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Abstract: This thesis examines the retrieval effectiveness of two Web 

search engines. The two search engines are chosen to 
represent two different types – Google as a broad general 
search engine and Dogpile as a broad general metasearcher. 
Twenty queries have been used and the first twenty hits for 
each query were evaluated for relevance. The queries were 
invented by the authors, based upon their interests and 
information needs. They were expressed in a general 
manner, by using one or several keywords, in accordance 
with the simple search mode available for each search 
engine. The measure used is precision, and two different 
methods of measuring precision are used to give credit to 
those search engines that present relevant hits early in their 
ranked lists. Due to the subjective character of the concept of 
relevance and in order to avoid bias in the study, our criteria 
for evaluating the retrieved documents were designed to be 
as thorough and detailed as possible. A binary relevance 
scale was used where relevant documents and mirror links 
were assigned the value 1 and irrelevant documents, dead 
links, and duplicate links were assigned the value 0. The 
results show that Google is the best performing search 
engine of these two. Although Google is the overall winner, 
the differences between the two are minimal and both 
Google and Dogpile are highly effective search engines, 
when using one or more keywords to express your 
information need in the simple search mode, i.e. default 
setting. 
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1 Inledning 
 
 

Den som söker skall finna … kanske 
 
 
Utvecklingen av the world wide webb (i fortsättningen kallat webben) har gått fort, 
vilket bl a har möjliggjort att stora mängder information av varierande slag blivit 
tillgänglig elektroniskt för ett stort antal människor. Webben kan på många sätt 
underlätta våra liv, t ex genom e-post och direkt åtkomst till information. Den snabba, 
och ständigt eskalerande, utvecklingen har samtidigt medfört problem när det gäller att 
hitta information som är relevant för ens informationsbehov. Till stor del beror det på att 
det är svårt att navigera rätt och lokalisera relevant information bland den enorma 
mängd som finns tillgänglig. 
 
Vi som läser kollegium 2 (kunskapsorganisation) inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och utbildar oss till ”informationssökningsexperter” har till viss 
del fått möjlighet att närmare studera de möjligheter som erbjuds och de problem som 
kan uppstå vid informationssökning, t ex med det webbaserade verktyget Query 
Performance Anlyzer (QPA) som är utvecklat för analys, visualisering och jämförelse 
av effektivitet hos queries (se avsnittet ”Definitioner”). Vid utförandet av studien 
använde vi oss av det probabilistiska återvinningssystemet InQuery (version 3.1) som är 
inbyggt i QPA. Vi har studerat fulltext- och referensdatabaser (t ex Dialog) och även 
fått möjlighet till träning i att använda webben som informationskälla där det vanligaste 
hjälpmedlet är en söktjänst av något slag. Det finns en rad olika webbaserade 
söktjänster. Gemensamt för de allra flesta är att användaren har ett informationsbehov 
som vid sökning omvandlas till en query. Queryn matchas sedan mot söktjänsten som 
sedan returnerar dokument som, förhoppningsvis, tillgodoser användarens 
informationsbehov. 
 
Inom kollegium 2 har det skrivits en del uppsatser om återvinningseffektivitet på 
webben där man i utvärderingsstudier har jämfört två eller flera söktjänster, eller gjort 
jämförelser mellan söktjänster och ämneskataloger. Vi tyckte att det var intressant att 
ingen har gjort någon studie av en generell frågebaserad primär söktjänst (t ex Google), 
och en generell frågebaserad sekundär dito (t ex metasöktjänsten Dogpile). Google 
synes vara ytterst populär och verkar användas av så gott som ”alla” 
informationssökare. Emellertid verkar få känna till och utnyttja möjligheterna med 
metasökningar. Av någon anledning har den formen av informationssökning levt ett 
undanskymt liv och inte fått något utrymme i vår utbildning. 
 
Vi har fått intrycket att metasöktjänster inte är särskilt populära och vi har uppfattat det 
som att det verkar finnas en viss skepsis bland lärare och forskare mot dem. De verkar 
inte höra till de rekommenderade sökmöjligheterna. En tänkbar orsak till denna 
metasöktjänsternas undanskymda plats är att tidiga versioner av dessa hade begränsade 
möjligheter till avancerad sökning och att de i första hand skulle fylla en funktion när 
det gällde att skaffa sig en grov överblick över ett ämne, eller när man inte hade ett 
specificerat informationsbehov och istället ”browsade” efter information. Av egen 
erfarenhet vet vi att många metasöktjänster visserligen lämpar sig väl för att skaffa sig 
en grov överblick, men idag finns det väl utvecklade varianter, som likaledes lämpar sig 
väl för att tillfredsställa även ett specifikt informationsbehov. Vi vill påstå, på basis av 
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egna erfarenheter och efter utfrågning av kollegor och vänner, att den generella men 
även den mer tränade informationssökaren, oftast av tålamods- och tidsbrist, endast 
kontrollerar de översta resultaten efter en genomförd sökning. Det är alltså viktigt att 
relevanta dokument placeras tidigt i resultatlistan. Då framstår metasöktjänsten med sin 
enkelhet och överskådliga presentation av sökresultat, baserad på multipel evidens (se 
definitioner), som ett väl tänkbart och till och med mycket gott alternativ, även för oss 
mer tränade informationssökare. 
 
 

1.1 Problembeskrivning och syfte 
 
 
Det är ett välkänt faktum att informationssökning på webben ofta resulterar i ett stort 
antal dokument som inte betraktas som relevanta för aktuellt informationsbehov. Vi har 
inte funnit att någon har gjort en jämförande utvärderingsstudie av dessa två former av 
informationssökning, primär och sekundär söktjänst. Webben har blivit en allt mer 
central informationskälla för såväl det i hög grad fritidsbetonade surfandet efter 
upplysningar, som det mer professionella, kvalificerade sökandet där höga krav ställs på 
informationens tillförlitlighet. Med detta som bakgrund är det naturligtvis värdefullt att 
kunna säga något om några tillgängliga sökverktygs pålitlighet med avseende på deras 
rankningseffektivitet. Med avseende på hur bra metasöktjänster kan återvinna relevanta 
dokument och hur effektivt de rankar återvunna relevanta dokument anser vi därför att 
en utvärderingsstudie av en metasöktjänst och en primär söktjänst är väl motiverad och 
skulle fylla ett syfte. En sådan studie är dessutom i högsta grad relevant att genomföra 
inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap som forskningsområde. 
 
Syftet med föreliggande uppsats är således att utföra en effektivitetsstudie hos de två 
webbaserade söktjänsterna Google och Dogpile med betoning på precision och 
rankningseffektivitet. 
 
 

1.2 Avgränsningar 
 
 
Vid val av litteratur för föreliggande uppsats användes i första hand den kurslitteratur 
som använts under utbildningens gång. Utöver denna är tyngdpunkten lagd på 
information med elektronisk åtkomst. Detta eftersom snabb insamling av information 
var nödvändig på grund av att tidsramen för uppsatsens utförande var synnerligen 
begränsad. Vi ansåg det vara viktigt att så snart som möjligt inleda själva 
undersökningen, som ju är den centrala och bärande delen i uppsatsen. 
 
För kapitel 3, TIDIGARE FORSKNING, togs hänsyn till de effektivitetsstudier som 
ofta presenteras och hänvisas till i liknande studier och således kan sägas ha haft ett 
inflytande på rådande paradigm. 
 
Vid genomförandet av vår studie har vi beslutat att begränsa oss till en primär och en 
sekundär söktjänst. Som sekundär söktjänst valdes Dogpile. Dels för att vi redan var 
bekanta med den, och dels eftersom den enligt egen utsaga är Internets populäraste 
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metasöktjänst: ”In fact, an independent search engine expert has agreed, stating that our 
metasearch technology can search 50% more of the Web than any single search 
engine.” (Dogpile 2004a). År 2003 tilldelades den också pris för bästa metasöktjänst vid 
Search Engine Watch Awards (Sullivan & Sherman 2004). Med denna grund anser vi 
Dogpile vara ett bra val i vår utvärderingsstudie. En stående vinnare i Search Engine 
Watch Awards är Google som under flera år har kammat hem ett flertal priser, däribland 
pris för bästa söktjänst, bästa bildsökmotor och bästa design. År 2003 segrade Google i 
åtta av Search Engine Watchs totalt elva kategorier, däribland i kategorin för bästa 
söktjänst (Sullivan & Sherman 2004). Det här gör Google till ett fullt berättigat 
alternativ tillsammans med Dogpile i vår effektivitetsstudie. 
 
De mått som används i studien är precision, first twenty precision och genomsnittlig 
precision. De är alla representerade i ett flertal effektivitetsstudier och är valda med 
åsikten att de är de mått som är lämpligast att ge svar på uppsatsens frågeställningar. 
 
Avgränsandet i de informationsbehov som används i undersökningen är gjorda helt efter 
författarnas egna intressen och informationsbehov. Strukturerandet av queries bygger på 
dessa informationsbehov och utifrån dessa har ett fåtal nyckelord valts ut på grunden att 
de bäst motsvarar det representerade informationsbehovet. Inga operatorer har använts 
vid formuleringen av queries för att om möjligt efterlikna en enkel sökning så som den 
kunde utförts av vilken användare som helst – amatör eller proffs. Emellertid har det 
språk återvunna dokument ska vara på fastställts till engelska, med huvudorsaken att 
underlätta relevansbedömning. 
 
Relevansbedömningen grundades sedan på en binär skala, där 0 tilldelades icke-
relevanta dokument, döda länkar och dubbletter, och 1 tilldelades relevanta dokument 
och spegelsidor. En binär relevansskala användes dels då den bäst lämpar sig för 
effektivitetsmåttet FTP, dels med anledningen att undvika en så stor grad av 
subjektivism i relevansbedömningen som möjligt. 
 
 

1.3 Frågeställningar 
 
 
För att uppfylla syftet med uppsatsen har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

1. Vilken precision uppvisar Google respektive Dogpile med avseende på våra 
queries? 

 
2. Finns det några uppenbara skillnader mellan de båda, med avseende på uppmätta 

precisionsvärden och rankningseffektivitet? 
 

3. I vilken utsträckning återvinner de båda söktjänsterna relevanta dokument? 
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1.4 Disposition 
 
 

• Kapitel 1 INLEDNING 
 
En inledning med en kort bakgrund följs av en presentation av problembeskrivning och 
syfte, avgränsningar och frågeställningar. 
 

• Kapitel 2 INFORMATION RETRIEVAL 
 
Med detta kapitel vill vi förankra vårt arbete i en teoretisk grund och ge läsaren en 
bakgrundsbild av IR. Vi börjar därför med en grundläggande genomgång av IR, IR-
system och olika IR-modeller. Vi presenterar Cranfield och TREC i samband med 
utvärdering av IR-system. De båda effektivitetsmåtten recall, precision samt alternativ 
till dessa diskuteras och svårigheter med relevansbegreppet lyfts fram. Därefter 
fokuseras på IR och webben; vilka olika typer av söktjänster som finns och hur de 
fungerar, indexeringsmetoder, metadata, Dublin Core samt återvinnings- och 
rankningsmetoder. 
 

• Kapitel 3 TIDIGARE FORSKNING 
 
Vi går igenom tidigare forskning som på ett, eller flera sätt, har gemensamma 
beröringspunkter med vår egen. Vi presenterar sex tidigare utvärderingsstudier av 
söktjänster på webben. Detta för att anknyta vårt eget arbete till tidigare studier inom 
området och kunna belysa samt diskutera för- och nackdelar med olika metoder. 
Resonemanget i det här kapitlet leder fram till vårt eget val av metod. 
 

• Kapitel 4 METOD 
 
En genomgång av söktjänsterna Google och Dogpile som inkluderats i vår studie följs 
av en presentation av den metod som använts i densamma. Vi visar vilka 
informationsbehov, formuleringar av queries, kriterier för relevansbedömning och vilket 
DCV som har använts i undersökningen. De effektivitetsmått som ligger till grund för 
utvärderingen förklaras och vi klargör vilket förhållningssätt vi har haft till 
relevansbegreppet. 
 

• Kapitel 5 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
Med utgångspunkt i frågeställningen tydliggörs resultatet av studien. Vi presenterar de 
resultat som söktjänsterna uppnått med avseende på precision, first twenty precison och 
genomsnittlig precision vid olika DCV-nivåer. Vi redovisar även förekomsten av döda 
länkar, spegelsidor och dubbletter. Det totala resultatet diskuteras och vi ser vilka 
eventuella slutsatser som kan dras. 
 

• Kapitel 6 SAMMANFATTNING 
 
En sammanfattning av uppsatsen som helhet. 
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2 Information retrieval 
 
 

2.1 IR och IR-system 
 
 

”Given the user query, the key goal of an IR system is to retrieve information 
which might be useful or relevant to the user.” (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 
1999, s. 1) 

 
 
För att förtydliga ovanstående citat kan vi definiera information retrieval (i 
fortsättningen används förkortningen IR) som en process där dokument, 
dokumentsurrogat eller delar av ett dokument identifieras i en dokumentsamling och 
sedan återvinns som relevant för en given query eller för att användas för att lösa ett 
specifikt problem (Belkin & Croft 1987, s. 109). 
 
Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 1) menar att ämnet IR i huvudsak består av 
representation, lagring, organisation av och åtkomst till information. Den primära 
målsättningen för ett IR-system är att återvinna alla dokument som är relevanta i 
förhållande till en användares informationsförfrågan samtidigt som de dokument som 
inte är det ska exkluderas och inte presenteras i resultatlistan. En återvinningsprocess 
kan gå till på följande sätt: 
 
1. Användaren specificerar ett informationsbehov. 
2. Informationsbehovet översätts till en representation (vilken kan utgöra queryn). 
3. Eventuellt tillämpas queryoperationer på representationen, vilket resulterar i en 

query. 
4. Queryn bearbetas av IR-systemet och dokument presenteras som svar på queryn. 
5. Eventuellt rankas de återvunna dokumenten med avseende på deras relevans i 

förhållande till queryn. 
6. Eventuellt används relevansfeedback. 
 
Indexeringsprocessen är en av de viktigaste funktionerna i ett IR-system. Den kan ske 
manuellt eller automatiskt och innebär att ett surrogat skapas för varje dokument som 
finns i databasen. Ett dokumentsurrogat är en begränsad representation av ett 
fulltextdokument. I indexeringsprocessen splittras dokumenten upp och sprids i IR-
systemets index. Indexet är en datastruktur som möjliggör snabbare 
återvinningshastighet, oftast genom att en inverterad fil skapas. Den inverterade filen 
består av: 
 

1. en vokabulär som innehåller alla indextermer och varje dokument i databasen 
representeras alltså av en eller flera termer, och 

2. för varje term en lista med hänvisningar till var respektive term förekommer i 
samlingen. 

 
Indextermerna i den inverterade filen pekar på alla de dokumentsurrogat som innehåller 
termen (Chowdhury 1999, s. 92). 
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En användares specifika informationsbehov översätts till en query som behandlas i IR-
systemet. De termer som ingår i queryn matchas mot den inverterade filen och 
dokument som innehåller önskade termer återvinns och rankas. Det finns olika metoder 
för hur återvinning och rankning går till. Nedan presenteras de tre vanligaste. 
 
 

2.2 IR-modeller 
 
 
I varje IR-system behövs en funktion som, efter en given query, avgör vilka dokument i 
databasen som ska återvinnas och presenteras som relevanta och vilka som inte ska det. 
Någon form av rankning av återvunna dokument är också önskvärd. Det utförs med 
hjälp av en rankningsalgoritm. Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s.19) menar att 
den utgör själva kärnan i ett IR-system. 
 
Nedan följer en kortfattad genomgång av den booleska modellen, vektormodellen, och 
den probabilistiska modellen. Presentationen bygger på Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 
(1999, s. 25-34). 
 
 

2.2.1 Booleska modellen 
 
 
Den här modellen baseras på boolesk algebra och mängdlära och är vanlig i 
operationella sammanhang, t ex DIALOG. Ett informationsbehov representeras av 
booleska uttryck (”boolean expressions”) genom operatorerna NOT, AND och OR. 
Grundtanken är att termer antingen förekommer, eller inte förekommer, i ett dokument. 
Dokument representeras av binära termvektorer. Ett dokument bedöms alltså antingen 
som relevant eller som icke-relevant och ingen partiell matchning av queries och 
dokument tillåts. 
 
Nackdelar: 
− Ingen partiell matchning tillåts. 
− Ingen viktning av termer förekommer, d v s hur ofta en term förekommer i en query, 

ett dokument, eller en dokumentsamling. 
− Det kan vara svårt för en användare att översätta ett informationsbehov till en 

boolesk sökformulering eftersom booleska uttryck har en precis semantik. 
 
Fördelar: 
+ Modellens enkelhet. 
+ Formalismen bakom modellen är klar. 
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2.2.2 Vektormodellen 
 
 
Baseras på algebra och varje query såväl som dokument representeras av termvektorer 
eller en ordnad lista av termvikter. Graden av likhet mellan en query och ett dokument 
mäts genom att likheten mellan respektive vektor mäts (ofta används cosinusmåttet). 
Termer i dokument och queries får ickebinära, numeriska vikter. Dessa är avsedda att 
avspegla termernas betydelse i dokument och queries. Att de återvunna dokumenten 
rankas efter likhetsvärdet med queryn gör att även dokument som inte matchar queryn 
helt kan återvinnas. Två viktiga faktorer när termer ska tilldelas vikter är tf factor och 
idf factor: 
 
tf factor – (term frequency) en terms frekvens i ett dokument eller query. Hög vikt 
tilldelas termer med hög frekvens. Frekvensen av termen ik  i dokumentet jd  antas visa 

hur väl ik  beskriver jd :s innehåll. 
 
idf factor – (inverse document frequency) termen ik :s omvända (inverse) frekvens i en 
dokumentsamling. Hög vikt tilldelas termer med låg frekvens på grunden att termer 
som förekommer i många dokument inte är särskilt användbara för att urskilja ett 
relevant dokument i samlingen. 
 
Nackdelar: 
− I teorin, antagandet att indexeringstermer är ömsesidigt oberoende, tveksamt om det 

spelar någon roll i praktiken. 
 
