använts.
4. Indexeraren har valt en felaktig term, vilket kan bero på att indexeraren saknar kunskaper
om ämnet.
5. Indexeraren har missat, alternativt ignorerat, viktiga termer (s. 80).
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5. MÄTNING AV ÅTERVINNINGSEFFEKTIVITET

När man vill ta reda på hur väl ett IR-system fungerar så finns det olika aspekter man kan titta
närmare på. Det finns därför flera olika metoder och mått som används vid utvärderingar. Enligt
Chowdhury är utvärderingsstudier inom IR antingen systemorienterade eller användarorienterade.
De systemorienterade fokuserar t ex på systemets förmåga att återvinna relevanta dokument och
sålla bort de irrelevanta (även kallat effektivitet), och de användarorienterade riktar in sig på t ex
hur mycket tid och arbete som krävs av användarna för att de ska hitta den information de söker
(Chowdhury 1999, s. 200f).

I vår studie jämför vi effektiviteten hos sökningar med kontrollerad vokabulär och naturligt språk
och därmed kan studien kategoriseras som systemorienterad. I utvärderingen kommer vi att
använda måttet recall som är ett centralt systemorienterat mått och detta mått används också i
Voorbijs undersökning. I avsnittet som följer redogör vi för hur måttet recall används och vi tar
även upp en del kritik som har riktats mot måttet.

5.1 Recall och Precision

Måtten recall och precision utvecklades i samband med Cranfieldexperimenten på 1950-talet.
Recall är antalet relevanta dokument som återvinns i förhållande till det totala antalet relevanta
dokument som finns i databasen.

                                Antal återvunna relevanta dokument    
     Totala antalet relevanta dokument i databasen

Precision är antalet dokument som är relevanta av det totala antalet återvunna dokument.

                  Antal relevanta återvunna dokument
    Antal återvunna dokument                

Det finns kritik mot användningen av recall som mått på ett systems återvinningseffektivitet.
Large menar att de flesta användare inte är intresserade av att hitta så många relevanta dokument
som möjligt, vilket mäts av recall. Istället är det precisionen som är det verkligt väsentliga. En
annan aspekt av detta är att det är omöjligt att veta hur många relevanta dokument det finns i en
stor databas för en viss query. Detta innebär att man inte kan beräkna recall exakt (Baeza-Yates &
Ribeiro-Neto 1999, s. 81).

En annan nackdel är att man utgår från att relevanta dokument har samma värde. Men detta kan
variera från användare till användare. Ett dokument kan anses relevant om det ligger inom ämnet

Precision=

Recall=
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som användaren är intresserad av. Ett dokument kan också bedömas som onyttigt om användaren
har sett dokumentet tidigare. Alla nyttiga dokument kan uppfattas som relevanta men alla
relevanta dokument uppfattas inte alltid som nyttiga. Detta är ett exempel på svagheten med
måtten recall och precision (Chowdhury 1999, s. 209).

5.2. Relativ recall

Relativ recall är ett mått som ofta används när det är omöjligt att veta hur många relevanta
dokument en query har. Måttet kan beräknas på två olika sätt. En metod är att beräkna relativ
recall utifrån det totala antalet relevanta dokument som man har återvunnit genom olika
sökningar på samma topic. Måttet tar inte hänsyn till de relevanta dokument som inte har åter-
vunnits (ibid., s. 434). En annan metod är att beräkna relativ recall utifrån förhållandet mellan
antalet relevanta dokument som återvunnits av systemet och antalet relevanta dokument som
användaren förväntar sig att hitta. Det kallas då för ett användarorienterat mått (Baeza-Yates &
Ribeiro-Neto 1999, s. 84). Om användaren förväntar sig 10 relevanta dokument och systemet får
fram 6, ger det ett förhållande på 6/10=0,6. Emellertid kan man ifrågasätta hur det kommer sig att
man förväntar sig ett specifikt antal dokument.

I vår undersökning har vi beräknat relativ recall utifrån den totala mängden relevanta dokument
som återvunnits med en AB-query (query utformad med naturligt språk och riktad mot abstract-
fältet )och en DE-query (query utformad med kontrollerat vokabular och riktad mot deskriptor-
fältet). Följande uttryck ger relativ recall i procent:

  Antal återvunna relevanta dokument
                   Totala antalet dokument i poolen av relevanta dokument

Exempel på två relativ recall-värden uträknat för ett topic.

Antal återvunna
relevanta dokument

Totala antalet dokument i poolen av
relevanta dokument

Relativ recall

AB 16 34 16/34 = 47,059
DE 23 34 23/34 = 67,647

X 100
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6. RELEVANS

Relevans är ett grundläggande och centralt begrepp inom IR. Det är också ett komplext
begrepp. I begynnelsen präglades IR-forskningen av ett systemorienterat synsätt. Det
dåvarande antagandet var att både relevans och användarens informationsbehov var statiskt.
När ett dokuments innehåll stämde med en query ansågs dokumentet vara relevant. Efterhand
uppstod oenighet bland forskarna om vilka dokument som skulle anses vara relevanta i för-
hållandet till en query (Ellis 1996, s. 25). Borlund menar att man de siste åren har kommit
fram till en bättre förståelse av vad begreppet relevans innebär och att en viss generell enighet
har uppnåtts. Förutom systembaserad relevans har man nu också kognitiv användarorienterad
relevans (Borlund 2000, s. 26). Lancaster definierar begreppet relevans som synonymt med
”nyttig” (pertinence) dvs. ett dokument som tillfredsställer någons informationsbehov är
relevant (Lancaster 1998, s. 3).

I litteraturen förekommer flera olika relevansbegrepp. Detta framkommer bl. a. i Mizzaros
litteraturöversikt i artikeln ”Relevance: The whole story” (1997). Mizarro menar att relevans
generellt ses som en relation mellan två enheter inom två grupper värderat utifrån ämne,
uppgift och kontext. Den första gruppen innehåller enheterna:

1) Dokument, den fysiska enheten
2) Surrogat, representationen av ett dokument
3) Information.

Den andra gruppen innehåller enheterna:

1) Problem (det som utlöser ett informationsbehov)
2) informationsbehov (representationen av problemet så som användaren ser det)
3) Efterfrågan (representationen av informationsbehovet uttryckt i naturligt språk)
4) Query (representationen av informationsbehovet i systemets språk) (Mizarro 1997, s. 811).

Diskussionen om relevans har cirklat runt vilka element som involveras i relevans, relationen
mellan elementen och vilka faktorer som påverkar elementen. Relevans kan förändras utifrån
vilken situation användaren befinner sig i. Tidsaspekten och under vilka omständigheter man
letar efter information är avgörande för vad som bedöms som relevant. Samma information
kan också uppfattas och användas på olika sätt beroende på vem som läser den och hur
mycket kunskap personen har, både innan och under sökprocessen. Ett dokument kan
bedömas som relevant tidigt i sökprocessen för att sedan omvärderas när användaren får se
andra dokument (ibid., s. 812f).

Ett spektrum av informationssystem har blivit uppbyggt av kommunikation av kunskap,
användningsområden, villkor, och miljöer; önskemål om effektivitet och precision samt
förståelse för vad informationsproblemet är. Underliggande för dem alla är att man finner
explicita eller implicita antaganden om relevans (Saracevic 1975, s. 326).

Saracevic menar, att relevans är en relation mellan informationssystemets syn på relevans
(system view) och användarens bedömning av relevans (destinations view) (ibid., s. 328).
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Saracevic skiljer mellan flera typer av relevans som han refererar till som ”manifestationer av
relevans”.  En av dem är system/algoritmisk relevans, (också refererat till som logisk
relevans) som beskriver relationen mellan query och återvunna dokument. Återvinningen och
relevansbedömningen baseras på hur termerna i dokumentet stämmer överens med termerna i
queryn, och detta baseras på algoritmer (Cosinj & Ingwersen 2000, s. 537). Denna relevans-
typ är kontextfri, objektiv och görs binärt. Detta är t ex aktuellt i boolesk relevans (Borlund
2000, s. 28).

En annan form av relevans som Saracevic presenterar är topical relevance och associeras med
aboutness, som i detta fall inte är detsamma som innehållet i dokumentet. Aboutness
definieras som en intellektuell värdering av hur ett dokument korresponderar med relevans-
kriterierna för ett topic. En användare värderar relevansen. Det er denna typ av subjektiv
relevansbedömning som görs i TREC-experimenten, även om deras bedömningar har som
intention att vara av objektiv natur (ibid., 2000 s 28). Idag råder stor enighet om att
”aboutness” är huvudkriteriet i relevansbedömningen. Att som tidigare basera relevansen
enbart på matchningen mellan dokuments innehåll och query anses alltså inte vara tillräckligt.

Subjektivitet är ett element som är centralt i relevansbedömning. I forskningen sätter man
gärna fasta kriterier för hur relevansbedömningen ska gå till men i slutänden är det personen
som ska använda informationen som avgör om dokumentet är relevant.

I vår relevansbedömning har vi utgått från den definition av begreppet relevans som Saracevic
benämner ”topical relevance”.
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7. TIDIGARE FORSKNING

Jennifer Rowley (1994) har gjort en översikt av den IR-forskning som bedrivits kring
kontrollerat och naturligt språk med avseende på ämnesindexering och sökningar i online-
databaser. Rowley delar in forskningen i fyra tidsperioder. Den första perioden, vars början
sträcker sig tillbaka till 1800-talet, utspelade sig dock före datorernas tid och därför går vi inte
in närmare på den. Vi nöjer oss med att nämna att det var under denna tid som den kon-
trollerade vokabulären introducerades i bibliotekskatalogerna, först genom klassifikations-
scheman, därefter titelindexering och till sist alfabetiska ämneslistor.

Under den andra perioden, från slutet av 1950-talet fram till mitten av 1970-talet, kom de
datorbaserade systemen för informationsåtervinning. Det första försöket att använda datorer i
indexering presenterade1959, då Hans Peter Luhn introducerade KWIC (Key Word in
Context) som var en metod att visa titlar under varje innehållsbärande ord i titeln. Systemet
var betydelsefullt eftersom det visade datorns potential. Det indikerade också för forskarna
vilka aspekter som var av betydelse för ett effektivt indexeringssystem, nämligen språkets
semantiska och syntaktiska struktur.

Forskningen kom att bli präglad av jämförelser mellan kontrollerat och naturligt språk för att
reda på vilket som var bäst. Man började genomföra stora experiment i laboratoriemiljöer och
av dessa var Cranfield-testerna som introducerade de nya måtten recall och precision de mest
framträdande. Resultaten från experimenten fick genomslag, men det höjdes också kritiska
röster mot de metoder som användes. Bland annat ifrågasattes laboratoriemiljöns möjlighet att
avspegla verkliga förhållanden, den statistiska designen och att måtten recall och precision
byggde på subjektiva relevansbedömningar. Slutsatserna från denna periods forskning var
enligt Rowley att sökningar med naturligt språk gav lika bra, om inte bättre, resultat som
kontrollerad vokabulär. En betydelsefull faktor var att texten i ett abstract gav många
ingångar, vilket hade en positiv inverkan med avseende på recall.

Vid mitten av 1970-talet inträdde den tredje eran. De datoriserade systemen hade fått allt
större genomslag och spridning och de stora experimenten började ersättas av fallstudier i
olika onlinedatabaser. Testsökningar där olika indexeringsspråk användes utfördes i specifika
miljöer, vilket gjorde att resultaten inte hävdades vara allmängiltiga på samma sätt som
tidigare. Fokus skiftade från att söka svar på vilket indexeringsspråk som var bäst till att få
fram användarvänliga gränssnitt och förbättra effektiviteten hos återvinningssystem med
naturligt språk. Sammanfattningsvis fastställdes under denna period att den mest effektiva
sökningen uppnåddes genom att kombinera kontrollerat och naturligt språk. Rowley påpekar
att de tidigare studierna i period tre utfördes i miljöer som därefter har genomgått så stora
teknologiska förändringar att jämförbarheten med dem är mycket begränsad.

