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Abstract The purpose of this study is to examine the retrival performance of
three search engines, specialized in retrieving news articles: News
Index, Excite News Search and Ananova. Thirty questions, grouped
into three categories - politics, economy and sports, were used and the
first twenty documents for each question were examined. The
questions used were designed to be as current as possible and efforts
were made to perform the searches with as little time span as possible
between each search engine. The precision of the search engines was
determined for each of the questions as well as for each category and
for the combined categories. In measuring precision an average was
calculated, intended to favour search engines that place its relevant
documents early in the ranked list. The relevance of the retrieved
documents was evaluated using a three-grade scale. Irrelevant articles
and duplicates were given 0 points, partially relevant documents were
given 0,5 points and those judged to be highly relevant were given 1
point. The results of the study show surprisingly high precision from
two of the search engines, Excite and News Index with the former
performing slightly better than the latter. Ananova performed
considerably worse than the other two. One possible reason for the
high precision observed is the relatively low complexity of the
documents retrieved compared to web pages in general. When
comparing the different categories of questions one noteable result
was that all search engines performed considerably worse in the
”economy”-category. Possible reasons for this are, apart from a higher
number of duplicates, a shortage of relevant articles for the questions
in this category as well as possible differences between either the
documents retrieved in the different categories, or the web pages
publishing them.

Nyckelord WWW, Internet, vertikala sökmaskiner, söktjänster, nyheter,
nyhetssökmaskiner
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���,QOHGQLQJ

På bara några få år har Internet och i synnerhet World Wide Web vuxit oerhört i storlek
och popularitet. Mängden information som publiceras i detta medium ökar ständigt och
det är ofta svårt att hitta den som behövs, trots de sökmaskiner som finns. Till stor del
beror detta på mängden information som finns tillgänglig och att såväl informationen
som publiceras på webben som webbsidorna själva är av så skiftande karaktär. De
senaste åren har webben också präglats av en större individualisering och specialisering,
i takt med att inte bara allt fler människor utan även fler grupper av människor fått
tillgång till Internet. Bland annat har det lanserats ett antal så kallade vertikala
sökmaskiner, dvs. söktjänster som är specialiserade inom ett ämnesområde, exempelvis
medicin och juridik. Tanken bakom dessa är att, genom att intresseområdet smalnas av,
minska mängden information som söks igenom. Frågan är hur bra dessa vertikala
sökmaskiner är på att återvinna information. I den här uppsatsen undersöker jag tre
sökmaskiner som är inriktade på att söka efter nyhetsartiklar och jämföra
återvinningseffektiviteten hos dessa.

����6\IWH
Syftet med min uppsats är att undersöka återvinningseffektiviteten hos tre webbaserade
söktjänster specialiserade på nyheter – Ananova, Excite och News Index.

����)UnJHVWlOOQLQJDU
• Vilken precision kan uppmätas hos de tre sökmaskinerna, med hänsyn till de
använda sökfrågorna?
• Skiljer sig sökmaskinerna åt med avseende på den uppmätta precisionen?
• Skiljer sig den uppmätta precisionen hos sökmaskinerna åt, med hänsyn till
ämnesindelningen av sökfrågorna?
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����%DNJUXQG�RP�,5�V\VWHP
Människan har, som Ricardo Baeza-Yates och Berthier Ribeiro-Neto påpekar, i flera
tusen år ägnat sig åt lagring av information på ett sådant sätt att den vid ett senare
tillfälle går att hitta igen. Detta har skett exempelvis genom innehållsförteckningen och
registret i en bok. Just registret eller indexet blev tidigt en viktig komponent i åter-
vinningen av information. Med datorerna kom möjligheten att automatiskt skapa stora
indexfiler och någon form av index är kärnan i varje modernt informationssystem.1

Baeza-Yates och Ribeiro-Neto nämner fyra steg i Information Retrival (IR)-processen.
De två första stegen föregår dock den egentliga återvinningsprocessen. (1) Först och
främst måste textdatabasen definieras genom att följande specificeras: vilka dokument
som ska ingå, vilka operationer som ska utföras på texten samt vilken textmodell som
ska användas. (2) Följande steg är att bygga ett index över textdatabasen. Flera olika
indexstrukturer kan här användas men vanligast är en inverterad fil. (3) När detta är
gjort kan återvinningsprocessen inledas genom att användaren uttrycker ett informa-
tionsbehov som sedan omformas till en sökfråga, TXHU\. Sökfrågan är en representation
av informationsbehovet som systemet kan förstå och den matchas mot databasen för att
få fram ett antal dokument som bedöms vara relevanta. (4) Slutligen måste dessa
dokument ordnas på något sätt innan de kan visas upp för användaren. Vanligast är att
de rankas efter hur troligt det är att de är relevanta för användaren eller att de listas
kronologiskt.2