Fördelar: 
+ Termviktningen förbättrar återvinningseffektiviteten. 
+ Modellens återvinningsteknik tillåter partiell matchning av query och dokument. 
+ Samlingens dokument rankas efter grad av likhet med queryn. 
+ Lämplig för större dokumentsamlingar (den används i stor utsträckning av IR-

system på webben). 
 
 

2.2.3 Probabilistiska modellen 
 
 
Idén bakom den probabilistiska modellen är att numeriska värden för hur troligt det är 
att ett dokument är relevant givet en viss query kan beräknas genom att man betraktar 
hur systemets indexeringstermer fördelar sig i relevanta och icke-relevanta dokument. 
Modellen försöker estimera sannolikheten för att ett dokument är relevant för en query. 
Både dokument och queries representeras av binära termvektorer. En query är i denna 
modell en uppsättning indexeringstermer. Vid den initiala sökningen gissar systemet 
vilka dokument som kan vara relevanta för queryn och en första rankning görs. 
Resultaten presenteras i en lista efter uppskattad sannolikhet att de är relevanta. Därefter 
anger användaren vilka av dessa initialt återvunna dokument som är relevanta. En ny 
sökning genomförs av systemet och förhoppningsvis återvinns fler relevanta dokument 
vid den andra sökningen. Processen upprepas och tanken är att det finns en mängd 
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dokument i databasen som matchar informationsbehovet bakom användarens query 
exakt. Genom processens upprepande ökar sannolikheten att dessa dokument återvinns. 
 
Nackdelar: 
− Systemets behov av att initialt gissa sannolikheten för att en term förekommer i ett 

relevant dokument. 
− Frekvensen av en indexeringsterm i ett dokument, d v s antalet förekomster av den i 

dokumentet, beaktas inte i modellen. 
− Den booleska modellens möjligheter att uttrycka ett informationsbehovs struktur 

förloras. 
 
Fördelar: 
+ Dokument rankas i fallande ordning efter sannolik relevans. 
+ Modellen tar explicit hänsyn till återvinningens osäkerhet. 
+ Användaren slipper konstruera booleska sökformuleringar. 
 
 

2.3 Utvärdering av IR-system 
 
 
Ett IR-system utvärderas vanligen innan det slutligen implementeras (Baeza-Yates & 
Ribeiro-Neto 1999, s. 73). Ett vanligt tillvägagångssätt vid utvärdering av ett IR-system 
är en undersökning av hur precis svarsmängden är. En sådan undersökning kan ge svar 
på ett IR-systems återvinningseffektivitet. En testkollektion används, vilken består av: 
 

• en samling av dokument, 
• en samling av informationsförfrågningar och 
• en mängd relevanta dokument för varje informationsförfrågan där 

relevansbedömningarna vanligtvis har gjorts av ämnesspecialister. 
 
Med denna metod undersöks i vilken utsträckning IR-systemet återvinner de dokument 
som är relevanta för en viss informationsförfrågan. Nedan presenteras två 
utvärderingsstudier som kan sägas ha haft en särskild betydelse för de normer som finns 
för utvärderingsstudier idag. 
 
 

2.3.1 Cranfield 
 
 
Denna utvärderingsstudie av IR-system som genomfördes i slutet av 50-talet i 
Cranfield, England, kan sägas vara den första riktiga undersökningen av 
återvinningseffektivitet. I början på 60-talet gjordes nya experiment och Cranfield II har 
kommit att tjäna som modell för den här typen av utvärderingar av IR-system. 
Cranfieldmodellen kan sedan dess också sägas ha fungerat som ett paradigm inom IR-
forskning och utvärdering (Harter & Hert 1997, s. 7f.). 
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Modellen bestod av tre komponenter, en dokumentsamling, en uppsättning sökfrågor 
och ett antal kriterier för relevansbedömning. Med hjälp av en uppsättning sökfrågor 
ville man testa effektiviteten hos ett antal indexeringsspråk. Cranfieldmodellens största 
förtjänst är, enligt Chowdhury (1999, s. 215), att lämpliga utvärderingssystem för IR-
system kunde utvecklas eftersom studien låg till grund för måtten precision, recall och 
fallout som i stor utsträckning används idag. Dessa mått byggde i själva verket på 
relevans som grundläggande kriterium för utvärdering. Det är något som modellen 
också har kritiserats för. 
 
 

2.3.2 Text REtrieval Conference (TREC) 
 
 
TREC är ett ambitiöst forskningsprojekt för utvärdering av IR-system. Det skapades i 
början på 90-talet och kontrasterar delvis mot Cranfieldmodellen genom att man 
försöker efterlikna verkliga förhållanden (kollektionen innehåller ett mycket stort antal 
fulltext-dokument), man använder sig av den så kallade pooling-metoden för att 
generera relevanta dokument för en informationsförfrågan och deltagande 
forskningsgrupper använder sig av samma utvärderingsmetoder. Fyra av TREC:s 
huvudmål är enligt Smeaton & Harman (1997, s. 171): 
 
• Befrämja forskning inom dokumentåtervinning i stora testsamlingar. 
• Öka kommunikationen bland forskare inom IR som forskningsområde. 
• Underlätta överföringen av teknologiska framsteg från forskningslaboratorie r till 

kommersiella produkter. 
• Öka tillgängligheten av lämpliga utvärderingsmetoder. 
 
TREC:s stora dokumentsamling används för test av olika system och flera sorters IR-
tester förekommer, t ex olika metoder för informationssökning, relevansbedömning och 
återvinningseffektivitet. De traditionella måtten precision och recall, tillsammans med 
andra, nyttjas. 
 
TREC är mest känt för användandet av en urvalsmetod som kallas pooling, vilken 
innebär att man kan uppskatta antalet relevanta dokument för ett visst ämne i 
dokumentsamlingen. Efter en given query relevansbedöms ca 100 av de överst rankade 
sökresultaten hos de olika systemen som ingår i undersökningen. De relevanta 
dokument som återvinns av varje system adderas och därefter uppskattas summan av 
det totala antalet relevanta dokument i samlingen för en specifik query. Enligt Harman 
(1998, s. 11) är poolingmetoden betydelsefull eftersom den bygger på att alla IR-system 
använder sig av någon form av relevansrankning. I och med att TREC använder sig av 
relevans som bas för utvärdering, kan testerna utsättas för kritik på samma grund som 
Cranfield II. 
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2.3.3 Recall och precision 
 
 
Recall och precision är de vanligaste måtten vid utvärderingsstudier av 
återvinningseffektivitet hos IR-system och definieras som följer: 
 
Recall mäter hur stor del av de relevanta dokumenten som har återvunnits: 
 

Antalet återvunna relevanta dokument 
Totala antalet relevanta dokument 

 
Precision mäter hur stor del av de återvunna dokumenten som är relevanta: 
 

Antalet återvunna relevanta dokument 
Totala antalet återvunna dokument 

 
Både recall och precision har kritiserats från olika håll. Enligt Harter och Hert (1997, s. 
10) är det meningslöst att endast presentera ett av dessa mått. Anledningen är att man 
utan svårighet kan uppnå en hög recall genom att konstruera queries som återvinner hela 
databasen. Hög precision kan uppnås genom att man använder så specifika queries så att 
endast ett fåtal dokument som samtliga är relevanta återvinns. Alldenstund de mäter 
olika aspekter av samma sak bör dessa mått således användas tillsammans. 
 
Precision och recall är i allmänhet svårt att mäta i undersökningar där antalet återvunna 
dokument är stort. Recall på webben är inte möjligt att mäta eftersom vi omöjligt kan 
känna till det totala antalet relevanta dokument som finns (Frické 1998, s. 409). 
Chowdhury (1999, s. 213) resonerar på samma sätt och menar att webben som IR-
system är obegränsad och att vi aldrig kan veta hur många dokument som skall 
återvinnas. Vi kan inte ens veta det exakta antalet dokument som är tillgängliga. 
 
Det finns alternativa metoder för att räkna ut precision och recall. Problemet löses 
delvis genom beräkning av precision och recall vid ett fastställt DCV (document cut-off 
value). Om vi t ex har ett DCV på 20, relevansbedöms endast de första 20 träffarna i 
resultatlistan. Det är då möjligt att mäta återvinningseffektivitet genom att beräkna 
precision och recall när man undersökt exempelvis 5, 10, 15, 20 etc av de återvunna 
dokumenten (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 73-78). 
 
Ytterligare kritik som uttryckts mot recall som mått är grundad i att användare sällan 
vill ha en hög recall, förutom i särskilda fall. Chowhury nämner t ex att hög recall är 
önskvärd när en användare söker efter patent i exempelvis en patentdatabas. Då är det 
väsentligt för användaren hitta alla patent som finns inom det specifika området, han 
menar dock att: ”In, general most users want ’a few’ documents in response to a query, 
which means that a moderate level of recall, say 60%, will serve the purpose.” 
(Chowdhury 1999, s. 106f.) Om precision skriver Chowdhury att: ”High precision tends 
to save users’ time and effort, and one of the major objectives of an information 
retrieval system is to achieve this.” (1999, s. 107) 
 
Ännu en invändning är att de två måtten tenderar att ha en omvänd relation. Om man 
har för avsikt att öka recallen så kan man exempelvis använda sig av trunkeringar i 
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queryn eller expandera med queryn med hjälp av synonymer, men då föreligger en risk 
att precisionen sjunker. Om man vill höja precisionen kan man t ex använda sig av 
närhetsoperatorer eller göra sökningar i särskilda fält, vilket antagligen kommer att 
resultera i en högre precision men samtidigt en lägre recall. Sammantaget innebär detta 
att de två effektivitetsmåtten bäst tjänar ett syfte som relativa indikatorer: ”All this 
suggests that recall and precision ratios as reported in experimental studies should be 
treated as relative rather than absolute indicators.” (Large 1999, s. 288) Vid bedömning 
av ett IR-systems effektivitet finns det andra parametrar som kan inkluderas i 
beräkningen, t ex om systemet är lätt att använda, gränssnittets funktion, kostnad och 
inte minst hastighet. Med den tidsram vi har för den här studien har vi dock valt att 
begränsa oss till precision, first twenty precision och genomsnittlig precision. 
 
 

2.3.4 Alternativa mått 
 
 
Det har tagits fram alternativ som komplement till de problemfyllda måtten recall och 
precision. Problemen uppstår eftersom de båda måtten bygger på antagandet att 
mängden relevanta dokument för en query är samma, oberoende av användare. (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 83) Eftersom olika användare inte gör samma 
bedömningar har flera så kallade användarorienterade mått föreslagits. 
 
Fallout är ett slags motsats till recall. Det mäter hur stor andel icke-relevanta dokument 
som återvunnits i förhållande till det totala antalet icke-relevanta dokument som finns i 
databasen. Måttet är ofta använt enligt Harter & Hert (1997, s. 8). 
 
Coverage, novelty och relativ recall är tre användarorienterade mått. 
 

• Coverage anger andelen relevanta dokument som var kända av användaren som 
återvunnits. 

 
• Novelty anger andelen relevanta återvunna dokument som var tidigare okända 

för användaren. 
 

• Relativ recall är andelen relevanta dokument som återvunnits av systemet i 
förhållande till antalet relevanta dokument som användaren förväntade sig att 
hitta. Ett exempel är en användare som önskar hitta 15 relevanta dokument och 
systemet återvinner och rankar 60 dokument. Om användaren hittar sina önskade 
15 dokument bland de rankade, kan han sluta leta och har då uppnått en relativ 
recall på 1 (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 83f.). 

 
Bristen på fastställda metoder och tillvägagångssätt vid utvärderingsstudier av 
webbaserade söktjänster har gjort att det finns liten konsistens bland de studier som 
gjorts. Följden av detta är att det kan vara svårt att jämföra olika forskningsresultat. För 
att delvis råda bot på detta och liknande problem har Oppenheim, Morris och McKnight 
(2000, s. 190-211) presenterat 15 kriterier som de menar bör ingå i varje undersökning. 
Recall utesluts från dessa på grund av att det är omöjligt att känna till det totala antalet 
relevanta dokument på webben för en given query. Däremot nämner de att bl a 
precision, systemets svarstid (tester bör genomföras flera gånger samma dag för att se 
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hur svarstiden skiljer sig åt), andelen döda eller gamla länkar, andelen dubbletter, 
gränssnittets användarvänlighet, valmöjligheter för resultatvisning, förekomst av 
störande reklam bör användas vid utvärderingsstudier av söktjänster på webben. 
 
Man kan ifrågasätta nyttan med ett kriterium som systemets svarstid där faktorer som, 
användarens typ av uppkoppling och trafiken på Internet etc är avhängigt resultatet. Vi 
noterar även att det inte föreslås något kriterium för ett visst DCV som är en 
nödvändighet vid utvärderingsstudier av webbaserade söktjänster. Det föreslås heller 
inga kriterier för hur många queries som bör användas och hur de återvunna resultaten 
av dessa skall värderas med avseende på relevansbedömning, t ex poängsättning vid 
olika relevansnivåer. 
 
First twenty precision (FTP) är ett mått som tar hänsyn till hur bra söktjänsterna är på 
att ranka återvunna relevanta dokument bland de 20 första träffarna. Det används i den 
här studien. 
 
Genomsnittlig precision är liksom FTP ett effektivitetsmått som premierar söktjänster 
som rankar relevanta dokument högt upp i resultatlistan. Även detta mått används i vår 
studie och förklaras tillsammans med FTP mer noggrant i metodavsnittet (se kap. 4 
”METOD”). 
 
 

2.3.5 Relevansbegreppet 
 
 

”Of course one of the first and most important challenges in any study that 
includes relevance is to define the word .” 
(Budd 2001 s. 292) 

 
 
Relevansbegreppet är av central betydelse det gäller utvärdering av IR-system. Det är 
inget oproblematiskt begrepp och det förekommer många olika tolkningar och 
definitioner. 
 
Rubin skriver att det finns två olika sorters relevans. Å ena sidan kan ett dokument vara 
relevant för en användare, å den andra kan ett dokument vara relevant för ett ämne. 
Huruvida ett dokument ska rankas som relevant eller inte för en användare kan enbart 
bestämmas av användaren själv, medan för att ett dokument ska vara relevant för ett 
ämne är något som ska kunna påvisas oberoende av användare (Rubin 1998, s. 34). 
 
Saracevic menar att det inte finns någon fullständig definition av begreppet relevans. På 
basis av att en användares informationsbehov skiljer sig från det som användaren kan 
uttrycka i sin query, menar även han att det finns två olika relevansbegrepp. För att 
uttrycka dessa använder sig Saracevic av de två begreppen relevance och pertinence, 
vilka således beskriver två olika typer av relevans. Skillnaden mellan begreppen är att 
relevance innebär relevansen hos de dokument som återvunnits efter en given query, 
medan pertinence istället innebär hur väl de dokument som återvunnits är lämpliga för 
att tillfredsställa en användares informationsbehov (Saracevic 1997, s. 153). 
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Hos Mizarro är relevans en relation mellan två element, t ex en kommunikationsprocess 
mellan en källa och en destination. Källan kan t ex vara en databas och destinationen 
kan vara slutanvändaren. Även han poängterar att det finns olika typer av relevans i den 
mening att det finns olika nivåer av relevans p g a att relevansbedömning alltid 
innefattar ett subjektivt beslut. Pertinence förekommer även hos Mizarro som påpekar 
att det är viktigt att göra en distinktion mellan vad som är relevant för en given query 
och vad som är användbart för en slutanvändare. (Mizarro 1997, s. 820) 
 
Det skulle vara önskvärt att kunna genomföra en helt objektiv undersökning, men 
eftersom det är människan själv som utgör mätinstrumentet så är det inte möjligt, enligt 
Ellis (1996, s. 25). Slutanvändaren är den enda som kan bestämma vilket dokument som 
är relevant. 
 
Usefullness anges som ytterligare en aspekt som kan tas med i beräkningen utöver ovan 
nämnda relevance och pertinence. Det innebär att man måste ta i beaktande hur relevant 
ett dokument är för en slutanvändares situation. Tidsaspekten är viktig när det gäller 
relevansbedömning. Ett dokument som vid ett tillfälle bedöms som icke-relevant kan 
vid ett annat tillfälle bedömas som relevant. Även om ett dokument uppfyller kraven på 
såväl relevance som pertinence, men innehållet redan är känt av bedömaren, så uppfylls 
inte kravet på usefullness (Korfhage 1997, s. 192f.). 
 
Bedömningen huruvida ett dokument är relevant eller inte kan även påverkas av hur 
många andra dokument som återvunnits. Om 14 irrelevanta dokument har återvunnits så 
kanske det 15:e framstår som relevant. Hade däremot 14 mycket relevanta dokument 
återvunnits hade kanske det 15:e betraktats som irrelevant. 
 
För att motverka partiskhet kan två eller flera personer delta i relevansbedömningen. En 
sådan metod har använts i Chu & Rosenthals (1996) undersökning av precisionen hos 
tre söktjänster på webben. 
 
 

2.4 IR och webben 
 
 
Redan 1997 diskuterade Gudivada svårigheterna med informationssökning på webben, 
vars innehåll då var betydligt mindre än i dag: ”Some estimates suggests that the Web 
currently [1997; förfs. anm.] includes about 150 million pages and that this number 
doubles every four months.” (Gudivada 1997, s. 58) 
 
Dåtidens verktyg för att söka information på webben var inte lika utvecklade som 
dagens. Men trots denna utveckling är det i stort sett samma problem vi brottas med 
idag som då: ”Current search tools retrieve too many documents, of which only a small 
fraction are relevant to the user query.” (Gudivada 1997, s. 58) 
 
Webben är under ständig förändring. Tillkomsten av nya dokument och faktumet att 
gamla dokument ändras eller försvinner skapar problem för användaren. Länkar till 
dokument som inte längre existerar, så kallade döda länkar, skapar problem för de flesta 
söktjänster. 
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Till stor del beror svårigheterna på att det inte finns någon accepterad standard för 
indexering av webbdokument (Dong & Su 1997, s. 72). Ytterligare ett problem som 
nämns är bristen på kvalitetskontroll. Vem som helst kan publicera i stort sett vad som 
helst. 
 
Dublin Core är ett försök att lösa några av problemen med indexering av dokument på 
webben (se kap 2.7.3 ”Dublin Core”). 
 