Den fjärde och sista eran kom i slutet av 1980-talet. Tester började nu utföras i operationella
miljöer med riktiga användare. Förutsättningarna för forskningen hade också förändrats med
uppkomsten av nya system såsom OPACs, CD-ROM, grafiska gränssnitt, hypertext och det
naturliga språkets effektivitet hade också förbättrats.

På senare tid har forskningen riktat in sig mer på att förbättra gränssnitt och automatisk
indexering. Det framgår att Rowley är kritisk till att forskningen inte varit mer inriktad på att
studera de olika indexeringsspråkens relativa effektivitet som man gjorde under 60- och 70-
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talen. Hon ser tillbaka på den tiden som ”the golden days” (s.109). Rowley konstaterar vidare
att IR-forskarna inte har kunnat enas kring några slutsatser om förtjänsterna med kontrollerad
vokabulär respektive naturligt språk i en onlinemiljö. Det finns en generell uppfattning om att
de båda indexeringsspråken kompletterar varandra och det finns vissa gemensamma upp-
fattningar om indexeringsspråkens för- och nackdelar, men Rowley menar att detta inte har
kunnat fastställas genom forskningen utan mer genom praktisk erfarenhet. Eftersom det inte
finns några väl underbyggda slutsatser kring det ena eller andra indexeringsspråket erbjuder
databaser ofta båda alternativen och låter användaren själv välja (s. 108-117).

Henk J. Voorbij publicerade 1998 två studier där han jämför effektiviteten av att göra
ämnessökningar med hjälp av deskriptorer och nyckelord från titlar. Båda undersökningarna
har utförts i det nederländska nationalbibliotekets OPAC med hjälp av ämnesbibliotekarier.

I den första studien granskas sammanlagt 475 dokument för att ta reda på hur väl
dokumentens deskriptorer stämmer överens med nyckelorden i titeln och hururvida
deskriptorerna fångar dokumentets innehåll bättre än titeln. De tolv ämnesbibliotekarierna
valde ut 40 dokument var inom sina ämnesområden. Endast titlar på holländska fick väljas för
att de skulle vara jämförbara med deskriptorerna som är på holländska. Dokumentens titlar
och deskriptorer jämfördes sedan och bedömdes efter en sjugradig skala:

1. deskriptorn är exakt eller nästan samma som ord i titel
2. deskriptorn är synonym med ord i titel.
3. deskriptorn är bredare än ord i titel.
4. deskriptor är smalare än ord i titel
5. deskriptor är relaterad till ord i titel
6. deskriptor har en viss relation till ord i titel, men det är svårt att skilja mellan 2, 3, 4 och 5  
7. deskriptor förekommer inte alls i titel

De deskriptorer som jämfördes med titelorden var av tre typer, ämnesdeskriptorer,
geografiska deskriptorer och deskriptorer för dokumenttyp. Analysen resulterade i att 40 % av
ämnesdeskriptorerna , 52 % av de geografiska deskriptorerna och 78 % av dokumenttyp-
deskriptorerna fick värdet 4, 5, 6 eller 7 på skalan, vilket tydde på möjligheten att de fångade
innehållet bättre. Siffrorna visade att 56 % av de undersökta posterna möjligen beskrevs bättre
med ämnesdeskriptorer, 24 % beskrevs möjligen bättre med geografiska deskriptorer och 34
% beskrevs möjligen bättre med dokumenttypdeskriptorer.

För att ta reda på om deskriptorerna verkligen reflekterade dokumentinnehållet bättre utfördes
ytterliggare en analys där bibliotekarierna fick bedöma de ämnesdeskriptorer som fått värdet 4
till 7. En tregradig skala användes.

1. deskriptorn är inte bättre än nyckelord i titeln.
2. deskriptorn är lite bättre än titeln, dokumentet kunde med lite ansträngning ha återvunnits
    via sökning på nyckelord i titeln.
3. deskriptorn beskriver dokumentet avsevärt mycket bättre än titeln, dokumentet hade inte
    återvunnits genom sökning på nyckelord i titeln.

Resultatet blev att 23 % av ämnesdeskriptorerna beskrev dokumenten avsevärt mycket bättre
än titlarna och 33 % av ämnesdeskriptorerna var lite bättre än titlarna. Detta innebar att 37 %
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av de undersökta dokumenten i studien beskrevs bättre med ämnesdeskriptorer och 49 %
något bättre (s. 468ff).

I den andra studien, som är förebild för vår uppsats, görs ämnessökningar dels med nyckelord
från titeln, dels med deskriptorer och sedan jämförs och analyseras resultaten. Eftersom det är
effektiviteten hos de olika sökmetoderna och inte användarnas sökbeteende som ska ut-
värderas så utförs sökningarna av tolv ämnesbibliotekarier, som har både ämneskunskaper
och vana vid att använda bibliotekets OPAC.

Varje bibliotekarie fick inledningsvis formulera två topics, ett brett och ett smalt, utifrån tre
kriterier. För det första skulle det vara ett topic som de inte sökt information om tidigare, för
det andra skulle det vara ett topic som inte genererade hundratals träffar och för det tredje
skulle biblioteket förväntas ha relevant material för varje topic.

Sökordningen tänktes igenom noga. Voorbij kommenterar att en andra sökning alltid har en
fördel gentemot den första eftersom man då har möjlighet att skumma igenom träffarna och
identifiera lämpliga querytermer, vilket kan påverka sökresultaten. Voorbij gjorde bedöm-
ningen att minst skada skulle uppstå om sökningarna på naturligt språk genomfördes först.
Alla ”search options”, som t ex trunkering, fick användas. Efter sökningarna relevans-
bedömde bibliotekarierna träffarna utifrån de bibliografiska posterna

Sökningarna gav sammanlagt 307 relevanta träffar. Relativ recall räknades ut och blev 48,2 %
för sökningar med titelord och 86,9 % för deskriptorer. Deskriptorernas bättre resultat gällde
speciellt för de bredare ämnena. Voorbij kommenterar att det faktum att titelordssökningarna
utfördes först möjligtvis kan ha påverkat resultatet till deskriptorernas fördel.

För att ta reda på varför relevanta dokument inte återvunnits av titelord (159 st.) eller
deskriptorer (40 st.) gjordes en felanalys. Tre felkategorier för ej återvunna dokument
användes:

1. återvinningsbara genom bättre användning av sökfunktioner (titelord: 9,4 %,
    deskriptorer: 2 %)
2. återvinningsbara genom att använda andra termer (titelord: 24,4 %, deskriptorer: 7,5 %)
3. ej återvinningsbara (titelord 18 %, deskriptorer 3,6 %)

I diagram 1 illustreras de båda sökstrategiernas relativa recall och, för varje felkategori,
procent ej återvunna relevanta dokument.
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Diagram 1.  Sökstrategiernas relativa recall samt andelen ej återvunna relevanta
dokument i de tre felkategorierna.

Voorbij drar slutsatsen att titlar ofta inte uttrycker tillräckligt väl vad ett dokument handlar
om, vilket deskriptorerna har större möjligheter att göra. Vidare är den stora fördelen med
deskriptorer att språket är kontrollerat. Det är väldigt svårt att täcka in alla språkliga
variationer i det naturliga språket, vilket siffrorna visar. Voorbij konstaterar också att naturligt
språk ger många irrelevanta träffar, något som dock inte studeras explicit i studien (s. 470-
476).

Enligt Lancaster & Fayen (1973) kan felanalys ses som en metod som undersöker varför
dåliga sökresultat uppstår. Utifrån de resultat man kommer fram till ska man kunna ge tips om
vad som bör ändras på för att öka ett systems prestation. I felanalysen är evaluering ett
centralt element (s. 150).

Lancasters presenterade 1991 en studie som gick ut på att ta reda på vad som måste åtgärdas i
ett OPAC-system för att man skulle få bättre återvinning av dokument för ett givet topic.
Studien utfördes i en online katalog vid namn Full Bibliographic Record (FBR) på Univer-
sitetet i Illinois. I detta system kan man t ex utföra sökningar efter författare, titel, nyckelord,
och ämnen. En begränsad boolesk sökmöjlighet var tillgänglig. 51 topics konstruerades, dels
med hjälp av universitets fakultetsmedlemmar som var experter inom olika ämnen, dels med
hjälp av encyklopedier. Biblioteket skulle förväntas ha dokument inom de topics som for-
mulerades. Ämnessökningar utfördes sedan av två medlemmar från forskningsteamet som var
insatta i söksystemet. Totalt återvanns 607 relevanta dokument och utifrån dessa fick man en
pool av relevanta dokument som man utgick ifrån i den fortsatta studien.

Studenter vid biblioteksskolan fick därefter göra sökningar utifrån de 51 topics som kons-
truerats med syftet att ta reda på hur många av de redan kända relevanta dokumenten de skulle
återvinna. Studenterna hade studerat Library of Congress Subject Headings (LCSH) och
enbart deskriptorer användes i sökningen. De skulle söka så brett som möjligt utan att ta
hänsyn till precision. Genomsnittlig recall blev 53,9 %. 280 dokument återvanns inte. Studien
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visar att när alla deskriptorer som ansågs relaterade till ämnet användes ökade recall till 60,1
%, och om deskriptorn var mindre direkt relaterad till ämnet, ökade recall till 63,9 %.
Lancaster skriver att även med ett bättre sökverktyg än det som användes i studien skulle
resultatet inte ha blivit bättre, eftersom ingångarna till dokumenten var för få. ”A record
having two or three subject headings is quiet different from one including ten or twelve
descriptors and a 200-word abstract” (Lancaster 1991, s. 385). Många informationsbehov
innehåller två eller flera begrepp men dokumenten indexeras ofta med få ämnesord. En
erfaren användare skulle kunna få en recall på  50-60 % om man inte tog hänsyn till precision.
Lancaster presenterar en tabell som visar hur mycket recall kunde förbättras om användaren
hade sökt

1) med andra nära  relaterade ämnesord (från 53,9 % till 60,1 %)
2) med nära relaterade eller på ngt sätt relaterade ämnesord (ökade till 62,3 %)
3) i andra delar av posten (63,9 %).

Förbättringar i posten skulle öka recall om indexeraren hade indexerat bokens index (ökat
recall till 74,5 %) eller innehållsförteckningen i boken (68,0 %) eller fulltextindexering(63,4
%).

Raya Fidel har gjort en studie kring de båda indexeringsspråken ur ett annat perspektiv,
nämligen vad som styr informationssökarnas val när de väljer mellan att söka med kontrol-
lerad vokabulär eller naturligt språk. 47 stycken professionella informationssökare som
arbetar i olika typer av bibliotek och är specialiserade inom olika ämnesområden har
observerats medan de utföre sina vanliga, jobbrelaterade sökningar i bibliografiska databaser.
Varje informationssökare observerades under ungefär fem sökningstillfällen och de ombads
att verbalisera sina tankar under arbetets gång. Totalt gjordes 281 observationer.