Den vanligast förekommande indexstrukturen i ett IR-system är alltså den
inverterade filen. En inverterad fil används för att göra sökningen så snabb som möjligt
och består vanligtvis av två delar; YRFDEXODU\, en lista över samtliga ord i databasen,
och RFFXUHQFHV, en uppsättning listor som för vart och ett av orden anger de dokument i
vilka orden förekommer och var i dokumenten de förekommer.3

Vanligtvis använder sig ett IR-system av indextermer för att indexera och återvinna
dokument. En indexterm är i snäv mening ett nyckelord som har en betydelse i sig själv,
dvs. vanligtvis ett substantiv. I vid betydelse kan indextermer vara samtliga ord som
förekommer i ett dokument. Den här typen av återvinning förutsätter att såväl ett
dokuments betydelse som användarens informationsbehov kan uttryckas med hjälp av
ett antal indextermer.4 Matchning av ord eller fraser i användarens sökfråga med
indextermer från dokument är, som Robert R. Korfhage påpekar, den fundamentala
processen i ett IR-system. Även om ett dokument matchar en sökfråga är det inte säkert
att det är lämpligt att återvinna dokumentet, exempelvis beroende på dokumentets ålder
eller på att en matchande term förekommer i fel kontext. Det krävs därför en
utvärdering av matchningen mellan sökfråga och dokument, annorlunda uttryckt ett
mått på likheten mellan sökfråga och dokument.5 Hur denna utvärdering sker beror på
vilken IR-modell som används.

Det finns tre klassiska modeller för återvinning av information, den booleska
modellen, vektormodellen och den probabilistiska modellen. Jag ska här kortfattat
beröra de två förstnämnda modellerna som är de vanligast förekommande i sökmaskiner
                                                          
1 Ricardo Baeza-Yates och Berthier Ribeiro-Neto (1999). 0RGHUQ�,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO. New York:
ACM, s. 6f.
2 Ibid., s. 9
3 Ibid., s. 192
4 Ibid., s. 19
5 Robert R. Korfhage (1997). ,QIRUPDWLRQ�6WRUDJH�DQG�5HWULHYDO. New York: Wiley, s. 79ff.
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på webben. Den booleska modellen är en relativt enkel modell där relevansen hos ett
dokument bedöms binärt, dvs. dokumentet är antingen relevant eller icke relevant för en
sökfråga. Vid en rent boolesk återvinning rankas därmed inte dokumenten efter relevans
utan presenteras vanligtvis i kronologisk ordning eller enligt någon annan princip.
Sökfrågan konstrueras genom att termerna kombineras med hjälp av boolesk logik – där
operatorerna AND, OR och NOT anger vilka termer, eller kombinationer av termer,
som måste eller inte får förekomma i ett dokument för att det skall återvinnas.
Vektormodellen konstruerades eftersom det ansågs att en binär viktning av termer var
alltför begränsad och att en partiell matchning av dokument och sökfråga skulle leda till
bättre återvinningseffektivitet. I vektormodellen viktas både termerna i sökfrågan och
dokumenten ickebinärt i en vektor. Återvinningen sker genom att graden av likhet
mellan vektorerna för sökfrågan och dokumenten bedöms.6

����8WYlUGHULQJ�DY�,5�V\VWHP
Enligt Korfhage kan ett informationssystem indelas i ectosystem och endosystem.
Ectosystemet innehåller sådana faktorer som konstruktören av systemet inte har kontroll
över medan endosystemet innehåller faktorer som konstruktören kan kontrollera. Som
beståndsdelar i ectosystemet nämner Korfhage användaren, finansiären och ”the
server”, dvs. den eller de som administrerar systemet och förmedlar support till
användaren. Beståndsdelar i endosystemet är lagringsmedia, utrustning som används för
att behandla information, algoritmer och datastrukturer. Även om utformningen av
endosystemet till stor del avgör hur väl ett system fungerar är det ectosystemet, dvs.
användarna, administratörerna och finansiärerna som bedömer systemet. Dessa tre
enheter bedömer var och en systemet ur sin synvinkel. Finansiären är i första hand
intresserad av systemets ekonomi, medan användaren är intresserad av dess HIIHFWLYH�
QHVV och administratören av dess HIILFLHQF\. (IIHFWLYHQHVV är förmågan att uppnå avsedda
resultat medan HIILFLHQF\ är förmågan att uppnå dessa resultat med ett minimalt slöseri
med resurser. Ett system som är HIILFLHQW�har således algoritmer och datastrukturer som
är anpassade till uppgifterna som ska utföras så att dessa kan utföras med minimal
ansträngning och tidsåtgång. Ett system som är HIIHFWLYH kan möta användarens
informationsbehov på ett tillfredsställande sätt. Bidragande omständigheter är i det här
fallet med vilken exakthet och grundlighet systemet svarar på en sökfråga och hur
mycket irrelevant information som inkluderas i svaret.7 Som framgår av detta är det
många olika faktorer man bör ha i åtanke vid utvärderingen av ett IR-system. I det här
fallet är det dock den sistnämnda faktorn, HIIHFWLYHQHVV, som kommer att undersökas.
Det är också det vanliga i den här typen av utvärderingar.