Webben har vuxit mycket sedan 1997 och fortsätter att växa med en enorm hastighet. 
Lawrence och Giles (1999, s. 107) beräknade webbens storlek till 800 000 000 sidor. 
Den siffran är inte särskilt aktuell idag med tanke på att Google i mars 2004 sade sig 
söka igenom ca 4,2 miljarder sidor (Google). 
 
 

2.5 Söktjänster 
 
 

”It is fair to say that Internet-based information retrival would collapse if 
search engines were not available; without search engines, searchers would 
be about as successfull negotiating the Internet as someone trying to look up 
a phone number in an unsorted Manhattan phone book.” 
(Gordon & Pathak, 1999, s. 142) 

 
 
De första söktjänsterna anpassade för webben kom 1994 (Schwartz 1998, s. 974). 
WebCrawler var den första robotdrivna söktjänst som lanserades. World Wide Web 
Worm var ungefär samtida och indexerade bara titlar i HTML-dokument och länkar till 
webbaddresser (Poulter 1997, s. 135). 
 
Söktjänsternas förtjänster uppmärksammades allt mer och utvecklingen gick framåt, 
vilket ledde till nya produkter som kataloger över söktjänster, metasöktjänster, 
ämnesspecifika söktjänster, t ex hierarkiska ämneskataloger (Schwartz 1998, s. 974). 
Utvecklingen har fortsatt och idag finns en uppsjö av sökmöjligheter som brukar delas 
in i olika kategorier. 
 
Poulter (1997, s. 133ff) menar att det finns tre olika typer av söktjänster: 
 
• Frågebaserade söktjänster (keyword search engines) 
• Ämneshierarkiska kataloger (subject directory search engines) 
• Metasöktjänster (search engines for search engines) 
 
Jenkins et al (1998, s. 985f.) gör ungefär samma uppdelning som Poulter: 
 
• Automatiska söktjänster (automated search engines) 
• Ämneskataloger (classified directories) 
• Metasöktjänster (meta search engines) 
 
Oppenheim, Morris och McKnight (2000, s. 191f.) delar in söktjänster i fyra olika 
kategorier:  
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• Robotdrivna söktjänster (robot-driven search engines) 
• Ämneskataloger (directory-based search engines) 
• Metasöktjänster (meta-search engines) 
• Sökprogram (Software tools) 
 
Oppenheim et al. levererar den mest kompletta distinktionen och deras indelning ligger 
därför till grund för vår genomgång av olika typer av söktjänster. 
 
 

2.6 Typer av söktjänster 
 
 

2.6.1 Robotdrivna söktjänster 
 
 
Clarke och Willett (1997, s. 184) menar att en robotdriven frågebaserad söktjänst i 
huvudsak består av två komponenter: 
 

1. en robot (kallas i en del litteratur spider, crawler eller agent), samt 
2. ett textåtervinningsprogram. 

 
Hos många frågebaserade söktjänster finns alternativ för användaren att genomföra 
enkel (oftast defaultinställning) eller avancerad sökning. Ofta kan man i det avancerade 
alternativet precisera sin query med hjälp av booleska operatorer, närhetsoperatorer, 
trunkeringar och rikta sökningen till specifika fält. En del frågebaserade söktjänster 
tillåter sökning på titel, URL och andra fält vars innehåll finns beskrivet i HTML-
koden. Möjlighet till frassökning förekommer också. 
 
Olika söktjänsters träfflistor skiljer sig åt. Vanligt är att resultatet av en sökning 
presenteras i en lista. I den mån rankning görs, presenteras de dokument som anses mest 
relevanta först i listan. Både den booleska modellen och vektormodellen är vanligt 
förekommande i webbsöktjänsters IR-system. Exempel på robotbaserade söktjänster är 
Google, AltaVista, och Alltheweb. 
 
 

2.6.2 Metasöktjänster 
 
 
För att råda bot på dåtidens [1997; förfs. anm.] bristfälliga söktjänster förutspådde 
Gudivada att ett alternativ till de primära frågebaserade söktjänsterna i framtiden skulle 
få en betydande roll: ”Search services broadcast user queries to several search engines 
and various other sources simultaneously.” (1997, s. 64) 
 
Att kunna rikta en query mot flera söktjänster istället för endast en har kommit att bli ett 
väl fungerande verktyg. Steve Lawrence och C. Lee Giles (1999) presenterade 
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forskning som visade att inte ens den största primära söktjänsten klarar av att täcka mer 
än 1/6 av antalet möjliga webbsidor. Det betyder att om man enbart litar till den formen 
av informationssökning kan man missa många relevanta dokument. Vidare skriver 
Baeza-Yates och Ribeiro-Neto att mindre än en procent av de sidor som indexeras av 
AltaVista, HotBot, Excite, och Infoseek finns representerade i alla söktjänsterna (1999, 
s. 389). De universella metasöktjänsternas fördel är att de i större utsträckning kan fylla 
detta vakuum genom att matcha en query mot flera söktjänster och därmed få större 
täckning. Trots dessa uttalade fördelar har metasöktjänsterna på senare år levt ett ganska 
undanskymt liv i skuggan av de mest populära primära söktjänsterna, t ex Google. 
Troligtvis beror detta delvis på att de metasöktjänster som funnits ofta har varit av 
skiftande kvalitet och haft ett för litet eller stort omfång. En metasöktjänst är inte 
automatiskt bra för att den täcker många primära söktjänster. 
 
Karakteristiskt för en metasöktjänst är att användaren tillåts söka i ett flertal söktjänster 
simultant och se de högst rankade resultaten från samtliga presenterade i en lista. Detta 
baseras på multipel evidens, vilket innebär att metasöktjänsten rankar om träffarna från 
de olika primära söktjänsterna som nyttjas. Ofta placeras de träffar som förekommer i 
flera av de primära söktjänsterna högre upp i resultatlistan än de träffar som enbart 
förekommer i t ex en av de primära söktjänsterna. En metasöktjänst har inget eget index 
utan varje query matchas mot indexen i de söktjänster som ingår i metasöktjänstens 
omfång. En av fördelarna som ofta nämns med metasöktjänster är det faktum att man 
får de högst rankade träffarna från varje söktjänst samlade i en lista vilket minimerar 
risken att få döda länkar, dubbletter och spegelsidor i resultatlistan. 
 
Till metasöktjänsternas nackdel hör att en sökning involverar många processer. 
Sökresultat från de ingående söktjänsterna ska samlas och sammanställas vilket gör att 
sökning i en metasöktjänst kan ta länge tid än en primärsökning. En annan nackdel är att 
de individuella söktjänsternas funktioner inte kan användas i metasöktjänstens 
gränssnitt, men många metasöktjänster har egna möjligheter till avancerad sökning som 
till viss del kompenserar för bortfallet. 
 
Idag är läget annorlunda. Många har satsat på utveckling och användarvänlighet. 
Antalet metasöktjänster med hög kvalitet har till och med bidragit till förekomsten av 
metametasöktjänster (t ex Cleversearch). Exempel på metasöktjänster är Dogpile, 
Ixquick, och Vivisimo. 
 
 

2.6.3 Ämneskataloger 
 
 
En ämneskatalog är ofta storleksmässigt mindre än en robotdriven söktjänst. I de flesta 
fall är innehållet hierarkiskt strukturerat ämnesvis, vilket gör dem lämpliga för 
ämnessökningar eller ”browsing”. Även här kan robotar användas för att samla in 
webbadresser. Till skillnad mot robotdrivna söktjänster kontrolleras dock materialet 
noggrant och indexeras manuellt, vilket gör att den information som kan hittas i 
ämneskataloger ofta är högt relevant. Det vill säga om man nu har samma preferenser 
som den person som ut fört indexeringen. Användare kan också ibland komma med 
förslag på webbadresser som borde ingå i katalogen (Kimmel 1997, s. 13). I 
ämneskatalogerna kan man göra sökningar på termer i länkar och text som finns i 
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katalogens strukturer. Ofta finns möjlighet till ”browsing” i olika kategorier. Ibland 
finns tillgång till en kontrollerad vokabulär, t ex en tesaurus. 
 
Ämneskatalogerna är svåra och dyra att hålla uppdaterade med färskt material i takt 
med webbens snabba tillväxt. De måste även hållas inom ett rimligt omfång för att inte 
bli alltför svårnavigerade. Det kan till och med bli omöjligt för katalogerna att använda 
sig av mänskliga redaktörer om webben fortsätter att öka i samma hastighet som nu 
(Kimmel 1997, s. 13). Exempel på ämneskataloger är Yahoo!, Svesök, och SUNET:s 
webbkatalog. 
 
 

2.6.4 Sökprogram 
 
 
Den här typen av söktjänst fungerar på samma sätt som en metasöktjänst. Skillnaden är 
att den måste installeras på en dator för att kunna användas och de är oftast 
avgiftsbelagda. Fördelar med sökprogram är att de kontinuerligt hålls uppdaterade vilket 
minimerar möjligheten att döda länkar och dubbletter presenteras vid sökresultat samt 
att sökresultatet kan sparas på hårddisken för senare återvinning. Några exempel på 
sökprogram är Websleuth, Copernic  98, och Mata Hari (Oppenheim et al. 2000, s. 193). 
 
 

2.7 Indexeringsmetoder 
 
 
Gemensamt för alla söktjänster är att någon form av indexering sker. För 
ämneskataloger indexeras dokument oftast manuellt vilket oftast resulterar i ett mindre 
antal dokument med stor relevans. Robotdrivna söktjänster använder sig oftast av 
automatisk indexering för att kunna hantera den stora mängd dokument på webben. 
Denna genomgång kommer att fokusera på den senare eftersom de söktjänster som 
ingår i denna undersökning begagnar sig av automatisk indexering. 
 
Med utgångspunkt i en lista av URL:er (Uniform Resource Locator) skickas roboten ut 
på uppdrag att besöka de sidor som finns med på listan. Dessa sidor laddas ner till 
söktjänsten och indexeringsinformation extraheras från sidorna för att möjliggöra 
återvinning av dessa. Det är den extraherade indexeringsdatan som sedan sprids ut och 
lagras i söktjänstens index tillsammans med den indexerade sidans URL-adress. 
Indexeringsdata, t ex webbadress, titel och termer som förekommer i texten hämtas från 
dokumentets HTML-uppbyggnad. För att minska storleken på indexen använder sig en 
del söktjänster av stoppordlistor som utesluter vanligt förekommande ord, t ex 
prepositioner och konjunktioner. 
 
Enligt Gudivada et al. (1997, s. 59) finns det tre olika metoder för automatisk 
indexering: 
 
• En metod som redan nämnts ovan är att roboten har en lista med URL:er och 

indexerar de webbsidor som finns med på listan. 
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• En annan variant baseras på hur populära olika webbplatser är. Här väljs URL:erna 
med avseende på popularitet. Grundtanken är att populära webbplatser innehåller 
länkar till andra populära webbplatser. 

 
• En tredje variant är en uppdelning av webben på basis av olika domännamn. En eller 

flera robotar ges direktiv att noggrant genomsöka de webbplatser som förekommer 
på domäner med ett specifikt suffix. 

 
För att automatiskt indexera dokument använder robotdrivna söktjänster olika typer av 
algoritmer. Algoritmer används även vid återvinning av dokument givet en specifik 
query. Dessa algoritmer är väl bevarade affärshemligheter (Oppenheim et al. 2000, s. 
192). Det gör att det genomförs mycket vid en sökning i en söktjänst som man inte med 
säkerhet kan veta precis hur det genomförs. Det brukar benämnas black box-fenomenet . 
 
När en query matchas mot söktjänstens IR-system sker en sökning i databasen. 
Textåtervinningsprogrammet är strukturerat som en inverterad fil liknande de som 
används i traditionella IR-system. Dokument som anses relevanta för queryn återvinns 
(Clarke & Willett 1997, s. 184). 
 
En av de stora skillnaderna mellan söktjänster på webben och traditionella IR-system är 
att i den tidigare måste alla querys besvaras utan tillgång till själva texterna. Annars 
skulle söktjänsterna behöva spara en lokal kopia av alla webbsidor som indexeras, vilket 
skulle vara för dyrt, eller gå till sidorna vid queryögonblicket, vilket skulle ta för lång 
tid (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 373). Google har dock en lösning på detta 
problem (se kap 4.1.1 ”Google”). 
 
Roboten omnämns ofta även wanderer, walker, och knowbot (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999, s. 373). Trots att ett flertal av robotens olika namn antyder det och det 
faktum att man brukar säga att roboten ”besöker” de sidor som ska indexeras, besöker 
roboten inte alla sidor som indexeras i ordets rätta mening, utan skickar snarare en 
förfrågan till olika servers och ber om nödvändig information (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto 1999, s. 373). Informationen lagras och både interna och externa länkar på sidan 
följs upp. Informationen som inhämtats splittras upp innan den sprids ut i söktjänstens 
index, där den sparas. Med jämna mellanrum ”återbesöker” roboten sedan sidorna för 
att reportera om eventuella förändringar. Den information som lagrats i söktjänstens 
index är grunden till att rankade resultat och booleska sökalternativ kan erbjudas (Large 
et al. 1999, s.136). 
 
Vissa sidor indexeras inte fullständigt. Det är dessa som hos Google omnämns 
oindexerade URL:er (se kap 4.1.1 ”Google”). Dels kan det vara döda länkar eller 
dubbletter av URL:er, dels kan det vara sidor som roboten inte får tillkomst till, som t 
ex intranät eller andra sidor som kräver inloggning. 
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Figuren nedan visar vad Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999) benämner en centraliserad 
arkitektur. 
 
 

 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 374) 

 
 
Den här modellen har två delar: 
 

• En del som behandlar användare, vilken består av användargränssnitt (user 
interface) och querymotor (query engine), och 

• den andra som består av roboten och indexeringsmoduler (indexer). 
 
Det största problemet med den centraliserade arkitekturen är insamlingen av data, pga 
webbens föränderliga natur, alla länkar, och den stora belastningen på webbservrar 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 373f.). Det finns ett flertal varianter av ovan 
nämnda indexeringsarkitektur, som försöker ta itu med de nackdelar som finns. Av dem 
anses av många den viktigaste vara Harvest. 
 
 

2.7.1 Harvest 
 
 
För att lösa de problem som finns med den centraliserade arkitekturen använder sig 
Harvest av två nya element: samlare (gatherers) och agenter (brokers). En samlare 
samlar in indexeringsinformation från en eller flera webbservrar. Insamlingstiden 
definieras av systemet och är periodisk som namnet Harvest antyder. En agent ordnar 
med indexering och gränssnitt för den insamlade informationen. Samlare kan skicka 
information till flera agenter liksom agenter kan skicka vidare information till övriga 
agenter, vilket undviker repetition och minskar belastningen på webbservrar (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 375f.). 
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2.7.2 Metadata 
 
 

”No discussion of the organization of electronic information resources would 
be complete without a consideration of metadata.” 
(Large et al. 1999, s. 136) 

 
 
Metadata är en metod för att förbättra de tillkortakommanden som finns med automatisk 
indexering av t ex dokument på webben. Bibliotekarier har skapat, sparat och använt en 
form av metadata i århundraden (Harvey 1999, s. 260). Ett exempel på detta är 
kortkatalogen. Informationen på ett kort är metadata om en bok (Miller). Den nya 
användningen metadatan är utvecklad för att gälla elektroniska dokument (Harvey 1999, 
s. 260). Kort sagt kan man definiera metadata som ”data about the data” (Baeza-Yates 
& Ribeiro-Neto 1999, s. 142). Ett mångtal olika format för metadata har skapats och 
med anledning att utveckla en standard för användningen av metadata skapades Dublin 
Core Metadata Initiative (DCMI). 
 
 

2.7.3 Dublin Core 
 
 
Dublin Core (DC) är det mest använda formatet för metadata idag. DC:s bas är 15 
element – Dublin Core Metadata Element Set, med vilkas hjälp man ska kunna beskriva 
en resurs (Kungliga biblioteket). Dessa element är: 
 
1. Title – det namn som givits resursen. 
2. Creator – enhet ansvarig för innehållet, kan vara t ex en privatperson eller en 

organisation. 
3. Subject – nyckelord, nyckelfraser eller klassifikationskoder som beskriver resursens 

ämne. Användning av kontrollerad vokabulär är rekommenderad. 
4. Description – en redovisning av resursens innehåll, t ex abstract och 

innehållsförteckning. 
5. Publisher – enhet ansvarig för att resursen gjorts tillgänglig, kan vara t ex en 

privatperson eller en organisation. 
6. Contributor – enhet ansvarig för bidrag till resursens innehåll, kan vara t ex en 

privatperson eller en organisation. 
7. Date – ett datum förknippat med resursens livscykel, t ex datumet för resursens 

skapande eller tillgängliggjordhet. 
8. Type – genren på resursens innehåll. 
9. Format – resursens fysiska eller digitala manifestation, mediatyp. 
10. Identifier – en entydig referens till resursen inom en given kontext. Användning av 

något formellt identifikationssystem rekommenderas, t ex URI (Uniform Resource 
Identifier), som innehåller URL, DOI (Digital Object Identifier), och ISBN. 

11. Source – en referens till källan från vilken den aktuella resursen är härledd. 
Användning av något formellt identifikationssystem rekommenderas, t ex URI. 

12. Language – resursens intellektuella innehålls språk. 
13. Relation – referens till en relaterad resurs. Användning av något formellt 

identifikationssystem rekommenderas, t ex URI. 
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14. Coverage – omfattningen av resursens innehåll, t ex geografiska namn och 
tidsperioder. 

15. Rights – information om rättigheter i anknytning till resursen, t ex copyright. 
 
 

2.8 Återvinnings- och rankningsmetoder 
 
 
De flesta sökmotorer använder varianter av den booleska modellen eller vektormodellen 
för rankning. Precis som för sökningar, gäller även för rankningen att den måste ske 
med endast indexet, utan tillgång till själva texten. Den offentliga information om olika 
söktjänsters rankningsalgoritmer som finns att tillgå är minimal (Baeza-Yates och 
Ribeiro-Neto 1999, s. 380). 
 