Resultaten av studien visar att valet mellan att använda kontrollerad vokabulär eller naturligt
språk är beroende av den specifika situationen. För att tydliggöra detta har Fidel skapat ett
beslutsträd kallat Selection Routine, som genom 21 olika situationsbeskrivningar ska exemp-
lifiera när den kontrollerade vokabulären väljs och vice versa. Fidel exemplifierar med ett fall
då den enda deskriptor som motsvarar begreppet änder är den bredare, jämfört med termen
änder, deskriptorn vatten-fåglar. Om begreppet är väldefinierat, passar för en sökning med
naturligt språk och om sökaren bara vill ha ett fåtal träffar så väljs naturligt språk. Om
begreppet inte skulle passa för sökning med naturligt språk eller om sökaren inte vill missa
några relevanta dokument så väljs deskriptorn vattenfåglar. Om sökaren vill ha hög precision
och recall inte är viktigt så väljs gärna en kombination av kontrollerat och naturligt språk. I de
fall då det finns någon lämplig deskriptor väljs för det mesta naturligt språk, men ett alternativ
är också att skriva in termen som deskriptor ändå, utifall att deskriptorn nyligen har börjat
användas och inte har kommit in i tesauren än.

Studien visar att de olika sökspråken används ungefär lika ofta. Av 3189 söktermer var 1607
deskriptorer och 1582 fritt formulerade termer. Fidel lyfter fram fler faktorer, indelade i tre
grupper, som sökarna uppgett som viktiga vid sina val av sökspråk. Databasrelaterade faktorer
såsom hur många databaser som ska användas och hur bra kvaliteten är på indexeringen eller
den kontrollerade vokabulären i en specifik databas nämns oftast, 48 % av de faktorer som
nämns tillhör denna grupp. Ju fler databaser som ska användas desto oftare avstår man från att
använda tesauren, eftersom det är tidskrävande att sätta sig in i hur tesauren fungerar.
Användningen av tesaurer påverkas också starkt av hur bra kvalitet det är på tesauren. Om
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tesauren är av sämre kvalitet används den inte. Näst största gruppen (32%) är de faktorer som
är relaterade till sökuppgiften, dvs. som har att göra med vilken information som efterfrågas,
om det är många begrepp inblandade eller om det ska vara hög recall osv. Den minsta
gruppen (20%) är de faktorer som är relaterade till sökarens individuella uppfattningar och
preferenser, t ex att någon generellt föredrar den ena eller andra metoden. Fidel drar i sin
studie slutsatsen att kontrollerad vokabulär och naturligt språk kompletterar varandra och är
lika viktiga för att man ska kunna göra kvalitativa sökningar (Fidel 1992, s. 1-9).

Muddamalle har utfört en undersökning som tar utgångspunkt i att jämföra naturligt språk
med kontrollerad vokabulär. Testdatabasen som blev konstruerad för ändamålet hette
SOILSIC och tillhörde Central Water and Power Research Stations (CWPRS) bibliotek i
Pune, India. Denna innehöll 17,918 artiklar från olika tidsskrifter och böcker från 1988.
Ämnet var jordmekanik, och tesaurusen som användes hette Microthesaurus of Soil
Mechanics Terms. Jordmekanik är ett ämne vilket innehåller en terminologi som ständigt
förnyas i takt med nya upptäckter inom forskningsområdet. Det betydde att tesaurus måste
uppdateras före undersökningen, något som inte blivit gjort sedan 1974. Under jordmekanik
fanns det flera discipliner och den disciplin som man valde att söka inom var ”the Applied
Earth Science Laboratory” vid CWPRS. En lista med olika ämnen som informationsbehoven
kunde innehålla sammanställdes och sedan formulerade Muddamalle 81 topics utifrån dessa.
Därefter konstruerades queries i naturligt språk och kontrollerad vokabulär.

Relevansbedömningen utfördes av anställda vid laboratoriet. Traditionella mått som recall
och precision användes i metoden för att mäta resultaten. Resultaten visade att det var liten
skillnad mellan de båda sökstrategierna. Recall för queries utformat med naturligt språk gav
ett värde på 85 % och med kontrollerad vokabulär ett värde på 80 %. Beträffande precision
var skillnaderna än mindre. Naturligt språk hade ett precisionsvärde på 83 % och den kontrol-
lerade vokabulären ett precisionsvärde på 81 %. Skillnaden i recall for de två sökstrategierna
var 5 % procentenheter medan skillnaden i precision mellan sökstrategierna var 2 % procent-
enheter (Muddamalle 1998, s. 883-885).

Slutsatsen är att naturligt språk gav ett aningen bättre utfall än sökning utförd med hjälp av
tesaurus. När det kommer till beräkning av recallvärden så är utfallet beroende av huruvida
man känner till alla relevanta dokument i databasen, men då Muddamalle inte går in på
uträkningarna så utgår vi ifrån att de kände till alla dokumenten.

Vi anser att Muddamalle får generellt höga värden. En orsak till det är att det visat sig att
Muddamalle använt sig av relaterade termer för queries med kontrollerad vokabulär medan vi
bara använder ett begrepp för varje topic. Ytterligare en orsak till Muddamalles synbart höga
värden kan vara att den databas han använt sig av för sin fallstudie är betydligt mer begränsad
både till antal dokument och i dokumentens variation än LISA, vilken är den databas som vi
har använt i vår studie.
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8. METOD

För att undersöka om det finns någon skillnad i effektivitet, och i så fall varför, mellan att
göra sökningar via kontrollerad vokabulär och naturligt språk så har vi gjort sökningar i den
bibliografiska databasen LISA (Library and Information Science Abstracts) via CSA
(Cambridge Scientific Abstracts) och sedan analyserat de resultat vi har fått. Studien har där-
med genomförts i en operationell miljö. Vårt val av databasen LISA grundar sig på att den
innehåller dokument inom vårt ämnesområde, biblioteks- och informationsvetenskap, vilket
gör att vi dels kan utforma lämpliga topics, dels bedöma dokumentens relevans.

8.1 Undersökningsmiljö

CSA (Cambridge Scientific Abstracts) tillgängliggör LISA (Library and information Science
Abstracts) via IDS (Internet Database Service ). LISA är en referensdatabas som innehåller
abstracts och referenser till böcker, rapporter och artiklar från ca 500 internationella
biblioteks-tidskrifter från 1969. Litteraturen täcker områden inom biblioteks- och
informationsforskning. LISA producerar abstracts för 440 periodiska tidsskrifter från flera
länder på mer än 20 språk. I december 2002 innehöll databasen 242 000 referenser (CSA.
Fact sheet. LISA). LISA har inte alltid varit tillgänglig online. År 1950 grundade UK Library
Association databasen under namnet ”Library Science Abstracts” (LSA). Man inledde med
utgivning varje kvartal. Senare kom LSA att omfatta även information science genom att
samarbete ingicks med Aslib (Association for Information Management) som producerade
abstracts (Kumash & Parameswaran 1998, s.14).År 1969 producerades databasen i
pappersformat år och först 1976 gjordes materialet sökbart via Dialog online. På 1980-talet
gjordes LISA tillgängligt på CD-ROM av SilverPlatter, men pr. anno 2001 utges den i CD-
ROM format av Bowker-Saur under namnet LISA Plus (Large 2001 s 263).

LISA har ett gränssnitt som erbjuder flera typer av sökstrategier genom ”Quick Search” och
”Advanced Search”. I ”Quick Search” kan man använda en eller flera termer för en sökning och
man kan välja om man vill kombinera orden som en fras, söka på någon av termerna eller alla
termer. Man kan välja ”keywords”, vilket innebär att man söker i titel, abstract och deskriptorer
samtidigt, och ”English only”. English only-funktionen syftar på att sökningen begränsas till
dokument som är utgivna på engelska. För att undvika att återvinna dokument som är utgivna på
ett språk man inte förstår är det möjligt att specificera vilket eller vilka språk man vill ha genom
att använda fältsök. När vi har gjort testsökningar där english only-funktionen inte har använts
har vi sett att dokument som är utgivna på ett annat språk än engelska representeras med titel på
både originalspråket och med titel översatt till engelska. Likaledes representeras dokumenten med
ett engelskt abstract. Dock är vi inte säkra på om alla dokument som är utgivna på andra språk än
engelska behandlas på detta sätt. Förutom språkliga avgränsningar ges det även möjlighet till
tidsbegränsningar i form av årtal. Årtal syftar till publiceringsår och kan väljas från Earliest (dvs.
1969) upp till år 2004 (CSA.Help: Quick Search).
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Skärmbild på ”Quicksearch” i LISA

Via ”Advanced Search” får man tillgång till command-line search. Här är det möjligt att fylla i
”command-search box”, något som gör att man kan utveckla en sökstrategi som är riktad mot
bestämda fält. Till hjälp har man fältkoder (t ex AB för abstracts och DE för deskriptorer),
vanliga booleska operatorer (AND, OR och NOT) och närhetsoperatorer (operatorer som gör att
man kan hitta termer inom ett visst avstånd, t ex within 5 words,). Det är också möjligt att
avgränsa sökningen till ”Latest Update” (senast uppdaterade dokument) och ”English Only”.
Även i Advanced Search kan man göra tidsbegränsningar.
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Skärmbild på ”Advanced search” i LISA

LISAs tesaurus

LISAs tesaurus är direkt knuten till databasen och uppdateras manuellt. ”Thesaurus Search” visar
de termer som har relation till den term man söker med. I ett index kan man söka efter termer
genom att leta i hierarkiska, alfabetiska eller roterande indexmenyer. Den hierarkiska menyn visar
termer som är bredare, smalare och relaterade till varandra. De termer som har märket (+) vid
sidan av sig har smalare termer. Den hierarkiska menyn hänvisar också till vilka termer som ska
användas istället för en annan term. Vidare visar menyn emellanåt scopenotes, som förklarar en
terms betydelse (CSA.Help:Thesaurus Search). I Thesaurus search kan man bara söka med en
term åt gången, även om termerna i resultatet är sammansatta ord. Det vill säga att om man söker
efter ”digital libraries”, måste man skriva ”libraries” för att få upp resultat som inkluderar bland
annat ”digital libraries”. Om man väljer att använda ”Thesaurus search”, så markerar man boxen
till vänster om termen. Man söker med en eller flera termer och binder dem samman med de
booleska operatorerna AND eller OR.

Den Alfabetiska menyn visar alla termer listade i alfabetisk ordning. Den roterade indexmenyn
visar en alfabetisk lista av termer som innehåller det ord man söker med.
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Skärmbild på ”Thesaurussearch” i LISA

Rankningsfunktionen

De återvunna dokumenten kan presenteras på två sätt, sorterat efter relevans eller efter utgiv-
ningsår. (CSA:Help:Sort Order). Funktionen där dokumenten är sorterade efter relevans går ut på
att de dokument som innehåller söktermen i deskriptor-fältet listas först. Om sortering efter utgiv-
ningsår väljs listas de senast publicerade dokumenten först .

Format
Man kan välja mellan att visa resultaten med ”Citation” (visar titel, författare och källa), ”Citation
and abstract” (inkluderar även abstract) eller ”Full record” (visar förutom uppgifterna i citation
and abstract deskriptorer, utgivningsår, språk och dokumentens accessionsnummer)
(CSA.Help:Record Formats). När resultatlistan visas ser man till vänster i skärmbilden en display
som visar söksträngen man söker med. Det gör att man kan modifiera söksträngen eller ändra de
inställningar man har valt (t ex beträffande format och rankning). Resultatlistan kan man välja att
spara, sända till en e-mail eller skriva ut.
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Skärmbild på resultatlista i LISA

8.2 Topics och queries

För att göra våra sökningar behövde vi till att börja med olika ämnen att söka information om.
TREC definierar ett topic som en formulering i naturligt språk av ett informationsbehov (Text
Retrieval Conference(TREC).Data-english relevance jugdements). Termen topic kan också ha
betydelsen ämne eller tema men i den här studien använder vi termen enligt TRECs
definition.