2.2.1�&UDQILHOG
Som Stephen Harter och Carol Hert påpekar kan den modell för utvärdering av IR-
system som har varit dominerande de senaste decennierna sägas härstamma från de
studier som utfördes vid de andra Cranfieldtesterna (Cranfield II) under 1960-talet.8

Under dessa experiment studerades återvinningseffektiviteten hos 33 indexeringsspråk.
De tre grundläggande komponenterna i experimenten var en testkollektion av

                                                          
6 Baeza-Yates och Ribeiro-Neto, s. 24-30, 380
7 Korfhage, s. 4ff.
8 Stephen P. Harter och Carol A. Hert (1997���Evaluation of Information Retrieval Systems: Approaches,
Issues, and Methods. I Martha E. Williams, ed. $QQXDO�5HYLHZ�RI�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH�DQG�7HFKQRORJ\,
Vol. 32. Medford, New Jersey: Information Today, s. 13
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dokument, en uppsättning sökfrågor samt en uppsättning relevansbedömningar. För
varje behandlad sökfråga delades dokumentsamlingen in i fyra delar:

(a)   Relevanta och återvunna dokument
(b)   Icke relevanta och återvunna dokument
(c)   Relevanta och icke återvunna dokument
(d)   Icke relevanta och icke återvunna dokument

Med hjälp av den här indelningen kan ett IR-systems effektivitet beräknas för ett givet
återvinningsförsök. De mått för återvinningseffektivitet som användes vid Cranfield-
studierna var UHFDOO – dvs. antalet dokument i (a) genom antalet dokument i (a) och (c) –
, SUHFLVLRQ – antalet (a) genom antalet (a) och (b) – samt IDOORXW – antalet (b) genom
antalet (b) och (d).9

Samtidigt som efterföljande utvärderingar av IR-system till stor del har baserats på
den grund som lades vid dessa experiment har en rad invändningar mot Cranfield-
modellen rests. Man har exempelvis kritiserat den utvärderingsmodell som såväl
Cranfieldexperimenten som senare utvärderingar bygger på för att den inte inkluderar
användaren. Det kan som Harter och Hert påpekar ifrågasättas om mått som recall och
precision verkligen är de viktigaste för en användare av ett IR-system eller om man kan
tänka sig andra mått som bättre avspeglar användarens behov.10 Vidare har man
problematiserat användandet av relevansbedömningar. Detta är en grundläggande kom-
ponent i Cranfieldmodellen och det har ofta förutsatts att relevansbedömningar kan ske
objektivt och oberoende av varandra samt att de är en bra indikator på effektiviteten hos
ett IR-system. Det har dock konstaterats att relevansbedömningar är långt ifrån
objektiva och att de påverkas av en rad olika variabler.11 Slutligen har det konstaterats
att en utvärdering av Cranfieldtypen inte endast mäter IR-systemets effektivitet utan
även skickligheten hos den som utför undersökningen.12

2.2.2�75(&
Det största projektet inom utvärdering av IR-system hittills är Text REtrieval
Conference (TREC). TREC är ett möte som har hållits en gång om året sedan början av
1990-talet där deltagarna får möjlighet att utvärdera IR-system med hjälp av en mycket
stor testkollektion. Målen med konferensen är bland annat att främja forskning om
textåtervinning baserad på stora testkollektioner, underlätta kommunikationen mellan
industri, forskare och statliga myndigheter samt att underlätta överföringen av teknologi
från laboratoriemiljö till kommersiella produkter.13 TREC bygger till stor del på
Cranfieldmodellen och relevansbedömningar är även här fundamentala. Man har dock
arbetat med flera av de problem som konstaterats hos Cranfieldmodellen. Exempelvis
har stor möda lagts på att finna samtliga relevanta dokument i testkollektionen. Man har
också med tiden inriktat sig på interaktiv återvinning i större utsträckning.14 Tidigare
utvärderingar inom Cranfieldtraditionen bygger till största delen på s. k. ”batch-