Alla robotdrivna söktjänster använder en algoritm för rankning. Dessa 
rankningsalgoritmer kan skilja sig åt mellan olika söktjänster och de är alltid väl 
bevarade företagshemligheter. Enligt Sullivan finns det dock några grundregler som alla 
stora sökmotorer följer (2003a). 
 
En huvudregel i rankningsalgoritmer är plats och frekvens av nyckelord på webbsidor. 
Sullivan (2003a) väljer att kalla detta för plats/frekvensmetoden. Sidor som har 
söktermer i HTML-titeltaggen antas ofta vara mer relevanta för givet topic än andra. 
Vidare kontrolleras om nyckelord befinns högt upp på webbsidan, som t ex i 
huvudrubriken eller i någon av de första paragraferna. Det antas att webbsidor som är 
relevanta för topicet nämner söktermerna tidigt i dokumentet. 
 
Frekvens är en annan ledande faktor i hur söktjänster bestämmer relevans. Söktjänster 
analyserar hur ofta nyckelord förekommer i förhållande till andra ord på en webbsida. 
De med hög frekvens av nyckelord antas ofta vara mer relevanta än andra webbsidor 
(Sullivan 2003a). 
 
Sullivan (2003a) menar att alla större sökmotorer använder ovan nämnda faktorer till en 
viss grad, men efter det träder de skillnader in som utgör en orsak till att samma query i 
olika söktjänster leder till olika resultat. Andra orsaker till skillnader i resultat är att alla 
söktjänster indexerar olika och olika många webbsidor och uppdaterar sitt index olika 
ofta. Det betyder att inga söktjänster med eget index har samma dokumentsamling att 
söka igenom. Allt detta leder till skillnader i presenterade resultat efter sökning med 
samma query i olika söktjänster. 
 
Många söktjänster straffar sidor som använder sig av så kallad spamming genom att 
utdela lägre relevanspoäng eller helt utesluta dem från sitt index. Spamming innebär att 
man upprepar nyckelord (Schwartz 1998, s. 976). Ett exempel är att man på en 
webbsida upprepar ett ord, som inte ens behöver vara relevant, hundratals gånger för att 
på så vis öka frekvensen och därmed även rankningen. Det kan ske dolt för ögat, genom 
att man skriver orden i samma färg som bakgrunden. Andra, mer komplicerade metoder 
har också utvecklats för att lura till sig högre rankning i söktjänsternas resultatlistor. 
Därför använder sig många söktjänster nu även av vad Sullivan (2003a) kallar för Off 
The Page Factors. Dessa är faktorer som en webbmaster inte lika enkelt kan 
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manipulera. Ett exempel på en sådan faktor är länkanalys (se kap. 4.1.1 ”Google” för 
Googles rankningsalgoritm PageRank). 
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3 Tidigare forskning 
 
 
I det här kapitlet presenteras undersökningar som vi anser, på ett eller flera sätt, ha 
gemensamma beröringspunkter med vår egen. I genomgången av tidigare forskning 
nämns även för- och nackdelar med vissa metoder som använts i andra studier. Syftet är 
att vi själva ska försöka undvika problem som är behäftade med vissa av dessa metoder 
och kunna presentera en studie med hög reliabilitet och validitet. Genomgången 
presenteras i kronologisk ordning. 
 
 

3.1 Utvärderingsstudier 
 
 

3.1.1 Heting Chu och Marilyn Rosenthal (1996) 
 
 
Syftet med Chu och Rosenthals studie (1996) var att utveckla en metod som kunde 
tillämpas vid utvärdering av alla typer av webbaserade söktjänster. 10 queries användes, 
varav 9 hämtades från verkliga referensfrågor, och 1 formulerades av författarna själva 
för att kunna testa fältsökning. De tre robotdrivna söktjänsterna Alta Vista, Excite och 
Lycos användes. De 10 första träffarna hos varje söktjänst relevansbedömdes. 
 
För att mäta återvinningseffektivitet användes precision, men även svarstiden för varje 
söktjänst togs i beaktande. Webbens storlek och omöjligheten att beräkna antalet 
relevanta dokument för en given query gjorde att recall uteslöts. 
 
Med utgångspunkt i söktjänsternas olika frågesyntax gjordes sökningar som involverade 
trunkering, ord/frassökning, fältsökning och boolesk logik. Även söktjänsternas 
känslighet för gemener och versaler testades. Vid valmöjlighet till enkel eller avancerad 
sökning valdes det enkla alternativet, för att användare med ingen eller ringa erfarenhet 
av informationssökning på webben, skulle kunna relatera till undersökningens resultat. 
 
De första 10 återvunna dokumenten relevansbedömdes på en tregradig skala av båda 
författarna separat och tilldelades 0 poäng för icke-relevant, 0,5 poäng för lite relevant 
och 1 poäng för relevant. Poängsättningen baserades inte på en noggrann kontroll av 
innehållet i de återvunna fulltextdokumenten, utan endast på den text som fanns under 
varje träff i träfflistan. Som skäl för detta tillvägagångssätt angavs tidsbrist och länkars 
opålitlighet. Författarna menar att det t ex kunde röra sig om döda länkar och länkar 
med förändrat innehåll. Den här metoden av relevansbedömning kan ändå utsättas för 
kritik, ty i de allra flesta fall är det mest intressant för en användare att hitta ett 
fulltextdokument som är relevant för en given query, istället för att bara utgå från det 
text som finns tillgänglig hos en del söktjänster under varje träff. 
 
För varje query räknades precisionen ut och varje söktjänsts totala effektivitet räknades 
ut med ett medelvärde. Ingen hänsyn togs till söktjänsternas rankningseffektivitet. Om 
en given query resulterade i färre än 10 återvunna träffar beräknades precisionen med 
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det antal som återvunnits. Vid ett tillfälle, för en given query, återvann Lycos 4 
dokument som samtliga bedömdes som relevanta och därför gav en precision på 1 
(4/4=1), vilket kan vara kraftigt missvisande i jämförelse med de andra söktjänsternas 
resultat. Det här illustrerar innebörden i Harter och Herts kritik av precision som 
nämndes i kapitel 2.3.3 ”Recall och precision”. 
 
Författarna sammanfattar studien med konstaterandet att Alta Vista hade den bästa 
genomsnittliga precisionen, (0,78), Lycos kom på andra plats, (0,55), och Excite 
uppvisade sämst resultat (0,45). 
 
 

3.1.2 Nicholas Tomaioulu och Joan Packer (1996) 
 
 
I Tomaioulu och Packers undersökning (1996) användes hela 200 olika queries vid 
utvärderingen av fem olika söktjänster. De baserades dels på informationsbehov hos 
studenter vid Central Connecticut State University och från författarna själva. De tre 
robotdrivna söktjänsterna Alta Vista, InfoSeek och Lycos samt de två 
katalogsöktjänsterna Magellan och Point ingick i studien. 
 
Syftet med studien var att uppnå så hög precision som möjligt och utformningen av 
queries baserades på söktjänsternas hjälpavsnitt och FAQs. Därmed fick utformningen 
av queries inte samma innebörd hos alla söktjänster. De olika söktjänsterna har en 
varierande grad av möjlighet till avancerad sökning vilket gör att en jämförelse inte blir 
särskild rättvisande utan snarare visar hur väl en tränad informationssökare kan hitta 
relevanta dokument, då en vanlig användare oftast nyttjar enkelsökningsalternativet, och 
formulerar sitt informationsbehov med ett eller ett par nyckelord. 
 
De 10 första återvunna dokumenten relevansbedömdes som binära av författarna själva, 
d v s antingen icke-relevanta eller relevanta (0 eller 1), med utgångspunkt i den text som 
fanns med under varje träff i träfflistan. Fulltextdokumenten undersöktes enbart i de fall 
där det inte var möjligt att göra relevansbedömning med tillgänglig text. Ingen hänsyn 
togs till rankningseffektivitet. 
 
Dubbletter och spegelsidor betraktades som icke-relevanta. Om en sökning resulterade i 
färre än 10 träffar uteslöts den vid uträkningen av precision. Det hände i flera fall med 
katalogsöktjänsterna. Detta innebar att antalet queries som ingick i beräkningarna för de 
olika söktjänsterna varierade Resultatet var kanske inte oväntat med tanke på att 
katalogsöktjänster indexerar färre antal dokument än robotdrivna söktjänster. 
 
Resultatmässigt hade de robotdrivna söktjänsterna högst precision med Alta Vista på 
första plats (93%) , följd av InfoSeek (83%) samt Lycos (81%). Magellan (78%) hade 
bäst precision av de ämneshierarkiska katalogerna och Point (21%) var sämst. 
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3.1.3 Wei Ding och Gary Marchionini (1996) 
 
 
I Ding och Marchionis undersökning (1996) testades återvinningseffektiviteten hos de 
tre robotdrivna söktjänsterna InfoSeek, Lycos och OpenText med fem queries som 
formulerats med avseende på varje söktjänsts frågesyntax för att optimera effektiviteten. 
Tre av dessa hämtades från övningar i DIALOG som använts i undervisningssyfte. 
Övriga queries grundades på personliga intressen hos författarna. 
 
De relevansbedömde de 20 första träffarna med en sexgradig relevansskala. 5 poäng 
tilldelades sådana dokument som ansågs högrelevanta och 0 poäng tilldelades de 
dokument som inte alls behandlade sökfrågans ämne, även dubbletter och döda länkar 
inkluderades i denna kategori. Däremellan angavs precisa kriterier för en viss 
poängtilldelning. 
 
Tre olika kategorier av precision användes: 
 
• Precision 1a: Medelprecisionsvärdet av de dokument som fått poängen 3, 4 och 5 av 

de 20 första träffarna för varje enskild söktjänst. 
 
• Precision 1b: Medelprecisionvärdet av de dokument som fått poängen 4 och 5 av de 

20 första träffarna för varje enskild söktjänst. 
 
• Precision 2: Medelprecisionsvärdet av de dokument som fått poängen 3, 4 och 5 av 

alla tre söktjänsternas första 20 träffar. 
 
Salience är ett annat mått som användes. Det beräknades genom att summan av 
relevanspoäng för de första 20 träffarna för varje enskild söktjänst jämfördes med 
summan av relevanspoäng för alla tre söktjänsterna. 
 
För att visa hur väl de olika söktjänsterna rankade relevanta dokument högt i träfflistan 
användes måttet relevance concentration som beräknades genom att antalet träffar som 
fått poängen 4 eller 5 bland de 10 högst rankade dokumenten delades med antalet träffar 
som fått poängen 4 eller 5 bland de 20 högst rankade dokumenten. 
 
Sammantaget var Lycos den bästa av de tre söktjänsterna på grund av bäst precision 
överlag, ett användarvänligt gränssnitt och ett högt saliencevärde. 
 
 

3.1.4 Sarah J. Clarke och Peter Willett (1997) 
 
 
Clarke och Willets studie (1997) inkluderade de tre robotdrivna söktjänsterna Alta 
Vista, Excite och Lycos. Förutom genomsnittlig precision förekommer här även relativ 
recall och coverage som mått på återvinningseffektivitet. Här utfördes sökningarna med 
utgångspunkt i de olika söktjänsternas frågesyntax och alla queries konstruerades så 
enkelt som möjligt. 
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Med utgångspunkt i den metod som kalls pooling (se kap. 2.3.2 ”TREC”) ville Clarke 
och Willet få fram ett sätt att beräkna recall även vid utvärderingsstudier av söktjänster 
på webben. De skapade en pool av relevanta dokument genom att slå samman resultaten 
från alla relevanta dokument som återvunnits av samtliga söktjänster och kunde därmed 
uppskatta det totala antalet relevanta dokument och få en relativ recall. 
 
En fundamental skillnad är att TREC har en databas som är gemensam för alla system 
som testas, medan Alta Vista, Excite och Lycos, var och en, har en egen databas som 
indexerats med olika metoder. Detta innebär svårigheter att direkt applicera pooling 
metoden på utvärdering av söktjänster på webben. Hur ska man t ex förhålla sig till ett 
relevant dokument som förekommer i två eller flera söktjänsters databaser? Vilka av de 
betraktade databaserna innehåller ett givet återvunnet, relevant dokument? 
 
För att inte låta denna problematik undergräva undersökningens trovärdighet gjorde 
Clarke och Willet en andra sökning, efter varje initial query, där delar ur relevanta 
dokument som återvunnits, t ex titeln, användes som söktermer vid den andra 
sökningen. Om en sökning med dessa termer i de andra söktjänsterna resulterade i att 
samma dokument återvanns, togs dessa dokument med i beräkningen av relativ recall 
för den ursprungliga queryn. 
 
Coverage beräknades genom att det totala antalet tillgängliga relevanta dokument för en 
söktjänst, efter bägge sökningarna, delades med det totala antalet relevanta dokument 
som återvunnit s av alla tre söktjänsterna. Ingen hänsyn togs till söktjänsternas 
rankningseffektivitet. 
 
De 30 queries som användes konstruerades med utgångspunkt i forskningsfrågor och 
uppsatsämnen, men även från författarnas egna intresseområden. I likhet med Chu och 
Rosenthal relevansbedömdes de 10 första träffarna och en tregradig poängskala 
användes. 0 poäng tilldelades icke-relevanta träffar samt döda länkar och dubbletter. 
Träffar som var delvis relevanta och länklistor som ledde till relevanta träffar fick 0,5 
poäng och 1 poäng tilldelades dokument som bedömdes som relevanta. 
 
 

3.1.5 Vernon Leighton och Jaideep Srivastava (1997) 
 
 
1997 samlade Leighton och Srivastava in biblioteksbesökares referensfrågor till 
informationsdisken på Maxwell Library på Winona State University, Winona, MN, för 
att använda dem som grund för utformning av de queries som skulle användas i studien. 
10 sökfrågor kom då från verkliga användares informationsbehov och 5 sökfrågor 
hämtades från Tomaiuolo och Packers undersökning. Sammanlagt 15 queries 
formulerades så att de fick samma innebörd i alla söktjänsterna och alternativet för 
enkel sökning användes. De fem robotdrivna söktjänsterna AltaVista, Excite, HotBot, 
InfoSeek och Lycos testades och de 20 första träffarna relevansbedömdes. För att 
eliminera risken att databasernas innehåll skulle hinna ändras, matchades varje query 
mot samtliga söktjänster under samma dag. 
 



31 

Denna undersökning är intressant att nämna eftersom den genomfördes med speciella 
tekniker för att minimera partiskhet vid relevansbedömning samt att de använde sig av 
måttet first twenty precision för att ta hänsyn till rankningseffektivitet. 
 
För att minimera risken för partiskhet vid relevansbedömning sparades de återvunna 
dokumenten av en särskild programvara som dolde vilken söktjänst som hade returnerat 
träffarna. Återvunna dokument relevansbedömdes sedan på en skala från 0 till 3. 
Träffarna delades in i en av följande kategorier: 
 

• Dubbletter, inaktiva länkar och irrelevanta dokument. 
• Tekniskt relevanta träffar. 
• Potentiellt användbara träffar. 
• Med stor sannolikhet relevanta träffar. 

 
Ett dokument ansågs tillhöra kategori 1 om det innehöll alla termer i queryn, men 
innehållet inte motsvarade ämnet uttryckt av queryn. Även dokument som behandlar 
ämnet i obetydlig mening placerades i kategori 1. 
 
I kategori 2 placerades dokument som innehöll användbara länkar eller dokument som 
enbart behandlar en viss aspekt av ämnet. 
 
Dokument som ansågs användbara genom att innehålla många länkar till andra 
dokument som behandlade ämnet eller dokument som uttömmande behandlade det 
specifika ämnet i queryn placerades i kategori 3. 
 
 

3.1.6 Michael Gordon och Praveen Pathak (1999) 
 
 
Gordon och Pathak undersökte 1999 8 populära söktjänster med avseende på 
återvinningseffektivitet. Studien tog även hänsyn till söktjänsternas överlappning. 
AltaVista, Excite, InfoSeek, OpenText, HotBot, Lycos, Magellan och den 
ämneshierarkiska katalogsöktjänsten Yahoo! ingick i undersökningen. Författarna ville 
med sitt urval inkludera de flesta större söktjänsterna. 
 
För att uppnå objektivitet vid studien hämtades sökfrågorna från informationsbehov hos 
lärare och forskare vid University of Michigan Business School. De fick fylla i formulär 
där de formulerade sitt informationsbehov, både som nyckelord och mer utförligt. Såväl 
utformning av queries, sammanlagt 33 stycken, som själva sökningarna gjordes av 
erfarna informationssökare som optimerade sökningarna för varje query och söktjänst. 
Sedan skickades resultatet tillbaka till de som formulerat sitt informationsbehov. 
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De 20 första träffarna relevansbedömdes av de som formulerat sitt informationsbehov. 
Att låta användarna göra relevansbedömningen gav, enligt författarna, studien större 
autenticitet, något som saknats i tidigare utvärderingsstudier. En fyrgradig skala 
användes och återvunna dokument bedömdes som: 
 

• högst relevant 
• något relevant 
• något irrelevant 
• helt irrelevant. 

 
Det framgår inte hur dubbletter, döda länkar och spegelbilder har behandlats. 
 
För att mäta återvinningseffektiviteten användes precision, relativ recall och overlap 
(graden av överlappning). Precision och relativ recall beräknades vid varje DCV-nivå 
för att även få med rankningseffektivitet. 
 
 

3.2 Sammanfattning av utvärderingsstudier 
 
 
Samtliga utvärderingsstudier som valts i vår genomgång av tidigare forskning har 
inkluderat robotdrivna söktjänster. I två fall har även ämneskataloger ingått. Vi har inte 
funnit någon undersökning som inkluderat en metasöktjänst. 
 
 

3.2.1 DCV 
 
 
I tre av de presenterade undersökningarna har ett DCV på 10 valts. Med ett för lågt 
DCV får varje enskilt dokument stor betydelse i beräkningen av precisionsvärdet. Ju 
lägre DCV som tillämpas, desto större betydelse får varje enskilt dokument. Å andra 
sidan innebär ett för högt DCV att varje dokument får väldigt liten effekt på 
precisionsvärdet. Ytterligare en nackdel med ett för högt DCV är den tid som går åt till 
relevansbedömning av varje dokument. 
 