Totalt konstruerades 20 stycken topics. Kriterierna för dessa var att de skulle innehålla 2-4
begrepp och ge ett rimligt antal träffar, vilket vi bedömde vara ungefär 10 till 100 träffar.
Vår ambition var att få en någorlunda ämnesspridning på våra topics.

Nästa steg i sökprocessen var att omformulera våra topics till lämpliga queries. En query kan
definieras som en formulering i ett givet IR-systems sökspråk av ett informationsbehov
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 499). En vanligt förekommande svensk översättning av
termen query är sökfråga men som vi skrev i inledningen har vi valt att hålla oss till de eng-
elska uttrycken.

För varje topic konstruerade vi två queries, en med naturligt språk riktad mot Abstract-fältet i
LISA (denna query benämns i fortsättningen AB-queryn) och en med kontrollerad vokabulär
riktad mot Descriptor-fältet (DE-queryn). Av dessa två queries konstruerades AB-queryn
först. Syftet med det var att vi skulle välja termer helt fritt, utan påverkan av LISAs tesaurus. I
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praktiken var det dock svårt att genomföra detta fullt ut, eftersom vi ibland behövde titta i
LISAs tesaurus för att få uppslag till topicidéer.

Varje AB-query konstruerades med fritt valda termer för varje begrepp i ett topic. När man
konstruerar en query utifrån ett naturligt språk ska man tänka på ett det finns språkliga
variationer, vilket gör att man bör använda synonymer. Vid konstruerandet av våra AB-
queries hade vi engelska lexikon och synonymordböcker till hjälp. Synonymer förbands med
operatorn OR och OR-formuleringar med operatorn AND. Vidare användes trunkerings-
operatorn och närhetsoperatorer i de fall det bedömdes lämpligt.

När en AB-query för ett topic var färdigkonstruerad skapades en motsvarande DE-query.
Denna query skulle ha samma logiska struktur som AB-queryn, dvs. för varje begrepp som
identifierats i ett topic hämtades en term från LISAs tesaurus. Till skillnad från variationen i
ett naturligt språk motsvaras alltså varje begrepp av endast en term i en tesaurus. De valda
deskriptorerna förbands med operatorn AND.

Konstruerandet av topics med tillhörande queries var ett tidskrävande moment i uppsats-
arbetet. Svårigheten låg i att få fram topics som varken var för smala eller för breda och att få
träffantalet för både AB-queryn och DE-queryn att ligga inom de gränser vi satt. Vi provade
och uteslöt många topics som inte fungerade.

Exempel på topic och queries

Topic: Stölder på folkbibliotek.

Begrepp: Stölder, folkbibliotek

 Relevans: Dokument som handlar om stölder på folkbibliotek, vad som stjäls, hur
   mycket och vad man kan göra för att förhindra stölder.

 AB-query: Ab=(steal* or theft* or thiev* ) and ab=(public librar* or municipal librar*)
 (32 träffar)

 DE-query: De=(theft) and de=(public libraries) (17 träffar)

 Tid: Earliest-2001

I ovanstående exempel fick vi stryka två träffar på DE-queryn, eftersom dessa saknade
abstract och därmed inte kunde återvinnas av AB-queryn (se sid. 29). Resultatet av vår
sökning med DE-queryn har alltså justerats till 17 träffar istället för 19 träffar.
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8.3 Sökningar

När våra 20 topics med tillhörande queries var färdigkonstruerade så genomfördes sök-
ningarna. Vi valde att göra dessa via kommandosökningar i ”Advanced Search” eftersom
”Advanced Search” möjliggör mer specifika sökningar. AB-queryn riktades således mot
abstractfältet och DE-queryn mot deskriptor-fältet (se exempel ovan).

I syfte att begränsa träffantalet sattes ett tidsintervall för dokumentens publiceringsdatum.
Den övre gränsen sattes till år 2001 för att undvika problem med uppdateringar. Som start-
datum valde vi ”earliest”, dvs. 1969, alternativt 1990 eller1995, beroende på hur många träffar
sökningarna gav. Riktlinjen var att träffantalet skulle hålla sig inom de gränser vi satt, dvs. 10
till 100 träffar. Även funktionen ”English only” användes som ett sätt att begränsa sök-
ningarna. Enligt vår bedömning har detta inte påverkat resultaten i vår studie eftersom vi har
varit konsekventa i alla sökningar.

De dokument som återvinns vid sökningar i LISA kan presenteras antingen utifrån
relevansrankning eller utifrån publiceringsdatum. Eftersom LISA bygger på boolesk söklogik
är det samma unika dokument som presenteras i träfflistan oberoende av vilket presentations-
alternativ man väljer. Det är endast turordningen som påverkas. Vi ville göra våra relevans-
bedömningar själva och valde därför att sortera dokumenten efter publiceringsdatum.

Funktionen ”Full record” valdes också för att vi skulle få fram den mest uttömmande biblio-
grafiska posten med titel, författare, källa, abstract, deskriptorer, utgivningsår, språk och
dokumentens accessionsnummer.

8.4  Relevansbedömningar och beräkning av relativ recall

I våra relevansbedömningar och beräkningar av recall har vi använt pooling metoden, som
används av TREC ( se sid. 6). För vart och ett av våra 20 topics skapade vi en dokumentpool
bestående av det totala antalet unika dokument (alla dubbletter sållas bort) som återvunnits
genom sökningar med både AB-queryn och DE-queryn. Följande exempel illustrerar hur en
pool skapas:

Topic: Stölder på folkbibliotek.

AB-query: Ab=(steal* or theft* or thiev* ) and ab=(public librar* or municipal librar*)
 (32 träffar)

DE-query: De=(theft) and de=(public libraries) (17 träffar)

Pool-query: (de=(theft) and de=(public libraries)) or (Ab=(steal* or theft* or thiev*) and
ab=(public librar* or municipal librar*))  (43 träffar)

När pooling metoden används i TRECs kontext utgår man från två hypoteser, nämligen att
majoriteten av de dokument som är relevanta för ett topic finns i poolen och att dokument
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som inte finns med i poolen är icke-relevanta. Metoden kan användas när man vill undersöka
återvinningseffektiviteten i en miljö där man inte vet exakt hur många relevanta dokument det
finns för ett topic. Genom poolingmetoden kan man göra en beräkning av varje querys recall-
värde, som då får benämningen relativ recall

Innan beräkningen av relativ recall kan göras måste man dock veta vilka dokument som är
relevanta och vilka som inte är det. Således relevansbedömdes samtliga dokument som
återvunnits i varje topics dokumentpool. För att kunna hantera det stora antalet relevans-
bedömningar delades arbetet upp så att vi bedömde 10 topics var. I bedömningarna utgick vi
från Saracevic definition av relevans som ”topical relevance”, vilket innebär att vi har gjort en
intellektuell värdering av hur väl ett dokument korresponderar med fastställda relevans-
kriterier för ett topic.

Relevanskriterierna formulerade vi i samband med konstruerandet av våra topics. För varje
topic bestämdes vilka aspekter som skulle vara med i ett dokument för att det skulle betraktas
som relevant. Relevansbedömningarna gjordes sedan utifrån dokumentens titel och abstract.
Vi har alltså inte letat upp dokumenten i fulltext, utan utgått från dokumentrepresentationen i
katalogposten. Bedömningen gjordes binärt, dvs. ett dokument har bedömts som relevant eller
icke-relevant.

När relevansbedömningarna, som gjordes utifrån varje topics dokumentpool, var klara fördes
resultaten över till de enskilda träfflistorna för AB-queryn och DE-queryn och därefter
gjordes en beräkning av relativ recallvärdet för varje query.

För att få ett sammanfattande värde av relativ recall för samtliga AB-queries respektive DE-
queries har vi summerat alla återvunna relevanta dokument för respektive sökstrategi och sedan
dividerat med det totala antalet dokument i poolerna av relevanta dokument. Följande uttryck ger,
för en strategi, relativ recall i procent:

      Antal återvunna relevanta dokument   
           Totala antalet dokument i poolerna av relevanta dokument

En nackdel med denna metod att få ett sammanfattande värde på relativ recall för en strategi över
ett antal topics är att strategiernas prestationer ifråga om topics med stora pooler får en olämpligt
stor inverkan på deras sammanfattande värde på relativ recall.

Standardmetoden för att få ett sammanfattande värde på relativ recall för en strategi över ett antal
topics är att beräkna medelvärdet för relative recall över topics. Relativ recall-värden räknas då ut
för varje query, sedan summeras alla värden för en strategi och summan divideras med antalet
topics. Vi får då ett medelvärde som utgör ett sammanfattande värde för relativ recall.  Följande
uttryck ger, för en strategi, medelvärdet av relativ recall:

     

X 100
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                    summan av samtliga relativa recall-värden för en sökstrategi
                                                Antal topics

I nedanstående tabell ges hypotetiska data som illustrerar den nämnda nackdelen med Voorbijs
metod.

Topic 1 Topic 2 Topic 3 Topic 4 S över topics
Antal relevanta dokument i poolen 10 10 10 100 130
Antal återvunna relevanta
dokument för Sökstrategi1

0 0 0 90 90

Antal återvunna relevanta
dokument för Sökstrategi2

10 10 10 10 40

Under antagandena i tabellen får S1 ett större värde på relativ recall än S2, 90/130 = 69,2,
respektive 40/130 = 30,8. Detta är dock ett orimligt utfall eftersom S2 presterar (avsevärt)
bättre än Sökstrategi1 för tre av fyra topics. Standardmetoden ger det önskvärda utfallet för
dessa data, nämligen att S2 får ett större sammanfattande effektivitetsvärde än S1: relativ
recall för S1 blir (0/10 + 0/10 + 0/10 + 90/100)/4 = 22,5, relativ recall för S2 blir (10/10 +
10/10 + 10/10 + 10/100)/4 = 77,5.

Vi har uppmärksammat och provat att beräkna resultatet enligt båda metoderna, men fastslog
att skillnaden mellan resultaten var liten. Resultaten visade på samma tendenser för de båda
strategierna vid uträkning av relativ recall. Då Voorbijs studie är förebild för vår uppsats, har
vi valt att använda samma metod som han har använt.

En rättvis jämförelse mellan de båda indexeringsspråkens effektivitet förutsätter att
dokumenten är återvinningsbara genom sökningar mot både deskriptor-fältet och abstract-
fältet. Under våra sökningar återvann vi sex dokument som inte hade något abstract, vilket
gjorde att de inte kunde återvinnas med AB-queryn. Detta var även fallet med två dokument
vars abstract inte var kompletta. Vi valde då att stryka dessa dokument. Ytterligare stryk-
ningar gjordes av två dokument som var dubbletter av ett tredje dokument. Av någon anled-
ning hade dessa tre dokument tilldelats olika accessionsnummer, vilket fått till följd att
dubbletterna inte försvunnit vid upprättandet av dokumentpoolen. För att inte snedvrida
resultaten ströks alltså två av dessa tre dokument. Totalt blev 10 dokument strukna i
undersökningen.