                                                          
9 Cyril Cleverdon (1967). The Cranfield Tests on Index Language Devices. $VOLE�3URFHHGLQJV, Vol. 19,
No. 6, s. 176
10 Harter och Hert, s. 14ff.
11 Ibid., s. 18ff.
12 Ibid., s. 22
13 Ellen M. Voorhees och Donna Harman (2000). Overview of the Eighth Text REtrieval Conference
(TREC-8). 7H[W�5(WULHYDO�&RQIHUHQFH��75(&��75(&���3URFHHGLQJV. (NIST Special Publication 500-
246), http://trec.nist.gov/pubs/trec8/papers/overview_8.pdf. [2001-02-28]
14 Harter och Hert, s. 24ff.
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processing” eller satsvis bearbetning av data. Detta innebär att återvinningen sker
genom att sökfrågan konstrueras på förhand för att sedan matas in i  systemet. De träffar
som återvinns är de som sedan bedöms. I praktiken är återvinningsprocessen dock oftast
interaktiv och sökfrågan anpassas efterhand i och med att användaren inhämtar ny
information.

2.2.3 (IIHNWLYLWHWVPnWW
2.2.3.1�3UHFLVLRQ�RFK�UHFDOO
De mest grundläggande effektivitetsmåtten vid utvärderingen av IR-system är sedan
länge precision och recall. De användes vid Cranfieldexperimenten men introducerades
redan på 1950-talet.15 Som påpekats ovan bygger beräkningen av precision och recall på
en indelning av dokumenten i databasen i dels relevanta och icke relevanta, dels i
återvunna och icke återvunna. Precisionen definieras som andelen relevanta dokument
bland samtliga återvunna. Recall definieras som andelen av samtliga relevanta doku-
ment som är återvunna. Ytterligare ett vanligt mått, fallout, är besläktat med dessa båda
och definieras som andelen av samtliga icke relevanta dokument som är återvunna.

Ett antal invändningar har rests mot precision och recall som effektivitetsmått. Som
redan konstaterats har relevansbegreppet kritiserats och eftersom dessa mått bygger på
relevansbedömningar har även de ifrågasatts. Man har även ifrågasatt om måtten – och i
synnerhet recall – verkligen är viktiga för användaren. Korfhage påpekar exempelvis att
”while users appreciate output that does not contain many unwanted documents, they
are not usually concerned about retrieving every good answer to their query.”16 Höga
värden på recall skulle därmed vara mindre viktigt för användaren i de flesta fall.

Man har vidare konstaterat att recall är ett inexakt mått i de flesta utvärderingar av
IR-system eftersom man förutom vid användandet av en testkollektion inte känner till
den totala mängden relevanta dokument. Därför används en uppskattning av recall
byggd på statistiska uträkningar alternativt s.k. relativ recall. Relativ recall eller
”pooling” bygger på att man med olika sökfrågor och strategier försöker hitta relevanta
dokument för ett och samma informationsbehov. De relevanta dokument som hittas
läggs sedan ihop och recall beräknas utifrån denna samling dokument.17 Som Martin
Frické visar kan denna strategi ge upphov till värden som skiljer sig åtskilligt från sann
recall men relativ recall ger dock ett högsta värde för recall eftersom sann recall aldrig
kan vara högre än relativ.18 En förutsättning för detta är dock att varje dokument i träff-
listan ner till valt Document Cut-off Value har relevansbedömts.19 Ett alternativ till den
här strategien som använts vid utvärderingen av söktjänster är att ställa samma sökfråga
till flera sökmaskiner. Recall för en viss sökmaskin beräknas då som antalet relevanta
träffar som återvunnits av denna sökmaskin dividerat med antalet relevanta träffar som
hittades av samtliga sökmaskiner. Denna form av relativ recall kommer att diskuteras
utförligare i nästa avsnitt.