 

3.2.2 Queries 
 
 
Antalet queries som matchats mot söktjänsterna har varierat stort i valda 
undersökningar, från Ding och Marchioninis 5 queries, till Tomaioulu och Packer som 
använde 200 stycken. Antalet queris som bör användas för att ge en undersökning 
validitet är omdiskuterat. Generellt kan man i tabellen se att 10-20 queries är vanligare 
än ett större antal. Även här är tidsaspekten en trolig förklaring. 
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3.2.3 Relevansnivåer 
 
 
Relevansnivåerna varierade i de olika studierna. Från en binär bedömning, 0 eller 1, till 
en sexgradig skala. Problem med en binär skala är att ett återvunnet dokument ofta är 
mer eller mindre relevant, givet en specifik query. Å andra sidan kan det vara svårt att 
vara konsekvent och objektiv i relevansbedömningen i en flergradig skala och det kan 
dessutom vara problematiskt att ange precisa kriterier för en viss poängtilldelning av ett 
dokument. Antalet queries har stor betydelse för utformandet av relevansnivåer. Det är 
därför Ding och Marchioninis undersökning hade en sexgradig relevansskala och endast 
5 queries. Att applicera deras poängskala på Tomaioulo och Packers studie med 200 
queries skulle ta alltför lång tid och därför känns deras indelning av dokument som 
icke-relevanta eller relevanta mer motiverad i detta fall. 
 
Dubbletter och döda länkar har, i de flesta studier som presenterats, betraktats som icke-
relevanta, medan spegelsidor bedömts som unika dokument. Undantaget är Chu och 
Rosenthal, som betraktade såväl dubbletter som spegelsidor som unika dokument, och 
Tomaioulu och Packer som betraktade såväl dubbletter som spegelsidor som irrelevanta 
dokument. Bedömningen av spegelsidor som unika dokument motiverades med att de 
kan vara den enda fungerande versionen av ett dokument vid just det tillfället, vilket är 
ett helt rimligt resonemang med tanke på webbens föränderliga karaktär. 
 
Tomaioulu och Packer utgick från den summering av dokumentets innehåll som fanns 
med under varje träff i träfflistan vid relevansbedömning. Om inte det var möjligt 
bedömdes fulltextdokumentet. Den här formen av relevansbedömning kan med stor risk 
bli ytterst missvisande eftersom länken till det aktuella dokumentet kan hänvisa till ett 
dokument vars innehåll inte alls motsvarar beskrivningen. Även Chu och Rosenthal 
använde sig av den metoden och författarna angav visserligen tidsbrist som ett skäl till 
detta. Hos de robotdrivna söktjänster som användes i studien genereras normalt 
beskrivningen av dokumentet i träfflistan automatiskt och behöver således inte alls 
spegla dokumentets reella innehåll. 
 
Gordon och Pathaks metod där de låter användaren eller den som formulerat sitt 
informationsbehov göra relevansbedömningarna är mer giltig, men det förutsätter 
förstås att användaren får tid att formulera sina informationsbehov och sedan bedöma 
återvunna dokument. Det är lättare att undvika felaktiga relevansbedömningar med 
denna metod. Om någon annan person än den som formulerat informationsbehovet 
genomför sökningarna är det omöjligt för den personen att helt och hållet känna till 
bakgrund, motiv och behov det hos personen med det givna informationsbehovet. 
Endast personen med informationsbehovet kan bedöma om dokumentet uppfyller 
kraven på usefullness. 
 
 

3.2.4 Effektivitetsmått 
 
 
I samtliga undersökningar användes någon form av precision. Anledningen är förstås att 
det är ett mycket centralt mått vid utvärdering av söktjänster på webben och syftet med 
de flesta studier är att se hur pass väl olika söktjänster lyckas med att återvinna 
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relevanta dokument. Det finns ändå märkbara skillnader i hur precision har beräknats 
med avseende på återvunna dokument. 
 
Som redan nämnts, valde Chu och Rosenthal, att beräkna precision efter antalet 
dokument som återvunnits i de fall då antalet var mindre än bestämt DCV. Det innebär 
att resultatet inte blir särskilt rättvisande i jämförelse med andra söktjänster som kanske 
återvunnit lika många relevanta dokument men med ett fullständigt DCV. I fallet med 
Lycos som, efter en given query, återvann 4 dokument som alla bedömdes relevanta 
uppnåddes en precision på 1 (4/4=1). De övriga söktjänsterna, Alta Vista och Excite, 
återvann båda 10 dokument varav 8 respektive 6 av dessa bedömdes vara relevanta och 
uppnådde därmed en precision på 0.8 respektive 0.6. Trots att Alta Vista återvinner 
dubbelt så många relevanta dokument som Lycos fick den ändå sämre precision än 
Lycos. 
 
Tomaioulu och Packers precisionsberäkning ger enbart en grov uppskattning av varje 
söktjänsts precision. Att utesluta queries från beräkningen där man återvunnit färre än 
10 dokument påverkar resultatet och giltigheten av precisionsmedelvärdet eftersom 
antalet queries som matchas mot de olika söktjänsterna inte blir detsamma. Här är, som 
tidigare nämnts, ämneskataloger särskilt utsatta. 
 
Hos Ding och Marchionini förekom tre kategorier av precision, 1a, 1b och 2. 
Författarna gav ingen motivering till denna indelning och nyttan kan ifrågasättas. En 
fördel är förstås att det i denna utvärderingsstudie finns detaljerade kriterier för vilken 
poäng som skall tilldelas ett dokument (0-5), men syftet med en precisionsindelning i 
tre kategorier motiveras inte och det är svårt att se kopplingen till en sexgradig skala. 
 
Clarke och Willett försökte, i motsats till de andra studierna (förutom Gordon och 
Pathak), beräkna relativ recall med en metod som hämtats från TREC. Man kan 
ifrågasätta pooling-metodens tillämpning vid utvärdering av söktjänster på webben, då 
de flesta söktjänster använder sig av sin egen databas som indexerats med skilda 
metoder, till skillnad mot TREC där det bara finns en databas. 
 
Leighton och Srivastava hade med sitt precisionsmått first twenty precision försökt mäta 
rankningseffektiviteten hos söktjänster och denna metod motiveras med att de första 
dokumenten i träfflista oftast är de som användaren granskar. Det har vi även poängterat 
i inledningen till vår studie och måttet kommer även att använda av oss för att se hur väl 
de söktjänster vi valt rankar relevanta dokument. 
 
 

3.2.5 Hypotesprövning 
 
 
I två av de presenterade undersökningarna har hypotesprövning förekommit för att se 
om det föreligger några signifikanta skillnader mellan resultaten. Syftet var att 
undersöka huruvida det fanns en verklig skillnad mellan resultaten eller om utfallet av 
undersökningen enbart kunde förklaras med slumpen. Ding och Marchionini använde 
sig av en tvåvägs variansanalys. I Gordon och Pathaks studie gjordes ett icke-
parametriskt test. 
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3.2.6 Sammanfattande tabell av tidigare forskning 
 
 
Här presenteras en överskådlig sammanfattning av vilka söktjänster, vilket DCV, antal 
queries, relevansnivåer och vilka effektivitetsmått som använts i de tidigare 
undersökningar som presenterats. 
 
 

 Söktjänster 
(alfabetisk 
ordning) 

DCV Antal queries Relevansnivåer Effektivitetsmått 

Chu & 
Rosenthal 

 

1. AltaVista 
2. Excite 
3. Lycos 

10 10 
• 0 
• 0,5 
• 1 

• Precision 
• Svarstid 

Tomaioulu & 
Packer 

1. AltaVista 
2. InfoSeek 
3. Lycos 
4. Magellan 
5. Point 

10 200 
• Icke-relevant 
• Relevant 
(0 och 1) 

• Precision 

Ding & 
Marchionini 

1. InfoSeek 
2. Lycos 
3. OpenText  

20 5 
Sexgradig 
skala - 0-5 

• Precision 1, 1a och 1b 
• Salience 
• Relevance concentration 

Clarke & 
Willett 

1. Alta Vista 
2. Exite 
3. Lycos 

10 30 
• 0 
• 0,5 
• 1 

• Genomsnittlig precision 
• Relativ recall 
• Coverage 

Leighton & 
Srivastava 

1. AltaVista 
2. Excite 
3. HotBot 
4. InfoSeek 
5. Lycos 

20 15 0-3 • First twenty precision 

Gordon & 
Pathak 

1. AltaVista 
2. Excite 
3. InfoSeek 
4. OpenText  
5. HotBot 
6. Lycos 
7. Magellan 
8. Yahoo! 

20 33 

• Högst relevant 
• Något relevant 
• Något irrelevant 
• Helt irrelevant 
(0-3) 

• Precision 
• Relativ recall 
• Overlap 

 
 
Trots olika varianter av utvärderingsstudier kan vi ändå se att Cranfield II, där precision 
förekom för första gången, och TREC, legat till grund för moderna undersökningar. 
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4 METOD 
 
 

4.1 Val av söktjänster 
 
 
Vår motivering till valet av söktjänsterna Google och Dogpile har presenterats tidigare. 
I tidigare utvärderingsstudier av återvinningseffektivitet hos söktjänster på webben har 
samma söktjänster förekommit i flera undersökningar. AltaVista, Excite och Lycos har 
inkluderats i flera olika studier och en tänkbar anledning är att det ger möjlighet att 
jämföra resultat med andra undersökningar. Resultatet av vår undersökning är däremot 
svårare att jämföra med tidigare forskning eftersom vi inte funnit någon 
utvärderingsstudie där en metasöktjänst inkluderats. Det bör dock inte innebära något 
större problem eftersom syftet med vår studie inte är att jämföra resultatet av densamma 
med tidigare forskning. 
 
 

4.1.1 Google 
 
 
Google startades officiellt den 21:a september 1999, efter lyckade tester med Alpha- 
och senare Betaversion, och har sedan utvecklats till ett stort namn bland söktjänster på 
webben. Namnet Google är en lek med den matematiska termen googol, som står för en 
1 följd av hundra nollor. Namnets anknytning till webben blir då uppenbar. Enligt 
Notess (2003) hävdade Google i juni 2000 att deras index innehöll 560 miljoner 
webbsidor. I april 2002 innefattade deras index över 2 miljarder poster. I mars 2004 
sade sig Google söka igenom 4,2 miljarder sidor. (Google) Googles framgång bevisas 
inte bara av ett gigantiskt index utan söktjänsten har under många år varit en stående 
vinnare i t ex Search Engine Watch Awards, där de blivit utnämnda bästa söktjänst fyra 
år i rad (!). Söktjänsten har fått priser för såväl största som bästa sökmotor av så många 
olika tidsskrifter och webbsidor att det känns överflödigt att nämna de alla här, se under 
Awards på Googles webbplats. 
 
Google har en egen databas med indexerade webbsidor och utöver det en samling 
oindexerade URL:er. Dessa oindexerade URL:er kan man lätt känna  igen i resultatlistan 
på att det inte finns något utdrag från sidan, ingen storlek, och ingen cachad kopia av 
dokumentet. Oindexerade URL:er kan bl a vara dubbletter av URL:er, döda eller 
felaktiga länkar, eller sidor med begränsad åtkomst. Under 2001 ökade Google sitt 
index med att innehålla först PDF-filer, och sedan en mängd andra, såsom t ex: .ps, 
.doc, .txt, .ppt, .rtf, .asp, .wpd. (Notess 2003) 
 
Fördelar med Google är enligt dem själva snabbheten som en sökning utförs med. Tack 
vare en effektiv sökalgoritm och tusentals sammankopplade datorer är sökmaskinen så 
snabb. De flesta sökningar som utförs, och det är många – ca 200 miljoner dagligen, tar 
under en sekund och många till och med under en halv. När Google indexerar 
webbsidor tas ett ”snapshot” av sidan som Google sedan sparar i sin cache. Den sidan 
kan man hämta om t ex originalsidan är ur funktion och det är också på den här cachade 
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sidan som termerna från sökarens query överstryks i olika färger, en färg för varje term 
för att man lättare ska finna de termer man söker efter i ett dokument. Den enda 
egentliga nackdelen med den cachade sidan är att den kan vara sämre uppdaterad än 
originalsidan. 
 
Google använder sig automatiskt av en boolesk AND-operator. Träffar som matchar 
frasen direkt får högre ranking. Istället för NOT används ”–” och ”OR” används som 
”eller”. Trunkering stöds inte och det finns inte heller någon automatisk pluralsökning 
eller stemming. Men vid frassökning kan man låta en asterisk ”*” representera ett ord. 
Google är inte skifteskänsligt, vilket betyder att systemet inte skiljer på gemener och 
versaler, förutom vid användning av operatorn ”OR”. 
 
Google har en stoppordlista och ignorerar automatiskt ord som t ex ”http”, ”.com”, 
”the”, ”of”, och ”and”. Stoppord ord kan dock inkluderas i en sökning genom att man 
sätter ett ”+”-tecken framför eller automatiskt om orden finns i en fras. Man får dock 
akta sig för att placera ”+” framför ord som inte är stoppord. Om man ändå skulle göra 
det ignoreras alla ”+”-tecken. Sidor klustras, vid presentation av resultat, ihop efter site 
så endast två sidor från samma site visas, varav den andra presenteras med indrag. 
 
Sökresultaten rankas av programmet PageRank, eller SidBetyg, som grundarna av 
Google, doktoranderna Larry Page och Sergey Brin, utarbetade på Stanford University. 
PageRank rankar sidorna genom att räkna länkar från andra sidor till aktuell sida a, ju 
fler länkar till sidan a desto ”värdefullare” anses sidan a vara. Utöver det analyseras 
också sidorna som länkar till sidan a. Ju fler länkar till andra sidor de sidorna har, desto 
mindre värd blir rösten från de sidorna till sidan a och tvärtom. Länkar från sidor som 
själva har ett stort värde på PageRank ger ett större bidrag än sidor som har ett lågt 
värde på PageRank, givet att antalet utgående länkar från sidorna är konstant. 

 
Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 381) skriver att PageRank simulerar en 
användare som slumpmässigt navigerar på webben som hoppar till en slumpmässigt 
vald sida med sannolikheten q eller följer en hyperlänk (från aktuell sida) med 
sannolikheten 1 – q. Vidare antas att den simulerade användaren inte går tillbaka till en 
redan besökt sida genom att följa en redan använd hyperlänk bakåt. 
 
Låt C(p) vara antalet utgående länkar på sidan p och antag att sidan a länkas till från 
sidorna p1 till pn. Då skrivs PageRank, PR(a) av a som: 
 

 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 381) 
 
Där q måste definieras av systemet (typiskt 0.15). Här framgår att andra sidors vikt är 
beroende av antalet länkar på sidan. 
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4.1.2 Dogpile 
 
 
En av dagens populäraste metasöktjänster är Dogpile. Den täcker 15 olika primära 
söktjänster och kataloger. En query i dogpile matchas mot följande söktjänster: 
 
1. Overture 
2. Web Search Picks 
3. Google 
4. LookSmart 
5. WebCatalog with Findwhat 
6. Yahoo! 
7. Search Partner Network 
8. Ask Jeeves 
9. Enhanced Interactive 
10. Open Directory 
11. LookSmart Reviewed Sites 
12. Inktomi 
13. About 
14. Kanoodle 
15. Internet Picks 
 
Metasöktjänster ses ofta som lämpliga enbart för sökningar ”quick and dirty” och det 
finns inte på långa vägar lika många recensioner av Dogpile som t ex Google. När man 
väl hittar något skrivet om Dogpile, brukar den omnämnas något i stil med 
”metasöktjänsten med det knäppa namnet”. Namnet Dogpile, som ungefär betyder 
”hundhög”, förklaras ha tagits med tanke på att förr i tiden hämtade hundar 
morgontidningen på husets framsida. Idag hämtar Arfie (Dogpiles maskot) relevant 
information från webbens ledande söktjänster dygnet runt. Det är också därför 
sökknappen hos Dogpile heter ”GO FETCH!”. 
 
Tidningen PC World skriver dock att ”It’s a long drop from No. 1 [Google; förfs. anm.] 
to No. 2, but Dogpile can work its canine charms even on users who are happy with 
Google.” (PC world) Här rankas alltså Dogpile som den näst bästa söktjänsten på 
webben. 
 
Att metasöktjänster inte ses som särskilt användbara beror på de att äldre modeller dels 
tog lång tid och dels saknade möjligheter för raffinerade queries med exempelvis 
booleska operatorer. Mycket har dock hänt och många metasöktjänster har utvecklats 
mycket positivt. Dogpile säger sig täcka över 50% mer av webben än en primär 
söktjänst. Under 2003 ”renoverades” Dogpile senast och lanserade då en mängd nya 
funktioner. 
 
Att Dogpile är en av de populäraste sekundära söktjänsterna på webben beror på dess 
nya förbättrade utförande, en uppdaterad design, ”renare” sidor där sökresultat 
presenteras på ett överskådligt sätt, färre reklamkomponenter som bromsar och att den 
levererar sökresultat dubbelt så fort som tidigare. Det gör att användare kan söka på ett 
flertal ledande söktjänster på ungefär samma tid som det tar att söka direkt i en primär 
söktjänst. Den säger sig dessutom vara nästa generations metasöktjänst då den är 
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utvecklad för att identifiera avsikten hos en användares query och sedan visa de mest 
relevanta kommersiella och icke-kommersiella resultaten. Om en användare t ex skriver 
”buy flowers” i sökrutan kommer resultat av kommersiell natur visas, exempelvis 
presenteras blomsterförsälj ares webbplatser, högt upp i resultatlistan. En query som 
identifieras som icke-kommersiell, t ex ”flowers” visar kommersiella resultat längst ner 
i resultatlistan, och omvänt. 
 