8.5 Felanalys

Vid en jämförelse av träfflistorna för varje topics AB-query och DE-query framgick vilka av
de relevanta dokumenten som återvunnits av båda sökstrategierna och vilka som bara åter-
vunnits av den ena sökstrategin. Varje relevant dokument som inte återvunnits av AB-queryn
eller DE-queryn i respektive topic felanalyserades med syftet att ta reda på orsaken till att
dokumentet inte återvunnits. För varje relevant dokument som inte återvunnits av en AB-
query granskades dokumentets abstract och jämfördes med AB-queryn. För varje relevant
dokument som inte återvunnits av en DE-query granskades dokumentets deskriptorer och
jämfördes med DE-queryn.
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Orsakerna till att dokumenten inte återvunnits delades in i tre felkategorier:

1. otillräckligt utnyttjande av sökfunktioner (t ex trunkering)
2. olämpligt val av querytermer (t ex synonymer)
3. dokumentets abstract eller deskriptorer beskriver dåligt dokumentets ämne

De två första kategorierna innebär att informationssökaren har gjort en bristfällig sökning
medan den tredje kategorin betyder att bristerna ligger i utformningen av abstract eller val av
deskriptorer.

Vår tredje felkategori skiljer sig från felkategori tre i Voorbijs studie. Voorbij har valt att
benämna de dokument som hör till denna kategori ej återvinningsbara, vilket vi finner
felaktigt. Återvinningsbara är de, men potentialen, eller sannolikheten, att lyckas med
återvinningen är inte stor.
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9. RESULTATREDOVISNING

I detta kapitel redovisar vi de resultat vi har fått i vår undersökning. Vi inleder med att
presentera de relativa recall-värden som uppnåtts via sökningar med AB-queries respektive
DE-queries. I bilaga 2 redovisar vi de enskilda värdena för varje query. Därefter redogör vi
för hur stor del av det totala antalet relevanta dokument som har återvunnits av båda sök-
strategierna samt hur stor del som har återvunnits enbart med våra AB-queries respektive DE-
queries. Avslutningsvis redovisar vi resultaten av vår felanalys. I bilaga 3 framgår de exakta
värdena för varje enskild query.

Tabell 1 och diagram 1 visar vilken relativ recall våra AB-queries och våra DE-queries gav.
Som vi skrivit tidigare har detta värde räknats ut genom en summering av samtliga relevanta
dokument som återvunnits av våra AB-queries, alternativt DE-queries, varefter summan har
dividerats med det totala antalet dokument i poolerna av relevanta dokument och sedan
multiplicerats med hundra.

Tabell 1. Redovisning absoluta tal och procent över mängden relevanta dokument som
har återvunnits av samtliga AB-queries och DE-queries.

    Antal   Procent 
  Totalt antal relevanta dokument.     489      100
  Återvunna dokument med
  samtliga AB-queries.     317       64,8
  Återvunna dokument med
  samtliga DE-queries.     264       54

Diagram 1. Relativ recall för samtliga AB-queries och DE-queries.
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Sökningar med AB-queries gav över alla topics bättre resultat än sökningar med DE-queries.
Relativ recall blev 64,8 % för våra AB-queries och 53,9 % för våra DE-queries.

Tabell 2 och diagram 2 visar det totala antalet unika relevanta dokument som återvunnits vid
våra sökningar, samt hur många av dessa som har återvunnits med båda sökstrategierna och
hur många som har återvunnits enbart av våra AB-queries respektive DE-queries. Resultaten
redovisas i både absoluta tal och procent.

Tabell 2. Redovisning i absoluta tal och procent över den totala mängden relevanta
dokument, samt hur många av dessa som har återvunnits av båda sökstrategierna eller
endast av våra AB-queries respektive DE-queries

  Antal    Procent
  Totalt antal relevanta dokument.     489      100
  Relevanta dokument som endast
  återvunnits av AB-queries.     225        46
  Relevanta dokument som endast
  återvunnits av DE-queries.     172       35,2
  Relevanta dokument som återvunnits
  av både AB-queries och DE-queries.       92      18,8

Diagram 2. Procent relevanta dokument som har återvunnits med båda sökstrategierna
                    samt enbart med AB-queries eller DE-queries.

Sökningarna på samtliga 20 topics resulterade i totalt 489 relevanta dokument. Av dessa 489
dokument återvanns endast 92 dokument, dvs. 18,8 %, av både våra AB-queries och våra DE-
queries. Nästan hälften av de relevanta dokumenten, 46 %, återvanns enbart genom sökningar
med AB-queries. 172 dokument, dvs. 35,2 % återvanns enbart genom sökningar med DE-
queries.

Tabell 3 och diagram 3 illustrerar de båda sökstrategiernas relativa recall och, för varje
felkategori, mängden ej återvunna relevanta dokument i kategorin.

    18,8%46% 35,2%
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Tabell 3. Redovisning i absoluta tal och procent över mängden relevanta dokument
som har återvunnits av de båda sökstrategierna samt ej återvunna relevanta
dokument i respektive felkategori.

     AB-queries    Antal dokument   Procent    Kumulativa tal
  Återvunna dok.             317     64,8    317 (64,8%)
  Felkategori 1               11       2,3    328 (67,1%)
  Felkategori 2             129     26,3     457 (93,4%)
  Felkategori 3               32       6,6     489 (100%)

     DE-queries    Antal dokument   Procent    Kumulativa tal
   Återvunna dok.             264       54       264 (54%)
   Felkategori 1                 0         0       264 (54%)
   Felkategori 2             109       22,3        373 (76,3%)
   Felkategori 3             116       23,7        489 (100%)

Förklaringar till Diagram 3 och Tabell3
Felkategori 1= otillräckligt utnyttjande av sökfunktioner (t ex trunkering)
Felkategori 2= olämpligt val av querytermer (t ex synonymer)
Felkategori 3= dokumentets abstract eller deskriptorer beskriver dåligt dokumentets ämne

Diagram 3. Sökstrategiernas relativa recall samt andelen ej återvunna relevanta
dokument i de tre  felkategorierna.
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Av totalt 489 relevanta dokument, som återvunnits vid samtliga sökningar, var det 172 doku-
ment, dvs. 35,2 %, som inte återvanns av våra AB-queries. Endast 11 stycken (2,3 %) av
dessa hade återvunnits om sökfunktionerna i LISA hade använts på ett bättre sätt. De flesta av
de ej återvunna dokumenten, 129 stycken (26,3 %), hade återvunnits om andra querytermer
hade använts. I 32 fall har vi gjort bedömningen att det är dokumentets abstract som beskriver
ämnet dåligt, vilket försämrat möjligheten att återvinna dokumenten.

Av de 489 relevanta dokumenten var det 225 dokument, 46 %, som inte återvanns av våra
DE-queries. Inga av dessa 225 dokument hade återvunnits genom bättre utnyttjande av
sökfunktioner. Den naturliga förklaringen till det är, att sökfunktionerna inte används vid
sökningar med deskriptorer. De dokument som inte återvunnits fördelar sig istället tämligen
jämnt mellan felkategori 2 och felkategori 3. 109 dokument (22,3 %) hade återvunnits om
andra deskriptorer hade valts som querytermer. 116 dokument (23,7 %) har enligt vår mening
tilldelats deskriptorer som beskriver ämnet dåligt, vilket försvårat återvinningen avsevärt.
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10. DISKUSSION

Vi kommer nu att analysera och diskutera de resultat vi presenterade i föregående kapitel. I
analysen utgår vi från de två forskningsfrågor vi har ställt i uppsatsen. Eftersom Voorbijs studie
har varit förebild för vår undersökning tycker vi att det är intressant att jämföra våra resultat med
den.

I metodavsnittet skrev vi att sannolikheten inte är stor att man lyckas återvinna de dokument som
tillhör felkategori 3. Av det skälet inkluderar vi endast dokument från felkategori 1 och 2 när vi
resonerar kring hur många fler av de relevanta dokumenten som hade kunnat återvinnas med våra
AB-queries respektive DE-queries.

Potentiell relativ recall, för en strategi, kan definieras som summan av antalet faktiskt återvunna
relevanta dokument och antalet dokument i felkategori 1 och 2 dividerat med det totala antalet
dokument i poolerna av relevanta dokument. Följande uttryck ger potentiell relativ recall i
procent:

                Antal återvunna relevanta dokument + antal dokument i felkategori 1 och 2
                       Totala antalet dokument i poolerna av relevanta dokument

*  Blir det någon skillnad i relativ recall mellan sökningar med kontrollerad vokabulär
     riktade mot deskriptor-fältet i LISA och sökningar med naturligt språk riktade mot abstract-
     fältet?

Vår undersökning har visat att sökningar med naturligt språk, riktade mot abstract-fältet i LISA,
ger en något högre relativ recall än sökningar med kontrollerad vokabulär, riktade mot deskriptor-
fältet. Värdet på relativ recall blev 64,8 % för våra AB-queries och 54 % för våra DE-queries. Det
är alltså en skillnad på 10,8 procentenheter. I Voorbijs studie var förhållandet det omvända och
skillnaderna mellan sökstrategierna var också mycket större. Sökningar med deskriptorer gav där
en relativ recall på 86,9 % och för titelordssökningarna blev värdet 48,2 %. Till att börja med kan
vi konstatera att våra sökningar med naturligt språk har gett ett bättre resultat än i Voorbijs studie
och det kan delvis förklaras av att ett abstract ger fler ingångar än en titel. Mer anmärkningsvärt
är att våra sökningar med kontrollerad vokabulär har återvunnit så få relevanta dokument, knappt
mer än hälften. Vilka orsaker som kan ligga bakom diskuteras längre fram i detta kapitel.

Något anmärkningsvärt anser vi det också vara att så få av de relevanta dokumenten, endast
18,8 %, har återvunnits av båda sökstrategierna. I Voorbijs studie återvanns 35,2 % av båda
sökstrategierna.

Ämnessökningar med naturligt språk har alltså generellt gett bättre resultat än sökningar med
kontrollerad vokabulär. Tittar man närmare på våra 20 topics ser man dock att resultaten är
väldigt varierande. Faktum är att sökningar med kontrollerad vokabulär har gett lika bra resultat
på två topics och bättre resultat på sju topics. Vid granskningen framgår också ett mönster av att

X 100
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skillnaden i relativ recall mellan AB-queries och DE-queries är mycket större i de fall då AB-
queryn har gett en bättre återvinning.

Från resultaten av felanalysen kan vi vidare konstatera att våra AB-queries inte bara har ett
högre värde på relativ recall än våra DE-queries utan även ett högre värde på potentiell relativ
recall. Potentiell relativ recall ligger på 93,4 % hos AB-queries och 76,3 % hos DE-queries.

Det kan dock vara så att en query som har gett högre relativ recall än den andra queryn i ett topic
har en lägre potentiell relativ recall. Detta är exempelvis fallet i topic 16 ”Censurering av Internet
i bibliotek”. Relativ recall för DE-queryn är 69,2 % och för AB-queryn 53,8 %. Om andra query-
termer hade valts blir potentiell relativ recall  86,5 % för DE-queryn och 96,1 % för AB-queryn.

*  Om sökningar riktade mot deskriptor-fältet (alt. abstract-fältet) inte återvinner relevanta
    dokument, som återvunnits genom motsvarande sökningar mot abstract-fältet (alt.
    deskriptor-fältet), vad beror det på?

Innan vi går in på svaren på denna forskningsfråga vill vi kommentera att vi till en början
upplevde det som svårt att avgöra när ett ej återvunnet dokument tillhörde felkategori 2,
olämpligt val av querytermer (t ex synonymer), eller felkategori 3, dokumentets abstract eller
deskriptorer beskriver dåligt dokumentets ämne. Vid manuell indexering finns det ju alltid ett
visst inslag av subjektivitet. Den person som utformar ett abstract eller tilldelar ett dokument
deskriptorer gör en personlig bedömning av hur detta ska göras på lämpligast sätt och den
bedömningen kan skilja sig från vår personliga uppfattning. Vår strävan har varit att göra
felanalysen så objektiv som möjligt. Efter en hel del diskussioner satte vi som riktlinje att
välja felkategori 2 i de fall då vi konstaterar att dokumentet hade återvunnits med en annan
queryterm och felkategori 3 endast i de fall då det enligt vår mening är uppenbart att abstract
eller deskriptorer beskriver ett dokuments ämne dåligt.