En av de nya funktionerna vid 2003 års renovering var ”Refine Your Results” som 
automatiskt organiserar och grupperar resultat i kategorier för varje sökning. Den här 
funktionen ska underlätta för användare att så snabbt som möjligt finna just det som är 
mest relevant. Vid sökning på ”Bob Dylan” visades följande kategorier: 
 
Refine Your Results 
 
− ”bob dylan” (78) 
 
+ DVD, Buy (8) 
+ Reviews (10) 
+ Tickets (8) 
+ Music (7) 
+ Picture (6) 
+ Cds, Dvds (5) 
+ Bringing (4) 
+ Classic, Releases (5) 
+ Poetry, Leonard Cohen (4) 
+ More… 
 
Förut har resultat vid sökning presenterats efter söktjänst, men en annan ny funktion är 
att resultatlistan vid defaultinställning istället presenteras efter relevans. Träffar som 
hittas av flera av söktjänsterna placeras högre upp i listan. Användare kan med ett 
”klick” växla mellan de olika presentationsmöjligheterna. Förutom det lanserades också 
stavningskontrollfunktion, som rättar vanliga felstavningar och ger förslag på 
alternativa stavningar. Ex: vid sökning på ”atomatic indexing” presenterades: 
 
”did you mean: automatic indexing?” 
 
som en länk överst i resultatlistan. Via länken genomförs sökning med den föreslagna 
alternativa (förhoppningsvis korrekta) stavningen. 
 
Vid avancerad sökning finns möjlighet till ord- och frassökning. Vid avancerad sökning 
kan man även använda sig av booleska operatorer, men de stöds endast vid avancerad 
sökning. För den Booleska operatorn ”och” används and, för ”inte” används andnot 
eller – samt or för ”eller”. Det går inte att trunkera. Från startsidan kan queries riktas 
specifikt mot: Web Pages, Images, Audio, Multimedia, News, eller Shopping. 
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4.1.3 Sammanfattande tabell för Google och Dogpile 
 
 
  Google Dogpile 

Nivåer av sökning Default, avancerad, begränsad Default, avancerad, begränsad 
Implied boolean  + resp. - framför termer som Nej 
  måste inkluderas resp exkluderas   
  Automatisk AND i default, I avancerat läge stöds and 
Booleska operatorer Stöder OR or 
   - används för NOT andnot 
Närhetssökning Automatisk NEAR i default Nej 
Frassökning Frasen inom citationstecken " " I avancerat läge 
  Språk Språk 
  Filtyp Filtyp 
Fältsökning Datum Datum 
  Placering   
  Domän Domän 
Trunkering Nej Nej 
Skifteslägeskänsligt Nej Nej 
Stavningskontroll Nej Ja 
Hjälpfunktion Help Tools & Tips 
 
 

4.2 Val av informationsbehov 
 
 
De olika metoder som använts vid studier av återvinningseffektivitet hos söktjänster på 
webben har belysts tidigare. Det implicerar även att antalet queries som använts varierat 
stort. I de tidigare studier som vi har presenterat har man använt sig av mellan 5 och 200 
frågor. Det är långtifrån självklart hur många queries man bör ha med i sin 
undersökning för att få valida siffror. Att använda sig av för många queries innebär 
förstås en ökad tidsåtgång. För få queries kan, vilket påpekats av Breimark & Hagman, 
innebära att precisionsmedelvärdet påverkas orimligt mycket av söktjänsternas 
behandling av enskilda queries (1999, s. 46). 
 
För att en utvärderingsstudie ska vara trovärdig har vikten av att använda sig av 
åtminstone några informationsbehov som är baserade på verkliga informationsbehov 
betonats. Tanken är att om man själv tänker ut samtliga informationsbehov som ska 
användas, så kan undersökningen bli partisk genom att man konstruerat queries som 
gynnar en viss söktjänst (Gordon & Pathak 1999, s. 146). 
 
De söktjänster som ingår i vår undersökning är båda frågebaserade generella och det är 
svårt att tänka sig att en viss typ av queries skulle gynna någon av dem. Det är skillnad 
om man i sin utvärderingsstudie inkluderar en viss typ av söktjänst, t ex en 
ämnesspecifik katalog som behandlar ett visst område som man är väl förtrogen med. 
Det kan å andra sidan vara till fördel när det gäller relevansbedömning av återvunna 
dokument. Ett exempel på en sådan studie är Lars Jonssons magisteruppsats Söktjänster 
för akademiskt bruk - En utvärdering av Google och Argos med frågor från en 
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akademisk ämnesdisciplin (2002). I Jonssons uppsats görs en studie av 
återvinningseffektiviteten hos en generell frågebaserad söktjänst (Google) och en 
ämnesspecifik (Argos) utifrån ämnesområdet Antikens kultur och samhällsliv. Med 
omfattande kunskap i ämnet anser han sig ha nödvändig kompetens för 
relevansbedömningen. Genom att utgå från verkliga informationsbehov och därifrån 
formulera queries kan han dessutom undvika ovan nämnda problem med partiskhet vid 
formulering av sökfrågor. 
 
 

4.2.1 Utformning av queries 
 
 
Det finns en möjlighet att utformandet av för specifika queries resulterar i att fastställt 
DCV får ett högre värde än antalet relevanta dokument i söktjänstens databas. Risken 
borde dock vara minimal i dagsläget med tanke på den mängd dokument som finns 
tillgängliga. Informationsbehoven är skapade av författarna själva. 
 
 

 Informationsbehov Query Kriterier 

1 

Vi vill ha färdiga CSS-
mallar utan kostnad. 

download free css 
templates 

Från sidan ska man 
kunna spara eller ladda 
ned färdiga CSS-
mallar eller annan 
form av layout-mallar 
för html-sidor. 

2 

Vi vill veta vilka lag som 
spelade i Super Bowl 2004 
och vilket lag som vann. 

teams super bowl 
xxxviii 

Sidan ska informera 
om vilka lag som 
spelade och vilket lag 
som vann. 

3 

Vi vill veta mer om Bob 
Dylans mytomspunna 
spelning på Newport Folk 
Festival 1965. 

bob dylan newport 
folk festival 1965 

Information om 
festivalen i allmänhet 
och Bob Dylans 
spelning i synnerhet, 
såsom t ex kritik, 
låtlista etc. 

4 

Vi vill veta mer om 
kampsporten K-1. 

martial arts k-1 Information som berör 
kampsporten K-1, t ex 
information om 
sporten i allmänhet, 
deltagare, klubbar, 
tävlingar etc. 

5 

Vi vill ha hjälp med hjälp 
till TV-spelet Final Fantasy 
X-2 för PlayStation 2 (PS2), 
gärna lite fusk också. 

walkthrough cheats 
ps2 final fantasy x-
2 

Sidan ska innehålla 
hjälp eller fusk till 
PS2-spelet Final 
Fantasy X-2. 
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 Informationsbehov Query Kriterier 

6 

Vi vill köpa en akustisk 
gitarr av märket Gibson. 

buy acoustic guitar 
gibson 

På sidan ska man 
kunna köpa akustisk 
gitarr av märket 
Gibson. 

7 

Vi vill diskutera film. movie discussion 
forum 

På sidan ska man 
kunna recensera eller 
diskutera film. 

8 

Vi vill sjunga någon låt av 
Phil Ochs och ackompanjera 
med gitarr. 

phil ochs chords Text och ackord till 
minst en (1) låt av Phil 
Ochs. 

9 
Vi vill veta reglerna för 
kortspelet poker. 

cards poker rules Sidan ska innehålla 
regler för kortspelet 
poker. 

10 
Vi vill läsa någon dikt av 
Dylan Thomas. 

dylan thomas 
poems 

Sidan ska innehålla 
någon dikt av Dylan 
Thomas. 

 
 Informationsbehov Query Kriterier 

11 

Vi vill ha information om de 
påstådda hälsoeffekterna 
med grönt te. 

green tea health 
effects 

Uppgifter om fördelar 
med grönt te. 

12 

Vi vill veta hur kärnkraft 
fungerar. 

nuclear power Beskrivning av hur 
energiutvinningsproces
sen går till eller hur ett 
kärnkraftverk fungerar. 

13 

Vi behöver köpa nya 
underkläder. 

buy mens 
underwear 

Webbsidor där man 
kan göra beställningar 
on- line och betala med 
kreditkort. 

14 

Vi vill veta vad mul- och 
klövsjukan är. 

foot mouth disease Beskrivning av 
symptom och vilka 
sorters djur som är 
mest utsatta att 
drabbas av viruset. 

15 

Vi vill veta vad information 
retrieval- forskaren George 
Meghabghab har skrivit 
inom området. 

george 
meghabghab 
information 
retrieval 

Minst en (1) titel på ett 
publicerat verk med 
relevans för ämnet 
information retrieval. 
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 Informationsbehov Query Kriterier 

16 

Vilka låtar spelade The 
Stone Roses vid konserten 
på Spike Island 1990? 

stone roses spike 
island 1990 

Förteckning av 
samtliga låtar som 
gruppen framförde vid 
den legendariska 
konserten. 

17 
Vi vill veta vad begreppet 
solipsism innebär. 

solipsism Förklaring av 
begreppets innebörd. 

18 
Vi är nyfikna på vad Lars 
Gullin sällskapet sysslar 
med. 

lars gullin society Information om 
sällskapets 
förehavanden. 

19 

Vi vill veta vad de olika 
delarna i George Romeros 
zombie-trilogi heter. 

romero zombie 
trilogy 

Webbsidor där alla tre 
titlarna nämns. 

20 
Vi vill laga vegetarisk mat 
och behöver några recept. 

recipe vegetarian 
food 

Recept på vegetariska 
rätter. 

 
 

4.3 Utvärderingskriterier 
 
Valet av metod måste givetvis anpassas till undersökningens syfte. Det kan t ex gälla 
studier av söktjänsters gränssnitt, användarvänlighet, återvinningseffektivitet etc. Vissa 
egenskaper hos webbdokument gör dock att vissa faktorer bör tas i beaktande. Landoni 
och Bell (2000, s. 126) nämner att följande faktorer karakteriserar webbdokument: 
 

• dubbletter – sidor med samma innehåll och samma URL 
• spegelsidor – sidor med samma innehåll, men olika URL 
• inaktiva länkar 
• sidor där endast länkar returneras 
• språk 

 
 
Med utgångspunkt i detta, anser Landoni och Bell (ibid.), att ett flertal av nedanstående 
mått och aspekter kan vara lämpliga att ta med i en utvärdering av söktjänster: 
 

• precision 
• relative recall 
• relevance-ranking – att dokument tilldelas vikter efter var i resultatlistan de 

återfinns 
• coverage – hur mycket som indexeras av söktjänsterna 
• directory assessment – kvalitativ bedömning av hur resultaten presenteras 
• noise – inaktiva länkar, dubbletter, spegelsidor 
• accessibility – dokumentens tillgänglighet, hur ofta man får felmeddelanden etc 
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Relevansbedömningen av de återvunna dokumenten efter varje query hos de båda 
söktjänsterna är en central del av syftet med denna uppsats. I det här kapitlet vill vi 
klargöra vilket förhållningssätt vi haft till begreppet relevans och vilka effektivitetsmått 
som använts. Vi har redan nämnt att vi har för avsikt att studera precisionen och hur väl 
de båda söktjänsterna rankar återvunna dokument. 
 
 

4.3.1 DCV (Document Cutoff Value) 
 
 
Vi har valt att relevansbedömma de 20 första återvunna dokumenten efter varje query 
hos varje söktjänst. Vårt val ett DCV på 20 baseras på tidigare effektivitetsstudier och 
den tidsram vi har för vår studie. Samma DCV har förekommit i ett flertal tidigare 
undersökningar av söktjänster på webben, t ex Ding och Marcionini, Leighton och 
Srivastava, Gordon och Pathak. Dessa studier, förutom Gordon och Pathak, har endast 
använt sig av en DCV-nivå, nämligen samma som antalet utvärderade träffar. Vidare 
har Breimark och Hagman, med utgångspunkt hos Gordon och Pathak, laborerat med 
olika DCV-nivåer. Som tidigare nämnts innebär ett för högt DCV att varje enskild träff 
får mindre betydelse i uträkningen av precision och ett för lågt DCV innebär att varje 
träff inte får proportionell betydelse för uträkning av precision. Ytterligare en anledning 
till vårt val är att Dogpiles defaultinställning visar 20 träffar på första sidan. Vårt val av 
metod för att ta hänsyn till rankningseffektivitet (FTP) har givetvis även legat till grund 
för valet av DCV. 
 
 

4.3.2 Relevanskategorier 
 
 
I kapitel 2.3.5 har vi visat att det finns problem behäftade med relevansbegreppet. Flera 
tidigare utvärderingsstudier, t ex Chu & Rosenthal och Clarke & Willett har använt sig 
av flergradiga skalor för relevansbedömning. Problemet med detta är att det är svårt att 
vara konsekvent i sina relevansbedömningar. Det är lätt att subjektiviteten genomsyrar 
bedömningen och suddar ut gränserna mellan de olika kriterierna. Det kan bli svårt att 
avgöra om dokument ska kategoriseras som högrelevant eller delvis relevant. Dessutom 
kan man ifrågasätta om en studie som lägger för stort fokus på olika relevanskategorier 
har högre validitet än en som använder sig av andra metoder. Det viktigaste är att tydligt 
visa vilka kriterier som använts för relevansbedömning och vad ett dokument ska 
innehålla för att anses vara ett relevant dokument. 
 
Alternativet kan vara att använda sig av samma metod som Tomaiuolo och Packer, och 
göra en binär relevansbedömning. Att bedöma ett dokument som icke-relevant, tilldelas 
typiskt värdet 0, eller relevant, tilldelas värdet 1, har flera fördelar. 
 

• Ett DCV på 20 för 20 queries i två söktjänster blir det totalt 800 dokument som 
ska relevansbedömas. Det är alltså många dokument som ska relevansbedömas 
och arbetet utförs under tidspress. 
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• Det är lättare att fastställa kriterier ett dokument måste uppfylla för att betraktas 
som relevant eller inte än om man inkluderar olika grader av relevans. De 
dokument som inte uppfyller fastställda kriterier får automatiskt värdet 0. 

 
• Genom att dokument måste uppfylla förbestämda relevanskriterier kan man i 

viss mån undvika subjektivism som lättare kan finnas vid användning av grader 
av relevans. Subjektivism kan då även, medvetet eller omedvetet, vara gynnsam 
för någon av de söktjänster som är inkluderade i studien. 

 
 
Ding och Marchionini, Tomaiuolo och Packer, och Gordon och Pathak, anpassade sina 
queries efter querysyntaxen hos de olika söktjänsterna för att de skulle återvinna så 
många relevanta dokument som möjligt. Med den utgångspunkten ger resultaten snarare 
en indikation på hur väl en tränad informationssökare lyckas maximera 
återvinningseffektiviteten till skillnad mot att använda söktjänstens default- inställning. 
Vår utgångspunkt är snarare att utvärdera hur många dokument respektive söktjänst 
återvinner, än att försöka återvinna så många relevanta dokument som möjligt. 
 
Vi valde att utgå från enkel sökning för att vi ville simulera den ”vanlige” 
informationssökaren. Enligt Eastman och Jansen (2003, s. 383) använder sig hela 90% 
av alla användare sig av det enkla sökalternativet och endast 10% söker i avancerad 
sökning. Vi inriktar vår studie på den ”vanlige” användaren på denna grund, och 
troligtvis söker även de mer tränade informationssökarna i det enkla alternativet först, 
vilket ofta även är fullt tillräckligt eftersom Eastman och Jansens (ibid.) undersökning 
visade att ingen större skillnad förekom beträffande återvunna dokument efter sökning 
med respektive utan Booleska och närhetsoperatorer. 
 
I undersökningen har vi använt oss av följande kriterier som vi har delat in i tre 
huvudkategorier: 
 
Query: 
 

• Enkel sökning – All sökning utgick från respektive söktjänsts enkla 
sökalternativ. 

 
• Trunkering – användes inte. 

 
• Frassökning – testades inte. 

 
• Booleska operatorer – användes inte. 

 
• En fråga i taget – hos båda söktjänsterna. 

 
• Samma query – bestående av ett eller flera nyckelord användes i båda 

söktjänsterna. 
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Inställningsalternativ: 
 

• Språk – i inställningsalternativet hos båda söktjänster markerades att enbart 
dokument på engelska skulle återvinnas för att underlätta relevansbedömning. 

 
• Resultatvisning Dogpile – i preferences valdes inställningsalternativet ”view by 

relevance”, som är default, i motsats till alternativet ”view by search engine” 
 

• Resultatvisning Google – i inställningsfunktionen valde vi att 20 träffar per sida 
skulle visas i resultatlistan för att det skulle överensstämma med vårt DCV. 

 
 
Dokument: 
 

• Döda länkar – samtliga URL:er från resultatlistorna, DCV 20, sparades och de 
som inte fungerade kontrollerades vid flera tillfällen under en veckas tid. Om de 
efter det fortfarande inte fungerade bedömdes de som icke-relevanta och 
tilldelades således relevansvärdet 0. 

 
• Dubbletter – dokument med i grunden samma URL som ett dokument som 

förekommit tidigare i resultatlistan bedömdes som icke-relevanta och tilldelades 
0 poäng. 

 
• Spegelsidor – bedömdes som unika dokument och tilldelades värdet 1 om de 

var relevanta för queryn, eftersom vi anser att det kan vara fördelaktigt för 
användaren att ha tillgång till olika URL:er om en av de servrar som dokumentet 
finns indexerat på inte svarar. Däremot bedömdes spegelsidor som fanns på 
samma server som dubbletter och de tilldelades 0 poäng. 

 
• Relevanskriterier – samma kriterier för relevans användes i båda söktjänsterna. 

 
• Relevansbedömning – gjordes samma dag. Efter query nr 1 i Google och 

Dogpile utförs relevansbedömning snarast innan nästa sökning, query nr 2, 
genomförs etc. Bedömning gjordes av hela dokument, inte endast av den text 
som finns under varje träff i träfflistan som Chu & Rosenthal och Tomaiuolo & 
Packer gjorde. 

 
• Länkar – sidor som innehöll länkar till relevanta sidor eller länklistor betraktas 

som relevanta om länkarna uppfyllde kriterierna. 
 

• Kommersiella/sponsrade länkar – betraktades som relevanta om de uppfyllde 
kriterierna. 