Vi redogör nu för vår felanalys utifrån de tre felkategorierna. Av det totala antalet relevanta
dokument var det 35,2 % som inte återvanns med naturligt språk och 46 % som inte återvanns
med kontrollerad vokabulär.

1. otillräckligt utnyttjande av sökfunktioner (t ex trunkering)

Endast ett fåtal relevanta dokument, 11 stycken, hade återvunnits om vi hade använt
sökfunktionerna bättre. Detta gällde dessutom bara för våra sökningar med naturligt språk
eftersom vi inte utnyttjade några sökfunktioner vid sökningar med kontrollerad vokabulär.
Relativ recall för våra AB-queries hade ökat från 64,8 % till 67,1 %. Att så få relevanta
dokument missades på grund av att sökfunktionerna inte användes på rätt sätt beror
förmodligen på att vi tog del av all information om hur de skulle användas och sedan var noga
med att kontrollera så att vi använde sökfunktionerna där det kunde behövas.

Även i Voorbijs studie är det en endast en liten andel av de relevanta dokumenten som hade
återvunnits om sökfunktionerna utnyttjats bättre.
2. olämpligt val av querytermer (t ex synonymer)

Majoriteten av de relevanta dokument som inte återvunnits av våra AB-queries hade kunnat
återvinnas om andra querytermer hade använts. Relativ recall hade ökat ytterligare från
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67,1 % till 93,4 %. Detta är inte ett helt oväntat resultat. Det är ett välkänt problem att det är
svårt, om inte omöjligt, att täcka in alla de synonymer som finns när man konstruerar en query
i naturligt språk. I många fall har vi konstaterat att abstracten har innehållit synonymer som är
helt korrekta, men som vi förmodligen aldrig hade kommit att tänka på.

Ett av de tydligaste exemplen på hur stor betydelse en utebliven synonym i AB-queryn kan ha
för återvinningen är återigen från topic 12, ”Censurering av Internet på bibliotek”. Om termen
filter* hade infogats, skulle relativ recall för den queryn ha ökat från 53,8 % till
84,6  %.

En viktig aspekt är dock, att träffantalet skulle bli ohanterligt om man använde alla tänkbara
synonymer i en query. Det är en faktor som påverkade oss vid konstruerandet av våra AB-
queries. Vi satte en gräns för hur många träffar vi kunde hantera per topic och därmed kunde
vi inte ha med så väldigt många synonymer. Vi fick välja de vi ansåg vara mest väsentliga.

Ungefär hälften av de relevanta dokument som inte återvunnits av våra DE-queries hade
återvunnits om vi hade valt andra deskriptorer. Med andra deskriptorer hade relativ recall ökat
från 54 % till 76,3 %. Förklaringarna till vi har valt olämpliga deskriptorer skiftar. I en del fall
har vi valt en relaterad term, t ex world wide web istället för Internet, i andra fall har vi valt en
bredare eller smalare term, t ex users (bredare term) istället för user needs eller intelligent
agents (smalare term) istället för agents. Ibland har indexeraren vidare valt en deskriptor som
i LISAs tesaurus inte har något direkt samband med den vi valt, men som ändå tangerar
samma ämnesområde.

I Voorbijs studie är felkategori 2 klart dominerande som förklaring till ej återvunna dokument
både vad gäller sökningar med naturligt språk och sökningar med kontrollerad vokabulär.

3. dokumentets abstract eller deskriptorer beskriver dåligt dokumentets ämne

Det är relativt få av de relevanta dokumenten som enligt vår mening inte har återvunnits med
naturligt språk på grund av att abstracten har beskrivit dokumentens ämnen dåligt. I 32 fall,
6,6 % av de relevanta dokumenten, har vi gjort den bedömningen. Då har det oftast varit fråga
om att ämnet har beskrivits i alldeles för vaga eller otydliga termer.

Till skillnad från ovanstående har vi i ett flertal fall gjort bedömningen, att dokument har
tilldelats deskriptorer som beskriver ett ämne dåligt och att det är därför de relevanta
dokumenten inte återvunnits. I princip hälften av de dokument som inte återvunnits av våra
DE-queries, 23,7 %, har enligt vår mening dåliga deskriptorer och det är en hög siffra.

I ett antal fall har uppenbart väsentliga begrepp inte tilldelats någon deskriptor. I topic 10,
”Utvärderingar av sökmotorer på webben” analyserades t ex 6 dokument där det framgick
tydligt i deras abstract att det handlade om just utvärderingar. Trots det hade dokumenten inte
tilldelats någon deskriptor för den termen.

Tämligen ofta väljer indexerarna att indexera egennamn istället för ämnestermer, t ex
”altavista, google” osv. istället för ”search engines”.

Vidare har vi i ett flertal fall upptäckt att dokumenten har tilldelats deskriptorer som man
antingen inte ska använda enligt LISAs tesaurus eller som inte ens förekommer i den. När vi
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exempelvis letade i LISAs tesaurus efter en deskriptor för elektroniska böcker i topic 18
”Elektroniska böcker på folkbibliotek” fann vi ingen. Istället fick vi välja den mycket bredare
deskriptorn electronic media. Vid genomgången av sökresultaten upptäckte vi emellertid att
det fanns dokument som faktiskt hade indexerats med deskriptorn electronic books. Vi gjorde
då en testsökning med den deskriptorn och fick 113 träffar på queryn ”de=electronic books”.
Vi kunde se att den deskriptorn har använts ända sedan 1993.

När vi sökte efter en deskriptor för kontrollerad vokabulär uppmanades vi att använda
deskriptorn controlled vocabulary istället för den icke-preferrerade termen controlled terms.
Ändå återvann vi dokument där just deskriptorn controlled terms hade använts. Vi bestämde
oss då för att skicka en fråga till LISA om varför databasen innehåller dokument med
deskriptorer som inte finns med i dess tesaurus. Vi fick följande svar:

         The quick and dirty answer is a combination. Changing terms - terms used in the
past are now treated differently, but we don't go back and reindex old records
(controlled terms seems to be one of those) and secondly that the thesaurus
probably isn't as current as the records are, and is due for a reload, so terms
appear in the records that aren't in that thesaurus until it is reloaded.
The descriptor field can help you to identify the terms which are being used in
the database. Clicking on a term will provoke a search for all records which
also have that particular descriptor (CSA, e-post 2003-06-11).

LISAs tesaurus ska uppdateras kontinuerligt. Det kan därför tyckas lite märkligt att en
deskriptor som har använts i tio år fortfarande inte finns med.

I LISA utförs en del av indexeringen av fast anställda indexerare, men den största delen av
indexeringen står en grupp frilansande indexerare för. Dessa indexerare är professionella
inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området och många har arbetat för LISA i
ett flertal år. En del har även varit fast anställda tidigare. Det är också de frilansande
indexerarna som står for 60 % av posternas abstracts. Vid indexeringen utgår man från LISAs
egen tesaurus och följer generellt en typ av indexering som kallas ”rotated indexing”.
Indexeringen granskas alltid av en redaktör och korrigeras om det är nödvändigt (CSA, e-post
2004-01-07).

Vårt intryck av LISA är överlag att det finns brister i kvaliteten på indexeringen med
kontrollerad vokabulär och att indexeringskonsistensen är relativt låg, vilket sannolikt
påverkar återvinningseffektiviteten. Till att börja med är det tydligt att både
uttömmandegraden och termspecificiteten vid indexeringen kan variera åtskilligt. Vi
illustrerar det med ett exempel som innehåller två poster:

Post 1

TI: Title
    A comparative study of indexing languages in single and
    multidatabase searching
AU: Author
    Feng, Suliang
AB: Abstract
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    An experiment was conducted using 3 data bases in library and
    information science--Library and Information Science Abstracts
    (LISA), Information Science Abstracts, and ERIC--to investigate
    some of the main factors affecting on-line searching:
    effectiveness of search vocabularies; combinations of fields
    searched; and overlaps among data bases. Natural language,
    controlled vocabulary, and a mixture of natural language and
    controlled terms were tested using different fields of
    bibliographic records. Also discusses a comparative evaluation of
    single and multi-data base searching, measuring the overlap among
    data bases and their influence upon on-line searching. 00 Original
    abstract
DE: Descriptors
    Technical services; Information storage and retrieval; Information
    work; Subject indexing; Online information retrieval; Computerised
    information retrieval; Searching; Computerized information storage
    and retrieval; Databases; Information services; Computerized
    information services; Magnetic tape; Librarianship; Information
    science; Library and Information Science Abstracts; Information
    Science Abstracts; ERIC (Educational Resources Information
    Center), USA
AN: Accession Number
    9001719

Post 2

TI: Title
    Intellectual access to images
AU: Author
    Chen, H-L; Rasmussen, E M
AB: Abstract
    Article included in a special issue devoted to the theme: Progress
    in visual information access and retrieval. The increased
    availability of images brings with it a need for solutions to the
    problems inherent in indexing them for retrieval. Unfortunately,
    to date, very little information has been available on why users
    search for images, how they intend to use them, as well as how
    they pose their queries. Traditional concept based indexing uses
    controlled vocabulary or natural language to express what an image
    is or is about. Newly developed content based techniques rely on a
    pixel level interpretation of the data content of the image.
    Concept based indexing has the advantage of providing a higher
    level analysis of the image content but is expensive to implement
    and suffers from a lack of interindexer consistency due to the
    subjective nature of image interpretation. Content based indexing
    is relatively inexpensive to implement but provides a relatively
    low level of interpretation of the image except in fairly narrow
    and applied domains. To date, very little is known about the
    usefulness of the access provided by content based systems and
    more work needs to be done on user needs and satisfaction with
    these systems. An examination of a number of image database
    systems shows the range of techniques that have been used to
    provide intellectual access to image collections. (Original
    abstract)
DE: Descriptors
    Image databases; Searching
AN: Accession Number
    97530
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Skillnaden i antal deskriptorer mellan de två posterna är mycket stor. Post 1 har tilldelats 18
deskriptorer medan post 2 bara har tilldelats två deskriptorer som ger en väldigt vag bild av
innehållet. Fler deskriptorer betyder emellertid inte automatiskt att indexeringen blir mer
uttömmande eftersom det dels beror på hur väl de valda termerna representerar dokumentets
ämnesinnehåll, dels beror på hur den inbördes relationen mellan indexeringstermerna ser ut.
En närmare granskning av deskriptorerna hos post 1 visar en del brister i indexeringen. Till att
börja med förefaller indexeraren ha haft svårt att välja specificitetsnivå. Fyra av de 18
indexeringstermerna står i hierarkisk relation till varandra. Online information retrieval och
Computerized information retrieval är relaterade termer, som också är smalare termer till
Computerized information storage and retrieval, som i sin tur är en smalare term till
Information storage and retrieval. Vidare framstår valen av några deskriptorer, t. ex.
Technical services, Magnetic tape och Librarianship, som något omotiverade medan
deskriptorer för andra viktiga ämnen, såsom indexeringsspråk, saknas.

Att återvinningen påverkas av indexerarens subjektiva bedömning vid manuell indexering kan
också illustreras med följande exempel som är taget från topic 6, ”Indexering av skön-
litteratur”. Av abstract, år och författarnamn framgår att i princip samma innehåll har publi-
cerats fyra gånger med olika titlar och i olika tidskrifter under samma år. Dokumenten har
bedömts som relevanta och tre av dem har återvunnits av AB-queryn (Ab=(index*) and
ab=(fiction)) och två av DE-queryn (De=(indexing) and de=(fiction)).

Post 1

TI: Title
    Promoting fiction
AU: Author
    MacEwan, A
AB: Abstract
    Following up themes in an article in a previous issue of this
    journal on the trend amongst public libraries in recent years to
    run literature promotions to foster greater exploitation of their
    collections of fiction, focuses on the contribution of the
    catalogue to the activity of promotion. Suggests there is plenty
    of evidence to suggest that traditional access provided by the
    catalogue is failing to meet a need for subject based access to
    fiction. A new fiction indexing initiative by the British Library
    seeks to redress the balance between the level of access provided
    for fiction and non fiction in library catalogues. From Jan 1997
    BNB catalogue records for fiction have been indexed using the
    Library of Congress Subject Headings in conjunction with a range
    of genre headings derived from the American Library Association's
    `Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction,
    Drama etc. (GSAFD). The Guidelines recommend indexing fiction to
    provide for 4 kinds of access: by form/genre; characters; setting;
    and topic. Discusses the principles and usefulness of this
    approach with the help of some difficult to categorise examples.
PY: Publication Year
    1997
DE: Descriptors
    Subject indexing; Fiction; Guidelines; GSAFD; Guidelines on
    Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, etc
AN: Accession Number
    63290

Post 2
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TI: Title
    Where do you keep the dystopias?
AU: Author
    MacEwan, A
AB: Abstract
    Describes a new fiction indexing initiative by the British Library
    which seeks to redress the imbalance between the level of access
    provided for fiction and non fiction in library catalogues. From
    Jan 97, British National Bibliography (BNB) catalogue records for
    works of fiction will be indexed using Library of Congress Subject
    Headings in conjunction with a range of genre and form headings
    derived from the American Library Association's Guidelines on
    Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, etc (GSAFD).
    Looks at the implications for improving library services such as
    literature promotions and enquiry work.
PY: Publication Year
    1997
DE: Descriptors
    Subject heading schemes; Fiction; Guidelines; American Library
    Association; Guidelines on Subject Access to Individual Works of
    Fiction, Drama, etc; GSAFD; British National Bibliography
AN: Accession Number
    55062

Post 3

TI: Title
    Promoting fiction through the catalogue
AU: Author
    MacEwan, A
AB: Abstract
    Considers the recent trend towards the promotion, by public
    libraries, of literary fiction with particular reference to a new
    fiction initiative by the British Library which seeks to redress
    the imbalance between the level of access provided for fiction and
    non fiction in library catalogues. From January 1997, the British
    National Bibliography (BNB) Catalogue records for works of fiction
    will be indexed using the Library of Congress Subject Headings
    (LCSH) in conjunction with a range of genre and form headings
    derived from the American Library Association's Guidelines on
    Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama etc. (GSAFD).
    Access provided by the GSAFD approach encompasses access by genre
    and access by subject.
PY: Publication Year
    1997
DE: Descriptors
    Libraries; Literary activities; Fiction; Promotion; Public
    libraries; UK; Shelf Talk; Library Association, UK; Arts Council,
    UK
AN: Accession Number
    57943

Post 4

TI: Title
    A novel form of access to fiction in the British National
    Bibliography
AU: Author
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    MacEwan, A
AB: Abstract
    In order to extend access to works of fiction, the British Library
    is adopting Guidelines on Subject Access to Individual Works of
    Fiction, Drama etc (GSAFD), a standard currently being applied
    through the Online Computer Library Center/Library of Congress
    Fiction Project in the USA and by the National Library of
    Australia. Discusses GSAFD, improved access, implementation and
    future phases.
PY: Publication Year
    1997
DE: Descriptors
    Subject indexing; Fiction; National bibliographies; Guidelines;
    British National Bibliography; Guidelines on Subject Access to
    Individual Works of Fiction, Drama etc; GSAFD
AN: Accession Number
    61034

Post 1 och 4 återvanns med vår DE-query. Alla fyra poster innehåller deskriptorn fiction. Det
som påverkar återvinningen med DE-queryn är hur ämnet indexering behandlas. Post 1 och 4
innehåller deskriptorn subject indexing medan post 2 har tilldelats deskriptorn subject head-
ings. Post 3 skiljer sig från de övriga eftersom begreppet indexering inte har tilldelats någon
deskriptor alls.

Post 4 var den enda av de fyra posterna som inte återvanns med vår AB-query. Skälet är att
begreppet indexering i abstractet beskrivs med termen subject access.

Utifrån resultaten av vår undersökning drar vi slutsatsen att man bör använda både kontrol-
lerad vokabulär och naturligt språk för att få en effektiv återvinning vid ämnessökningar i den
bibliografiska databasen LISA. Eftersom vår undersökning är en fallstudie kan vi inte dra
några generella slutsatser men vi konstaterar att vår slutsats stämmer överens med vad man
har kommit fram till i flera tidigare forskningsprojekt som jämfört effektiviteten hos de båda
indexeringsspråken.

I nyare forskning inom IR-system har man utvecklat NLP (Natural Language Processing) som är
en datateknik som analyserar och representerar texter på olika sätt. NLP går ut på att systemet
översätter mångtydiga uttryck i det naturliga språket till representationer som matchar dokument
och query, samt användarens uppfattning av relevans. En av visionerna är att man kan över-
komma vissa problem som till exempel inkonsekvent indexering och stavfel. Feldman menar att
NLP kan förbättra dokumentrankningen eftersom matchningen av queryn innebär större förståelse
för innehållet och intentionen med en query. Man ska å andra sidan inte förkasta kontrollerad
vokabulär. Man kan tänka sig att kontrollerad vokabulär är bra i databaser där användaren är
bekant med terminologin, som t ex medicinska databaser (Feldman 1999).

Genom vår undersökning har vi kunnat bekräfta många av de för- och nackdelar som ofta nämns i
facklitteraturen angående indexering med kontrollerad vokabulär respektive naturligt språk.
Jennifer Rowley har dock påpekat att IR-forskare inte har kunnat enas kring några klara slutsatser
om förtjänsterna med de båda indexeringsspråken i en onlinemiljö. Vi delar därför Rowleys åsikt
om att det behövs mer forskning i ämnet.
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11.  SAMMANFATTNING

Syftet med denna uppsats har varit att i den bibliografiska databasen LISA (Library and
Information Science Abstracts) via CSA undersöka om det finns någon skillnad i effektivitet
mellan sökningar där söktermer väljs från den kontrollerade vokabulären i LISAs tesaurus och
riktas mot ett deskriptor-fält och sökningar där söktermerna väljs helt fritt, dvs. när ett
naturligt språk används, och riktas mot ett abstract-fält. Syftet med studien har vidare varit att
göra en felanalys för att ta reda på varför relevanta dokument inte återvinns med en query
formulerad med kontrollerad vokabulär alternativt en query formulerad med naturligt språk.

Vi formulerade följande forskningsfrågor:

1. Finns det någon skillnad i relativ recall mellan sökningar med kontrollerad vokabulär
riktade mot deskriptor-fältet i LISA och sökningar med naturligt språk riktade mot abstract-
fältet?

2. Om sökningar riktade mot deskriptor-fältet (alt. abstract-fältet) inte återvinner relevanta
dokument, som återvunnits genom motsvarande sökningar mot abstract-fältet (alt. deskriptor-
fältet), vad beror det på?

En studie av Henk Voorbij har varit förebild för vår undersökning. Huvuddragen i vår metod
bygger på Voorbijs studie, men det finns en hel del skillnader bl. a. i fråga om undersöknings-
miljö och vilka fält sökningarna riktats mot.

Undersökningen inleddes med att vi formulerade 20 topics som skulle innehålla 2-4 begrepp.
För varje topic konstruerades sedan två queries. Den ena queryn, AB-queryn, formulerades
med naturligt språk för att riktas mot abstract-fältet i LISA och den andra queryn, DE-queryn,
formulerades med kontrollerad vokabulär för att riktas mot deskriptor-fältet. Våra AB-queries
konstruerades med fritt valda termer för varje begrepp i ett topic och våra DE-queries kons-
truerades med termer som valdes från LISAs tesaurus. För varje topic formulerades även
relevanskriterier som användes vid relevansbedömningen.

Sökningarna genomfördes och för varje topic skapades en dokumentpool bestående av det
totala antalet unika dokument som återvunnits med både AB-queryn och DE-queryn. Efter
relevansbedömningen, som gjordes binärt, fördes resultaten över till träfflistan för respektive
query och det framgick då vilka relevanta dokument som återvunnits av båda queries eller
bara av den ena. Relativ recall räknades ut för varje query.

För varje relevant dokument som inte återvunnits av en DE-query eller AB-query gjordes
sedan en felanalys för att fastställa orsakerna till att dokumentet inte återvunnits. Vi använde
tre felkategorier och de var 1) otillräcklig utnyttjande av sökfunktioner 2) olämpligt val av
querytermer och 3) abstractet eller deskriptorerna beskriver dåligt dokumentets ämne.

Vår undersökning har visat att sökningar med naturligt språk ger högre relativ recall, 64,8 %,
än sökningar med kontrollerat språk, 54 %. Endast 18,8 % av de relevanta dokumenten
återvanns av båda sökstrategierna.

Av de relevanta dokument som inte återvunnits med naturligt språk hade endast 11 stycken
återvunnits om sökfunktionerna hade utnyttjats bättre. Relativ recall för våra AB-queries hade
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då ökat från 64,8% till 67,1%. Någon motsvarande siffra för våra DE-queries fick vi inte
eftersom sökfunktionerna inte används vid sökningar med kontrollerad vokabulär.

Majoriteten av de relevanta dokument som inte återvunnits av våra AB-queries hade
återvunnits om andra querytermer hade använts. Relativ recall hade ökat ytterligare från
67,1% till 93,4%. Detta var inget oväntat resultat eftersom det är ett välkänt problem att det är
svårt, om inte omöjligt, att täcka in alla tänkbara synonymer som finns i ett naturligt språk.
Ungefär hälften av de relevanta dokument som inte återvunnits av våra DE-queries hade
återvunnits om andra deskriptorer hade använts. Relativ recall hade ökat från 54 % till 76,3%.
Ofta har vi valt en relaterad deskriptor, en bredare eller smalare deskriptor, eller helt enkelt en
deskriptor som i LISAs tesaurus inte har något direkt samband med den indexeraren har valt
men som ändå tangerar samma ämnesområde.

Ett fåtal av de relevanta dokumenten har inte återvunnits av våra AB-queries på grund av att
abstracten beskriver ämnet dåligt. Bara i 32 fall, 6,6 % av de relevanta dokumenten, har vi
gjort den bedömningen. Då har det varit fråga om att abstracten har beskrivit ämnena i alltför
vaga och otydliga termer. Desto oftare har vi gjort bedömningen att deskriptorerna är dåliga,
vilket har orsakat att vi inte har återvunnit dokumenten med våra DE-queries. 23,7 % av de
relevanta dokumenten hade återvunnits om deskriptorerna hade varit bättre. I ett antal fall har
uppenbart väsentliga begrepp inte tilldelats någon deskriptor. Tämligen ofta väljer index-
erarna att indexera egennamn istället för ämnestermer. Vidare har vi i ett flertal fall upptäckt
att dokumenten har tilldelats deskriptorer som man antingen inte ska använda enligt LISAs
tesaurus eller som inte ens förekommer i den. Överlag anser vi att indexeringen med kontrol-
lerad vokabulär i LISA ofta är inkonsekvent och att det påverkar återvinnings-effektiviteten.
Både uttömmandegraden och termspecificiteten vid indexeringen kan variera avsevärt.