 



47 

4.4 First twenty precison som effektivitetsmått 
 
 
För att besvara vår andra frågeställning och se hur väl de båda söktjänsterna rankar 
återvunna relevanta dokument, har vi valt att använda oss av måttet first twenty 
precision. Måttet användes i Leighton & Srivastavas (1997) studie och togs fram av 
författarna just för att kunna beräkna rankningseffektivitet hos söktjänster. Idén är att 
man får ett värde på hur pass bra söktjänsterna har återvunnit relevanta dokument bland 
de 20 första träffarna. Genom att använda detta mått tar vi alltså hänsyn till var, i 
träfflistan bland de 20 första träffarna, ett återvunnet relevant dokument placeras. Vi har 
tidigare poängterat vikten av att söktjänster är effektiva på att ranka återvunna 
dokument. Därmed anser vi oss ha en bra anledning för att använda detta mått, eftersom 
den söktjänst som är bäst på att ranka återvunna relevanta dokument bör premieras för 
detta. 
 
För att kunna jämföra rankningseffektivitet medelst first twenty precision hos 
söktjänsterna som ingick i Leighton och Srivastavas (1997) studie var de tvungna att 
omvandla sin fyrgradiga (0-3) skala till binära värden. Alldenstund vi valde att använda 
oss av en binär relevansbedömning från början var ingen omvandling nödvändig i vårt 
fall. 
 
Resultaten vid DCV=20 hos varje söktjänst och för varje query beräknas med first 
twenty precision (FTP) enligt följande formel: 
 

FTP = (R(1-3)x20) + (R(4-10)x17) + (R(11-20)x10) 
279 – [(20 – T )x10] 

 
R(i-j) är antalet relevanta dokument i positionerna i till j och T är antalet återvunna 
dokument (DCV=20). De första 20 träffarna delas in i tre grupper: 
 
• de första tre (1-3), 
• de sju följande (4-10) 
• samt de tio sista (11-20). 
 
Varje relevant dokument i de tre grupperna tilldelas sedan tre olika värden. Varje 
relevant dokument i position 1-3 tilldelas värdet 20, varje relevant dokument i position 
4-10 tilldelas värdet 17 och varje relevant dokument i position 11-20 tilldelas värdet 10. 
Summan av dessa värden utgör täljaren som syns i formeln ovan. Nämnaren beräknas 
på det totala antalet återvunna dokument. Då en söktjänst, efter en given query, 
återvinner 20 dokument eller fler blir nämnaren alltid 279: 
 

(3 x 20) + (7 x 17) + (10 x 10) = 279 
 
Om en söktjänst däremot återvinner färre än 20 dokument, så beräknas nämnaren 
genom att man subtraherar värdet 10 för varje dokument som resultatlistan understeg 20 
med från 279. Antag exempelvis att en söktjänst endast återvinner 15 dokument. Då 
skulle nämnaren bli: 
 

279 – [(20 – 15 )x10] = 229 



48 

 
Om en söktjänst för en query återvinner fem relevanta dokument bland de fem första 
med DCV= 20 och dokumenten i positionerna 6-20 är irrelevanta får man fö ljande 
värde: 
 

(3 x 20) + (2 x 17) = 0.34 (0.3369175) 
279 

 
Är det istället de fem sista dokumenten som är relevanta blir värdet: 
 

(5 x 10) = 0.18 (0.1792114) 
279 

 
 

4.5 Genomsnittlig precision vid olika DCV-nivåer 
 
 
Breimark och Hagman (1999, s. 34) använde sig av en annan metod än FTP för att mäta 
söktjänsternas rankningseffektivitet. Med utgångspunkt i Gordon och Pathaks studie 
använde även de ett DCV på 20 och mätte precisionen vid 20 olika DCV-nivåer (1-20) 
för att sedan räkna ut ett medelvärde på dessa. 
 
Antag att vid ett DCV på 20 är de 5 första träffarna i söktjänst A relevanta för en query. 
Söktjänst B återvinner också 5 relevanta dokument, men på positionerna 16-20. Vid en 
traditionell uträkning hade båda söktjänsterna uppnått en precision på 0,25 (hos både 
söktjänst A och Söktjänst B beräknas precisionen på traditionellt vis: 5/20=0.25). 
 
För att belysa skillnaderna i rankningseffektivitet mellan de olika söktjänsterna räknade 
Breimark och Hagman först ut precision vid DCV 1, sedan 2, 3, o s v upp till DCV 20. 
Resultatet blir att söktjänst A, med 5 relevanta dokument på position 1-5, får följande 
värde på precision vid de olika 20 DCV-nivåerna: 
 
1/1+2/2+3/3+4/4+5/5+5/6+5/7+5/8+5/9+5/10+5/11+5/12+5/13+5/14+5/15+5/16+5/17+
5/18+5/19+5/20 = 11,5720 
 
Medelvärdet av precisionen för dessa 20 DCV-nivåer hos söktjänst A blir: 
 

11,5720/20 = 0,5786 = 57,9% 
 
Samma metod för uträkning av söktjänst B innebär: 
 
0/1+0/2+0/3+0/4+0/5+0/6+0/7+0/8+0/9+0/10+0/11+0/12+0/13+0/14+0/15+1/16+2/17+
3/18+4/19+5/20 = 0,8073 
 
Hos söktjänst B blir medelvärdet: 
 

0,8073/20 = 0,040365 = 4% 
 



49 

Vilket är en avsevärd skillnad och på ett tydligt vis illustrerar resultatet, till nackdel för 
den söktjänst som visar relevanta träffar långt ner i resultatlistan. 
 
Breimark och Hagman betonar även att ju högre DCV som används, desto större utslag 
ger den här metoden (ibid.). 
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
 
Sökningarna utfördes under en veckas tid i mars 2004. Detta var för att möjliggöra en 
andra kontroll av döda länkar i resultatlistan efter en veckas tid. 
 
 

5.1 Resultat 
 
 
Nedan presenteras resultaten från vår undersökning i form av tabeller. 
 

• Tabell 1: Precisionsvärden för varje query och medelvärde över samtliga queries 
i respektive söktjänst. 

 
• Tabell 2: FTP-värden för varje query och medelvärde över samtliga queries i 

respektive söktjänst. 
 

• Tabell 3: genomsnittlig precision vid samtliga DCV-nivåer för varje query och 
medelvärdet för samtliga queries. 

 
• Tabell 4: antal döda länkar, spegelsidor och dubbletter som återvanns vid varje 

query och den sammanlagda summan av dessa hos respektive söktjänst. 
 

Tabell 1 
  Precision   

Query Google Dogpile 
1 0,5 0,4 
2 0,5 0,45 
3 0,4 0,3 
4 0,6 0,5 
5 0,5 0,4 
6 0,55 0,55 
7 0,7 0,65 
8 0,5 0,55 
9 0,65 0,55 
10 0,6 0,45 
11 0,95 0,7 
12 0,6 0,65 
13 0,6 0,85 
14 0,7 0,5 
15 0,5 0,6 
16 0,15 0,25 
17 0,45 0,55 
18 0,05 0,1 
19 0,85 0,75 
20 0,8 0,6 

Medel 0,56 0,52 
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Tabell 2 
  FTP   

Query Google Dogpile 
1 0,51 0,42 
2 0,6 0,54 
3 0,48 0,31 
4 0,63 0,54 
5 0,47 0,42 
6 0,52 0,57 
7 0,71 0,64 
8 0,53 0,54 
9 0,64 0,51 

10 0,6 0,47 
11 0,94 0,73 
12 0,61 0,66 
13 0,6 0,89 
14 0,7 0,56 
15 0,53 0,6 
16 0,2 0,28 
17 0,49 0,54 
18 0,07 0,13 
19 0,89 0,72 
20 0,77 0,61 

Medel 0,57 0,53 

 
Tabell 3 

  Genomsnittlig precision 

    Google     Dogpile   
Query   /20 %   /20 % 

1 11,2746 0,5637 56,37 10,4871 0,5244 52,44 
2 11,0255 0,5513 55,13 10,5802 0,529 52,9 
3 12,1724 0,6086 60,86 8,1361 0,4068 40,68 
4 13,5683 0,6784 67,84 13,9804 0,699 69,9 
5 9,5912 0,4796 47,96 8,0474 0,4024 40,24 
6 10,249 0,5124 51,24 13,0598 0,653 65,3 
7 15,7242 0,7862 78,62 13,6818 0,6841 68,41 
8 11,1638 0,5582 55,82 12,4754 0,6238 62,38 
9 12,6425 0,6321 63,21 9,9115 0,4956 49,56 

10 12,8258 0,6413 64,13 11,2854 0,5643 56,43 
11 18,2355 0,9117 91,17 17,0698 0,8534 85,34 
12 13,5463 0,6773 67,73 17,1314 0,8565 85,65 
13 12,1714 0,6085 60,85 19,3357 0,9667 96,67 
14 14,171 0,7085 70,85 13,2695 0,6634 66,34 
15 11,8641 0,5932 59,32 13,9085 0,6954 69,54 
16 7,2098 0,3604 36,04 8,4081 0,4204 42,04 
17 12,9873 0,6493 64,93 9,3987 0,4699 46,99 
18 2,5977 0,1298 12,98 4,3665 0,2183 21,83 
19 18,9296 0,9464 94,64 14,8013 0,74 74 
20 14,5051 0,7252 72,52 13,3876 0,6693 66,93 

Medel 12,3228 0,6161 61,61 12,1361 0,6068 60,68 
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Tabell 4 
 Döda länkar, spegelsidor och dubbletter för resp. söktjänst  

   Google     Dogpile   
Query Döda länkar Spegelsidor Dubletter Döda länkar Spegelsidor Dubletter 

1 0 0 0 0 0 2 
2 0 0 4 0 4 3 
3 0 0 2 0 0 0 
4 0 1 6 0 0 4 
5 0 0 5 0 0 5 
6 0 0 3 0 0 3 
7 0 0 2 1 0 1 
8 0 0 4 0 0 3 
9 0 0 3 0 0 3 

10 0 0 3 0 0 1 
11 0 0 1 3 0 2 
12 0 0 2 0 0 0 
13 0 0 1 0 0 0 
14 0 0 4 4 0 2 
15 0 0 4 1 0 3 
16 0 0 1 0 1 2 
17 0 0 4 3 0 0 
18 1 0 0 5 0 7 
19 0 0 1 0 0 1 
20 0 0 3 0 0 4 

Totalt 1 1 53 17 5 46 

Övrigt: Dogpile återvann vid tre tillfällen träffar på annat språk än engelska.  
Träff nr 15 i Q3 var på tyska, nr 3 i Q15 var på iranska och träff nr 14 hos Q8 var på 
spanska. 
 
 

5.2 Diskussion 
 
 
Som titeln på detta arbete indikerar, ville vi göra en utvärderingsstudie där två vanliga 
former för informationssökning på webben jämförs. Detta har vi gjort genom att 
inkludera en primär, Google, och en sekundär söktjänst, Dogpile. Eftersom webben idag 
används i stor utsträckning som informationskälla av såväl nybörjare som mer tränade 
informationssökare har vår avsikt med denna undersökning varit att kunna säga något 
om deras effektivitet beträffande återvinning och rankning av relevanta dokument. 
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5.2.1 Precision (medelvärde) 
 

Den första frågan i 
vår frågeställning 
skulle ge svar på 
vilken precision de 
båda söktjänsterna 
uppvisar med 
avseende på våra 
queries. Som synes i 
diagram 1 uppnådde 
Google det högsta 
medelvärdet på 
precision, 0,56 mot 
Dogpile, 0,52. 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 Precision (för enskilda queries) 
 
 
Ingen query gav ett precisionsvärde på 0. Google var dock ganska nära, 0,05 med query 
18, vilket betyder att endast ett dokument bedömdes som relevant vid DCV 20. Ingen 
query gav heller ett precisionsvärde på 1, dock var Google nära med query 11, där 
precisionen var 0,95. Google uppnådde högre precision än Dogpile med 12 av 20 
queries (query nummer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 19, 20). Dogpile uppnådde 
emellertid högst precision med 7 queries (query nummer 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18). Vid 
ett tillfälle, query 6, uppnådde de båda söktjänsterna samma precisionsvärde, 0,55. 
 
Två queries (query nummer 6 och 13) var medvetet utformade för att undersöka i vilken 
utsträckning de båda söktjänsterna återvann relevanta träffar av utpräglad kommersiell 
natur. Med utgångspunkt i de söktips som tillhandahålls i Dogpiles hjälpavsnitt 
infogades ett ”buy” framför det vi önskade köpa. Eftersom vi i enlighet med företagen 
metod valt att använda oss av samma queries i båda söktjänsterna, användes även detta 
tillvägagångssätt i Google. Query nummer 6 resulterade, som tidigare nämnts, i samma 
precisionsvärde hos båda söktjänsterna (0,55). Med query nummer 13 uppnådde 
Dogpile flest antal relevanta träffar med precisionsvärdet 0,85 mot Googles 0,6. Detta 
sammantaget gör att vi kan påstå att Dogpile presterade bättre än Google när 
sökningarna var av kommersiell natur, med de två queries vi använde oss av. 
 
Med query nummer 18 ville vi ha information om vad Lars Gullin-sällskapet sysslar 
med. Den var tydligen förhållandevis specifik, vilket resultatet visar, med tanke på de 
låga precisionsvärden de båda söktjänsterna uppnådde, Google 0,05 och Dogpile 0,1. 
Även om endast ett fåtal relevanta dokument återvanns, Google återvann endast 1 
relevant dokument på plats 2 i träfflistan och Dogpile återvann enbart 2 relevanta 

0,56 0,52 0,57 0,53

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Google Dogpile Google Dogpile

Precision FTP

Medelvärden för precision och FTP för 
Google och Dogpile

Diagram 1 
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dokument på plats 1 respektive 10 i träfflistan, lyckades båda söktjäns terna återvinna 
dokument som gav ett tillfredsställande svar på formulerat informationsbehov. 
 
Med övriga queries uppnådde de båda söktjänsterna ungefär samma precisionvärden 
och inga häpnadsväckande skillnader förekom, vilket många i och för sig kanske ser 
som ett häpnadsväckande resultat. Både Google och Dogpile är generella frågebaserade 
söktjänster och med de informationsbehov som låg till grund för utformandet av våra 
queries ville vi representera den bredd av queries som de båda söktjänsterna utsätts för 
dagligen. Om vi hade inkluderat queries av mer ämnesspecifik karaktär hade kanske 
resultatet varit annorlunda och skillnaderna större, men det hade varit en helt annan 
undersökning. 
 
Trots att vi i inställningsmöjligheterna hade markerat att de båda söktjänsterna enbart 
skulle återvinna dokument på engelska returnerade Dogpile tre träffar på främmande 
språk. Träff nummer 15 med query nummer 3 var på tyska, nummer 3 med query 15 var 
på iranska och träff nummer 14 med query 8 var på spanska. I enlighet med vår metod 
bedömdes samtliga tre som icke-relevanta och tilldelades värdet 0. 
 
 

5.2.3 FTP 
 
 
Vi ville också, genom vår andra fråga i frågeställningen, undersöka huruvida det finns 
några uppenbara skillnader mellan de båda söktjänsterna med avseende på precision och 
rankningseffektivitet. Med hjälp av precisionsmåttet first twenty precision och genom 
att beräkna genomsnittlig precision vid olika DCV-nivåer har vi besvarat den frågan. 
Resultatet visar att det finns skillnader, även om de inte är markanta. Även här 
presterade Google bättre (diagram 1) genom att uppnå ett högre medelvärde på FTP, 
0,57, mot Dogpile, 0,53. 
 
Med hjälp av ovan nämnda mått ville vi även se hur väl de båda söktjänsterna rankar 
återvunna relevanta dokument, eftersom traditionell uträkning av precision enbart tar 
med i beräkningen hur många av de återvunna dokumenten som är relevanta. I tabell 2 
noteras att Google uppvisade ett högre FTP-värde än Dogpile med 12 av 20 queries 
(query nummer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 19, 20). Dogpile hade bäst FTP-värde med 
resterande 8 queries (query nummer 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18). Vi ser att Google har 
bäst FTP på samma queries som den uppvisade bäst precision med. Detsamma gäller 
Dogpile med undantaget för query nummer 6 där Dogpile nådde ett bättre FTP-värde än 
Google, samtidigt som de båda hade samma precisionsvärde. Trots att Dogpile hade ett 
sämre medelvärde beträffande FTP var skillnaden i rankingen av relevanta dokument 
bland de fem första inte särskilt stor. Båda söktjänsterna var alltså rela tivt bra på att 
ranka relevanta dokument högt upp i träfflistan. Det som drog ner värdet för Dogpiles 
del var att den återvann ett stort antal döda länkar, även om dessa oftast förekom långt 
ner i träfflistan. 
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5.2.4 Genomsnittlig precision 
 
 
Vi beräknade genomsnittlig precision för varje DCV-nivå vid varje query för att sedan 
räkna ut ett medelvärde av dessa över samtliga queries. Även detta mått mäter precision 
och hur väl en söktjänst rankar relevanta dokument högt upp i träfflistan. Anledningen 
till att vi valde dessa två mått, som båda tar hänsyn till hur tidigt i resultatlistan 
relevanta dokument förekommer är att vi ville vara riktigt säkra på att få valida siffror 
som visar om det finns några uppenbara skillnader mellan de båda söktjänsterna med 
avseende på precision och hur väl de rankar relevanta återvunna dokument. Resultatet, 
med denna mätmetod, visade att det fanns skillnader mellan de båda söktjänsterna med 
avseende på precision och rankningseffektivitet. Medelvärdet för genomsnittlig 
precision över samtliga queries uppmättes till 61,61% för Google i jämförelse med 
Dogpiles 60,68% (tabell 3). Även här var skillnaderna alltså marginella. 
 
 

5.2.5 Relevansindelning 
 
 
Med den tredje, och sista frågan, i vår frågeställning ville vi veta i vilken utsträckning 
de båda söktjänsterna återvinner relevanta dokument. Den frågan har vi, till viss del, 
redan besvarat. Vi vill ändå försöka ge ett mer fullständigt svar genom att med följande 
cirkeldiagram illustrera de båda söktjänsternas återvinningseffektivitet sett ur ett 
helhetsperspektiv, där vi även redovisar förekomsten av döda länkar, spegelsidor och 
dubbletter. 
 
Google återvann ett väldigt litet antal döda länkar, (1 st), även antalet spegelsidor var 
litet, (1 st), däremot var andelen dubbletter betydligt större, (53 st). Dogpile hade desto 
fler döda länkar, (17 st), även fler spegelsidor, (5 st), men ett färre antal dubbletter, (46 
st), än Google. 
 