Eftersom sannolikheten inte är stor att man lyckas återvinna de dokument som hamnar i fel-
kategori 3, kan potentiell relativ recall beräknas utifrån dokumenten i felkategori 1 och 2. En
sådan beräkning visar, att även potentiell relativ recall blir högre för sökningar med naturligt
språk. Våra AB-queries får ett värde på 93,4 % och våra DE-queries får värdet
76,3 %.

Utifrån resultaten av vår studie drar vi slutsatsen, att man bör kombinera sökningar med
kontrollerad vokabulär och sökningar med naturligt språk för att få en effektiv
informationsåtervinning vid ämnessökningar i LISA.
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Bilaga 1. TOPICS

1. Topic: Folkbibliotekets historia i USA
Relevans: Dokument som handlar om folkbibliotekets utveckling i USA.
AB-query: ab=(public librar* or municipal librar*) and ab=history and
                  ab=(usa or america)  (33 träffar)
DE-query: de=(public libraries) and de=(history) and de=(usa) (38 träffar)
Tid: 1990-2001

2. Topic: Stölder på folkbibliotek.
Relevans: Dokument som handlar om stölder på folkbibliotek, vad som stjäls, hur

        mycket och vad man kan göra för att förhindra stölder.
AB-query: Ab=(steal* or theft* or thiev* ) and ab=(public librar* or

        municipal librar*) (32 träffar
DE-query: De=(theft) and de=(public libraries) (17 träffar)
Tid: Earliest-2001

3. Topic:  Biblioteks läsfrämjande metoder för barn.
Relevans: Dokument som handlar om hur biblioteken gör för att skapa läsglädje hos

            barn. Ska säga något om metoder och tekniker. Även enskilda projekt.
AB-query: ab=child* and ab=librar* and ab=((read*) near (method*  or way* or

                       technique*)) ( 24 träffar)
DE-query: de=(children) and de=(libraries) and de=(literacy teaching) (14 träffar)
Tid: 1990-2001

4. Topic: Jämförelser av kontrollerat och naturligt språk.
Relevans: Dokument som jämför för- och nackdelar med de båda indexeringsspråken

                       vid informationssökningar.
AB-query: Ab=(controlled vocabulary) and ab=(natural language) (34 träffar)
DE-query: De=(controlled vocabulary) and de=(natural language) (7 träffar)
Tid: Earliest-2001

5. Topic: Biblioteks hjälpmedel för synskadade.
Relevans: Dokument som handlar om vilka hjälpmedel bibliotek tillhandahåller för

                 blinda och synsskadade personer.
AB-query: ab=librar* and ab=(person* or client* or visitor* or user*) and ab=(blind or

                      partially sighted)  (54 träffar)
DE-query: de=(libraries) and de=(users) and de=(blind and partially sighted)

                       (14 träffar)
Tid: 1995-2001

6. Topic: Indexering av skönlitteratur.
Relevans: Dokument som handlar om hur man ämnesindexerar skönlitteratur.
AB-query:  Ab=(index*) and ab=(fiction)  (34 träffar)
DE-query: De=(indexing) and de=(fiction)  (27 träffar)
Tid: 1990-2001
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7. Topic: Alternativ hylluppställning i bibliotek
Relevans: Dokument som handlar om alternativa metoder för hyllarrangemang i

           bibliotek.
AB-query: ab=librar* and ab=((shel*) within 5 (organiz* or arrang* or set up))

               (19 träffar)
DE-query: de=(libraries) and de=(shelf arrangement)  (16 träffar)
Tid: 1990-2001

8. Topic: Undervisning i informationssökning på Internet.
Relevans: Dokument som handlar om hur man kan lägga upp undervisning om hur

                man söker efter information på Internet. Även dokument som ger tips på
    övningsmaterial och sökmetoder

AB-query: Ab=(train* or instruct*) and ab=((internet or www or web or world wide
                 web) within 5 (search*))  (81 träffar)
DE-query: De=(user training) and de=(world wide web) and de=(searching)
                  24 träffar)
Tid: Earliest-2001

9. Topic: Katalogisering av CD-romskivor på folkbibliotek.
Relevans: Dokument som handlar om hur man katalogiserar CD-romskivor på

  folkbibliotek.
AB-query: ab=catalog* and ab=(cd*) and ab=(public librar* or municipal librar*)

                   (47 träffar)
DE-query: de=(cataloguing) and de=(CD-ROMs) and de=(public libraries)  (10 träffar)
Tid: 1985-2001

10. Topic: Utvärderingar av sökmotorer på webben.
Relevans: Dokument där olika sökmotorer på world wide web utvärderas.
AB-query: Ab=(evaluat*) and ab=(search engine*) and ab=(www or web or

        world wide web)  (78 träffar)
DE-query: De=(evaluation) and de=(search engines) and de=(world wide web)

         (53 träffar)
Tid: Earliest-2001

11. Topic: Beskrivning av internetresurser med Dublin Core.
Relevans: Dokument som handlar om problem vid användningen av Dublin Core vid

beskrivningen av internetresurser och hur man kan lösa dem.
AB-query: ab=(dublin core) and ab=(descri* or us*) and ab=(world wide web or

internet)  (76 träffar)
DE-query: de=(Dublin Core Format) and de=(bibliographic description) and

   de=(internet) (9 träffar)
Tid: 1990-2001

12. Topic: Censurering av Internet på bibliotek.
Relevans: Dokument som handlar om huruvida bibliotek ska censurera sidor på

         Internet eller inte. Både för- och motargument är av intresse.
AB-query: Ab=(censor*) and ab=(internet or www or web or world wide web)
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and ab=(librar*) (59 träffar)
DE-query: De=(censorhip) and de=(internet) de=(libraries) (37 träffar)
Tid: Earliest-2001

13.  Topic: Query expansion i IR, effektivitet i IR-sammanhang
Relevans: Dokument som handlar om QE och hur det fungerar.
AB-query: ab=(query expansion) and ab=(information retrieval)  (19 träffar)
DE-query: de=(query formulation) and de=(information retrieval)  (31 träffar)
Tid: 1990-2001

14. Topic: Äldre människor och Internet.
Relevans: Dokument som handlar om äldre människors användning av Internet: om,

                        hur mycket och till vad Internet används. Även dokument som handlar om
                        hur man kan anpassa Internetundervisning till äldre människors behov.

AB-query: Ab=((old* people or senior*) near (Internet or world wide web or web))
(25 träffar)

DE-query: De=(old people) and de=(Internet)  (16 träffar)
Tid: Earliest-2001

15. Topic: OPAC – användargränssnitt och end-user.
Relevans: Dokument som handlar om vad som är ett bra gränssnitt för en oerfaren

     användare som söker information.
AB-query: ab=(opac or online catalog*) and ab=(user interface* or design) and

ab=search*  (32 träffar)
DE-query: de=(online catalogues) and de=(user interface) and de=(searching)

(21 träffar)
Tid: 1995-2001

16.   Topic: Försenade bibliotekslån.
Relevans: Dokument som handlar om hur man hanterar försenade bibliotekslån och

                             vad man kan göra för att förebygga problemet.
         AB-query: Ab=((overdue or delayed) near (loan* or book*)) and ab=(librar*)
                            (39 träffar)

DE-query: De=(overdue materials) and de=(libraries)  (29 träffar)
Tid: Earliest-2001

17. Topic: Intelligenta agenter
Relevans: Dokument som handlar om intelligenta agenter och deras

användningsområden på world wide web.
AB-query: ab=(www or world wide web or internet) and ab=((intelligent) within 5

(agent* or robot* or spider))  (70 träffar)
DE-query: de=(intelligent agents) and de=(world wide web) (35 träffar)
Tid:          Earliest-2001

18. Topic: Elektroniska böcker på folkbibliotek.
Relevans: Dokument som handlar om integreringen och användningen av elektroniska

     böcker på folkbibliotek.
AB-query: Ab=(electronic book* or e-book*) and ab=(public librar* or municipal
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                           librar*)  (17 träffar)
DE-query: De=(electronic media) and de=(public libraries)  (48 träffar)
Tid: Earliest-2001

19. Topic: Biblioteks bemötande av etniska minoritetsgrupper i Storbritannien.
Relevans: Dokument som handlar om på vilka sätt bibliotek i Storbritannien tillmötesgår

minoritetsgruppers behov.
AB-query: ab=(public librar* or municipal librar*) and ab=(ethnic or minor*) and

ab=(uk or england)  (24 träffar)
DE-query: de=(public libraries) and de=(ethnic groups) and de=(uk)  (15 träffar)
Tid: 1990-2001    

20. Topic: Tidskriftskostnader på universitets- och högskolebibliotek.
Relevans: Dokument som handlar om ökande kostnader för att tillhandahålla

                  tidskrifter på universitets- och högskolebibliotek.
AB-query: Ab=((journal* or periodical*) within 5 (cost* or price* or economy)) and

                            ab=(academic librar*)  (48 träffar)
DE-query: De=(periodicals) and de=(prices) and de=(academic libraries)  (7 träffar)
Tid: 1990-2001
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Bilaga 2.  Redovisning i absoluta tal och procent av sökresultaten i respektive topic och
                 query.

Topicnr. Återvunna
 de-query

Relevanta
 de-query

Återvunna
 ab-query

Relevanta
  ab-query

Relevanta
     pool

Relative
 recall de

Relative
recall ab

1 38 23 33 16 34 67,65 47,06
2 17 6 32 12 12 50,00 100,00
3 14 6 24 17 23 26,09 73,91
4 7 6 34 6 10 60,00 60,00
5 14 7 54 35 37 18,92 94,59
6 27 18 34 14 21 85,71 66,67
7 16 9 19 5 13 69,23 38,46
8 24 16 81 18 33 48,48 54,54
9 10 1 47 4 5 20,00 80,00
10 53 29 78 15 38 76,32 39,47
11 9 2 76 20 22 9,09 90,91
12 37 36 59 28 52 69,23 53,85
13 31 6 19 16 22 27,27 72,73
14 16 15 25 10 16 93,75 62,50
15 21 13 32 19 29 44,83 65,52
16 29 22 39 11 28 78,57 39,29
17 35 23 70 34 45 51,11 75,56
18 48 6 17 9 9 66,67 100,00
19 15 15 24 15 23 65,22 65,22
20 7 5 48 13 17 29,41 76,47

summa 468 264 845 317 489 - -
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Bilaga 3. Redovisning i absoluta tal över ej återvunna dokument i varje enskild query, samt antalet dokument i respektive felkategori.

Topics

Ej återvunna
dokument med
DE-queries Felkategori 1 Felkategori 2 Felkategori 3

Ej återvunna
dokument med
AB-queries Felkategori 1 Felkategori 2 Felkategori 3

1 11 2 9 18 5 9 4
2 6 3 3     
3 17 7 10 6  6  
4 5  5 5 1 2 2
5 31 14 17 3  3  
6 3 1 2 7  7  
7 4 1 3 9  8 1
8 16 15 1 14 2 12  
9 4 3 1 1  1  

10 9 2 7 23  14 9
11 20 8 12 1  1  
12 16 9 7 24  22 2
13 15 6 9 5  5  
14 1 1  6 1 2 3
15 16 5 11 10 2 4 4
16 6 5 1 17  15 2
17 22 10 12 11  9 2
18 3 1 2     
19 8 6 2 8  8  
20 12 10 2 4  1 3

summa 225 0 109 116 172 11 129 32