Sammantaget ser vi att Google återvann flest relevanta dokument av det totala antalet 
återvunna dokument, 56% mot Dogpile, 52%. 
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Relevansindelning Dogpile
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31%

Dubbletter
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5.2.6 Studiens Begränsningar 
 
 
I en sådan här typ av undersökning finns det, vilket vi tidigare har poängterat, problem 
kopplat till subjektivitet vid relevansbedömningen av återvunna dokument. 
 
Även om de informationsbehov som används i undersökningen är konstruerade av 
författarna själva så är det vår största förhoppning att en viss grad av objektivitet ändå 
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har genomsyrat undersökningen genom att vi på förhand ställde upp kriterier för när ett 
dokument skulle bedömas som relevant eller icke-relevant. Tanken var att, trots att det 
är vi själva som har formulerat informationsbehoven och utformat queries av dem, så 
skulle vem som helst kunna göra relevansbedömningen av de återvunna dokumenten 
och tilldela dessa värdet 1 eller 0 i enlighet med beskrivna utvärderingskriterier, och 
därigenom nå fram till samma slutsatser som vi har gjort. 
 
Vi har även under arbetets gång uppmärksammat att det inte alltid är helt lätt att 
kategorisera ett dokument som relevant eller icke-relevant, den binära bedömningen till 
trots, eftersom det inte alltid finns en klar gräns mellan ett dokuments användbarhet för 
en användare och dess relevans för ett visst ämne. 
 
Den så kallade black box-problematiken har utgjort en icke kontrollerbar variabel hos 
studien. Genom att vi inte känner till söktjänsternas matchnings- och 
återvinningsfunktioner till fullo, Googles fullständiga indexeringsmetod eller 
databasens totala innehåll är det svårt att dra några slutsatser beträffande döda länkar, 
spegelbilder och dubbletter. Vår undersökning och de slutsatser som dras ska givetvis 
inte ses som absoluta sanningar utan bör betraktas som ett försök till att ge en 
fingervisning med avseende på deras återvinningseffektivitet. 
 
Vi har tidigare nämnt att vi inte har för avsikt att jämföra våra resultat med tidigare 
forskning. Anledningen är att det i tidigare utvärderingsstudier förekommit en rad olika 
metoder och att olika söktjänster har inkluderats. Många undersökningar har egna 
metoder för att mäta precision och ovan nämnda problematik med relevansbedömning 
spelar stor roll. Vi har dessutom inte hittat någon studie där Google och en 
metasöktjänst ingått. Ytterligare en anledning till att en jämförelse med andra 
undersökningars resultat känns meningslös är att resultaten av studier av 
återvinningseffektivitet hos söktjänster på webben av det här slaget i princip har ganska 
kort hållbarhetstid, eftersom olika söktjänster hela tiden jobbar för att förbättra sina 
metoder för återvinning samtidigt som mängder av dokument läggs ut på webben 
dagligen. 
 
Vi har också nämnt att det saknas en fastställd metodik vid utförandet av 
undersökningar som denna. Vi tror ändå att vi valt rätt metod för att besvara våra 
frågeställningar. Precision är det traditionella måttet vid utvärdering av olika slags IR-
system och det är i de allra flesta fall av största intresse att kunna se hur väl ett IR-
system återvinner relevanta dokument. Vi menar också att det i dagsläget, när 
söktjänster på webben återvinner enorma mängder dokument som svar på en given 
query, är av största intresse att se hur i vilken mån söktjänsterna rankar de relevanta 
återvunna dokumenten högt i träfflistan. Måttet FTP som använts i denna studie är 
framtaget just för att kunna ge svar på den sortens frågor och bör därför ha varit ett 
högst lämpligt val. Vi har även beräknat genomsnittlig precision vid olika DCV-nivåer 
för att ge en större tyngd åt resultaten angående rankningseffektivitet. Samtliga mått 
som använts i vår studie är välgrundade och har tidigare ingått i internationellt erkända 
och publicerade undersökningar av liknande slag och bör därför ge valida resultat. 
Genom att utförligt visa vårt tillvägagångssätt anser vi också vår studie ha hög 
reliabilitet. Efter att ha strävat efter tydlighet vid beskrivning och motivering till val av 
metod hoppas vi även möjliggöra vidare studier i samma anda som vår egen. Vi skulle 
själva gärna se fortsatt forskning inom området IR på webben i allmänhet och 
metasöktjänster i synnerhet. Med tanke på att vi inte har funnit någon forskning om 
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metasöktjänsters effektivitet skulle vidare forskning inom området fylla ett syfte. Vidare 
skulle det t ex vara intressant att undersöka i vilken utsträckning olika söktjänster 
överlappar varandra. Ytterligare aspekter som skulle kunna ligga till grund för vidare 
studier är olika söktjänsters användarvänlighet och undersökningar av reklamförekomst, 
användargränssnitt mm. 
 
 

5.3 Slutsatser 
 
 
Vi kan således, med avseende på framtagna medelvärden av måtten precision, first 
twenty precison och genom att ha beräknat genomsnittlig precision vid olika DCV-
nivåer, konstatera att Google uppnådde ett bättre resultat än Dogpile i samtliga tester. 
Enda avvikelsen i Googles dominans var dess benägenhet att återvinna fler dubbletter 
än Dogpile. Vi konstaterar även att skillnaderna mellan de båda söktjänsternas förmåga 
att återvinna relevanta dokument och ranka dem högt upp i träfflistan är små. Det här är 
något som kan framstå som häpnadsväckande, eftersom Google i många undersökningar 
visat sig överlägsen och att Dogpile, som metasöktjänst, ofta förbises som lämplig källa 
för informationssökning.  Samtidigt vill vi påpeka att även om studien är en jämförelse 
av återvinningseffektiviteten hos en primär och en sekundär söktjänst, så kan det finnas 
fall där de båda formerna av informationssökning kan utgöra lämpliga komplement till 
varandra. Vi kan tyvärr inte dra några generella slutsatser beträffande alla 
metasöktjänster. Ändå vågar vi påstå att många av dagens moderna metasöktjänster inte 
förtjänar sin impopularitet på basis att de inte lämpar sig för annat än ”browsing” och att 
skaffa sig en grov överblick över ett ämne, därmed inte sagt att alla metasöktjänster är 
fullt jämförbara med den prestanda Dogpile har uppvisat i denna undersökning. 
Slutligen kan vi fastställa att vilken som helst av dessa båda söktjänster som ingått i 
studien hade varit ett fullgott alternativ för att tillfredsställa de informationsbehov som 
vi hade och både Google och Dogpile utgör högst lämpliga verktyg för 
informationsssökning på webben, för den som använder sig av ett eller flera nyckelord 
för att uttrycka sitt informationsbehov vid enkel sökning. 
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6 SAMMANFATTNING 
 
 
Det här kapitlet ägnas åt en sammanfattning av hela uppsatsen. 
 
 
Kapitel 1 valde vi att kalla ”Innehåll”. Det inleddes med avsnittet ”Problembeskrivning 
och syfte”. Vi förklarar här att vår uppfattning är att metasöktjänster inte verkar vara 
särskilt populära, vilket vi anser att de borde vara. Vidare har vi inte funnit någon 
effektivitetsstudie där både en primär och sekundär söktjänst har inkluderats så därmed 
ansåg vi att vi med vår undersökning fyller ett ”hål” inom IR-forskningen. Syftet med 
den här uppsatsen var alltså att undersöka och jämföra återvinnings- och 
rankningseffektiviteten hos en primär och en sekundär söktjänst. 
 
I kapitel 1 fortsatte vi sedan med att gå igenom de avgränsningar vi tillämpat på 
litteratur, dels för fakta vi använt oss av för att belägga teori etc., dels de tidigare studier 
vi valt att presentera för att ge vårt arbete en förankring inom forskningstraditionen. Vi 
motiverade även här varför vi valde de söktjänster som ingick i studien. Som 
representant för det primära alternativet valdes den generella frågebaserade söktjänsten 
Google och den generella frågebaserade söktjänsten Dogpile utgjorde det sekundära 
alternativet. De effektivitetsmått vi begränsade oss till i undersökningen var precision, 
first twenty precision, och genomsnittlig precision. 
 
Informationsbehoven som låg till grund för de queries som användes i undersökningen 
formulerades av författarna själva, bland annat för att ämnen som är bekanta underlättar 
vid relevansbedömning. Av denna anledning ställdes också in att söktjänsterna endast 
skulle återvinna dokument skrivna på engelska. Vid relevansbedömningen användes en 
binär relevansskala, där 0 poäng tilldelades icke-relevanta dokument och även döda 
länkar och dubbletter, och 1 poäng tilldelades relevanta dokument och spegelsidor. 
 
 
Undersökningen baserades på följande tre frågor: 
 

1. Vilken precision uppvisar Google respektive Dogpile med avseende på våra 
queries? 

 
2. Finns det några uppenbara skillnader mellan de båda, med avseende på uppmätta 

precisionsvärden och rankningseffektivitet? 
 

3. I vilken utsträckning återvinner de båda söktjänsterna relevanta dokument? 
 
Som avslutande del i uppsatsens första kapitel presenterade vi uppsatsens disposition 
där vi gick igenom uppsatsens alla kapitel. 
 
 
Uppsatsens kapitel 2 är det traditionella teoriavsnittet. Vi valde dock att benämna detta 
kapitel ”INFORMATION RETRIEVAL” i enlighet med rådande forskningstradition. I 
det här kapitlet presenterade vi exempel på hur Information Retrieval kan definieras och 
vad ett IR-system är. Vi tog upp den booleska modellen, vektormodellen, och den 
probabilistiska modellen för att ge vårt arbete en teoretisk förankring och ge läsaren en 
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bakgrundsbild av IR som forskningsområde. I samband med utvärdering av IR-system 
nämndes Cranfield- och TREC-experimenten. De ur utvärderingssynpunkt vanliga 
måtten recall och precision togs sedan upp och fördelar och nackdelar diskuterades. 
Alternativ till dessa, t ex användarorienterade mått, presenterades. Svårigheterna med 
det centrala begreppet relevans belystes och några olika syner på begreppet 
presenterades i efterföljande avsnitt. 
 
Därefter riktades fokus mot ”IR och webben”. Vi beskrev olika indelningar av 
söktjänster och vilken indelning vi ställde oss bakom, vilken låg till grund för vår 
genomgång av olika typer av söktjänster – hur de fungerar och vad de kan användas till. 
Olika indexeringsmetoder med betoning på automatisk indexering togs sedan upp och 
följdes av en kort presentation av Harvest, som är en utveckling av denna. Efter en kort 
genomgån av metadata och Dublin Core fick sedan ”Återvinnings- och 
rankningsmetoder” avsluta kapitel 2. 
 
 
Kapitel 3 ”TIDIGARE FORSKNING” var en genomgång av utvalda tidigare studier av 
återvinningseffektivitet hos söktjänster på webben. Dessa beskrevs och diskuterades 
med syftet att vi därigenom skulle försöka undvika problem som är behäftade med vissa 
metoder. För- och nackdelar med de metoder som använts togs upp och en 
sammanfattande tabell av genomgångna studier presenterades. Allt detta låg sedan till 
grund för vårt eget val av metod. 
 
 
I Kapitel 4 ”METOD” presenterades således den metod som användes i 
undersökningen. Först gav vi där motiveringar till och utförliga beskrivningar av 
Google och Dogpile som inkluderades i undersökningen och vi presenterade likheter 
och skillnader mellan de båda. Vi gick igenom våra val av informationsbehov och hur vi 
sedan utformat de till queries. Samtidigt presenterade vi de kriterier vi använde oss av 
för relevansbedömning och vi motiverade vårt val av DCV. 20 queries, konstruerade av 
författarna själva, matchades mot de båda söktjänsterna. För varje query 
relevansbedömdes de 20 första träffarna. Därefter förklarade vi olika faktorer som 
karakteriserar webbdokument under avsnittet ”Utvärderingskriterier” och hur vi ställde 
oss till dessa faktorer under ”Relevanskategorier”. Vi förklarade sist i kapitel 4 
effektivitetsmåtten first twenty precision och genomsnittlig precision vid olika DCV-
nivåer, som användes i studien, och gav exempel på hur uträkningen av dem genomförs. 
För att besvara frågeställningen använde vi oss av måtten precision, first twenty 
precision och beräknat genomsnittlig precision vid olika DCV-nivåer samt medelvärden 
av samtliga dessa. 
 
 
I kapitel 5, ”RESULTAT OCH DISKUSSION”, redovisade vi först resultaten av 
undersökningen i form av tabeller. I dessa presenterades uppmätta värden av precision 
för varje query och medelvärde över samtliga queries för respektive söktjänst, FTP-
värden för varje query och medelvärde över samtliga queries för respektive söktjänst, 
medelvärdet av precisionen vid samtliga DCV-nivåer för varje query och medelvärdet 
för samtliga queries och vi redovisade även det antal döda länkar, spegelsidor och 
dubbletter som återvanns vid varje query och den sammanlagda summan av dessa över 
alla queries hos respektive söktjänst. 
 



61 

I diskussionsavsnittet började vi med att ta upp måttet precision, och vår första 
frågeställning som var: Vilken precision uppvisar de båda söktjänsterna med avseende 
på våra queries? Vi kunde här konstatera att Google var den bättre av de två med ett 
uppmätt värde av 0,56. Dogpile fick värdet 0,52 och var alltså inte underlägsen och 
skillnaden var inte stor. Vid sju av 20 queries hade Dogpile till och med ett högre 
precisionsvärde än Google. 
 
Vår andra frågeställning var: finns det några uppenbara skillnader mellan de båda 
söktjänsterna med avseende på precision och rankningseffektivitet? För att besvara den 
här frågan använde vi oss av måtten FTP och genomsnittlig precision vid olika DCV-
nivåer. Med ett FTP-värde på 0,57 uppvisade Google också här det högre värdet av de 
båda, mot Dogpiles 0,53. Också här var alltså skillnaden mellan de båda söktjänsterna 
inte stor. Google hade högst värde på 12 av de 20 queries vi använde oss av, och 
Dogpile uppvisade alltså ett högre värde än Google på de resterande 8. Vid 
genomgången av resultaten från genomsnittlig precision konstaterades att Google i alla 
tre måtten uppnått det högre värdet. Google fick ett värde på 61,61% och Dogpile var 
strax bakom på 60,68%. 
 
Den sista frågan i vår frågeställning var: i vilken utsträckning återvinner de båda 
söktjänsterna relevanta dokument. Vid det här laget hade den till viss del blivit 
besvarad, men vi ville förtydliga, vilket vi gjorde med presentationen av två 
cirkeldiagram som visade i procent hur stor del av de återvunna dokumenten som var 
relevanta, icke-relevanta, döda länkar, dubbletter, och spegelsidor. Google var, vilket 
precisionsvärdena visat, den bättre av de två med 56% relevanta dokument mot 
Dogpiles 52%. Google återvann dock fler dubbletter, 53st mot Dogpiles 46st, medan 
Dogpile återvann fler spegelsidor men också ett mycket större antal döda länkar än 
Google. 
 
Under diskussionen av resultaten presenterade vi även andra tankegångar som följt med 
oss under arbetets fortskridande och vi nämnde problem som är behäftade med 
undersökningar av det här slaget och i viss utsträckning denna studies begränsning. 
 
Slutligen försökte vi dra några slutsatser med grund i undersökningens resultat. Vi 
konstaterade att Google presterade bättre än Dogpile i samtliga tester. Enda avvikelsen 
var att Dogpile återvann färre dubbletter än Google. Skillnaderna beträffande 
återvinnings- och rankningseffektivitet hos båda söktjänsterna var dock små och våra 
slutsatser var att båda söktjänsterna lämpar sig för informationssökning när man 
använder enkel sökning och ett eller flera nyckelord för att uttrycka sitt 
informationsbehov. 
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7 Definitioner 
 
 
Här presenteras termer och begrepp som är centrala inom det valda ämnesområdets 
terminologi och förekommer med varierande frekvens i denna uppsats eller som vi av 
annan anledning anser vara lämpliga att förklara och definiera. 
 
Verktyg för informationssökning på webben benämns ibland på olika sätt. I det här 
arbetet har vi i två fall använt oss av de definitioner som rekommenderas av Svenska 
datatermgruppen. I övrigt bär författarna skulden. Termerna presenteras i alfabetisk 
ordning. 
 

• Cache/Cachad sida - Googles teknik för att lagra information om webbsidor 
och därmed kunna erbjuda snabbt tillgänglighet.  

 
• Dokument – då detta arbete i stor utsträckning behandlar informationssökning 

och informationsåtervinning på webben, åsyftas dokument i den vida betydelsen 
webbsidor. 

 
• Dubbletter – webbsidor som har identiskt innehåll och identiska URL:er 

(webbsidors internetadress). 
 

• Döda länkar – länkar som visar felmeddelanden av typen 404 ”server not 
responding”, file not found” eller ”sidan svarar inte”. 

 
• Multipel evidens – benämning på den process där en metasökstjänst efter 

genomförd sökning samlar in, sammanställer och rankar om återvunna 
dokument från olika söktjänsters index för att kunna presentera dem i sin egen 
träfflista. 

 
• Primär söktjänst – har ett eget index som genomsöks av dess sökmotor efter 

matchande dokument givet en specifik query.  
 

• Sekundär söktjänst – saknar eget index och sökning sker därför i andra 
söktjänsters index efter en given query. I detta arbete behandlas sekundär 
söktjänst och metasöktjänst synonymt. 

 
• Spegelsidor – webbsidor som har identiskt innehåll men olika URL:er. 

 
• Sökmotor – program för indexering av och sökning i stora textmassor, t e x 

samtliga webbsidor på Internet (Svenska datatermgruppen 2004). 
 

• Söktjänst – en tjänst som erbjuds på en webbplats och som är inriktad på att 
tillhandahålla sökmöjligheter i text på webbsidor och i meddelanden i 
diskussionsgrupper (ibid.). 

 
• Query – en representation av en användares informationsbehov, vanligen 

uttryckt med ett eller flera nyckelord eller kombinationer av nyckelord med 
booleska operatorer. 
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