Ytterligare en invändning mot måtten recall och precision är att de inte säger så
mycket använda var för sig. Det är teoretiskt sett inte svårt för ett system att få en recall

                                                          
15 Jean Tague-Sutcliffe (1996). Some Perspectives on the Evaluation of Information Retrieval Systems�
-RXUQDO�RI�WKH�$PHULFDQ�6RFLHW\�IRU�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH, Vol. 47, No. 1, s. 1
16 Korfhage, s. 197
17 Martin Frické (1998). Measuring recall. -RXUQDO�RI�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH� Vol. 24, No. 6, s. 414
18 Ibid., s. 414f. Frické visar även att ett IR-system skulle kunna få sämre sann recall än ett annat även
om den uppmätta  relativa recallen är högre. Frické s. 416.
19 Document Cut-off Value, DCV, är det antal dokument i en träfflista som relevansbedöms.
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på 100% – genom att återvinna samtliga dokument i databasen – eller att genom att
återvinna mycket få dokument få en precision som närmar sig 100%.20

2.2.3.2�$QGUD�PnWW
Med tanke på att recall och precision bör presenteras samtidigt för att ett rättvist mått på
effektiviteten hos ett IR-system ska kunna ges har ett antal mått som bygger på en
kombination av de båda introducerats. Ett exempel på detta är E-måttet, introducerat av
Van Rijsbergen, som definieras som:

E = 1 - 1/(αP-1 + (1 - α)R-1)

där P = precision och R = recall och α är en variabel som gör det möjligt att ange den
relativa betydelsen av recall och precision.21 Ytterligare ett mått som kombinerar recall
och precision är MZ-måttet,22 som definieras som:

D = 1 - 1/(P-1 + R-1 – 1)

En kritik som framfört mot mått baserade på precision och recall är att de ser användare
som en homogen grupp med samma uppfattning om vilka dokument som är relevanta.
Baeza-Yates och Ribeiro-Neto nämner fyra användarorienterade mått som till skillnad
från exempelvis precision och recall utgår från individen: täckning, nyhetsgrad
(QRYHOW\), relativ recall samt recallansträngning (UHFDOO�HIIRUW). Täckning definieras som
andelen av de relevanta dokument som användaren känner till som återvunnits,
nyhetsgrad som andelen av de relevanta återvunna dokumenten som var okända för
användaren. Relativ recall används här i en annan betydelse än den som tagits upp ovan
och definieras som kvoten mellan antalet relevanta dokument systemet hittar och det
antal användaren hade förväntat sig. Recallansträngning är kvoten mellan antalet
relevanta dokument användaren förväntade sig finna och antalet dokument som måste
undersökas för att finna detta antal.23

Det har även föreslagits andra mått som till skillnad från de som hittills presenterats
inte är baserade på relevans. Exempel på mått som beaktar interaktionen mellan an-
vändare och system är enligt Harter och Hert felanalys och användbarhet. Felanalys är
ett mått som bygger på beräknandet av mängden fel från användarens eller systemets
sida. Fel definieras i det här fallet oftast som stavfel och liknande, alternativt i hur stor
utsträckning för många eller för få dokument återvinns. Användandet av felanalys som
effektivitetsmått bygger i de flesta fall på undersökning av transaktionsloggar.24

Användbarhet är en benämning som brukas för en rad olika mått som bygger på
interaktionen mellan användare och system och som utvärderar i vilken grad ett system
kan möta den tänkta användarens behov på ett effektivt och tillfredsställande sätt (och
till en acceptabel kostnad). Mått på användbarhet har utvecklats för flera olika nivåer,
från det enskilda tangentnedslaget till en fullbordad interaktion mellan användare och
system.25

                                                          
20 Ibid., s. 409
21 C. J. Van Rijsbergen (1975). ,QIRUPDWLRQ�5HWULHYDO. London: Butterworths, s. 122ff.
22 Jean Tague-Sutcliffe (1992). The pragmatics of information retrieval experimentation, revisited.
,QIRUPDWLRQ�3URFHVVLQJ�	�0DQDJHPHQW, Vol. 28, No. 4, s. 473
23 Baeza-Yates och Ribeiro-Neto, s. 83f.
24 Harter och Hert, s. 41
25 Ibid., s. 42f.
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����5HOHYDQVEHG|PQLQJ
Relevans är enligt Stefano Mizzaro ett av de mest centrala, för att inte säga det mest
centrala begreppet inom IR. Samtidigt är det, menar han, ett begrepp som inte är belyst i
tillfredsställande grad. Som Mizzaro påpekar kan relevans beskrivas som en relation
mellan två element från två grupper. I den första gruppen finns följande tre element:
dokument, surrogat och information. I den andra gruppen finns problem, informations-
behov, begäran och sökfråga.26 Som redan konstaterats är relevansbedömningar en
grund för de flesta utvärderingar av IR-system samtidigt som flera invändningar mot
relevansbegreppet rests. Harter påpekar att flera faktorer hos både bedömare
(användare) och bedömda dokument såväl som yttre faktorer påverkar relevans-
bedömningar. Harter tar upp ett antal av de 80 inverkande faktorer som finns
uppräknade i en studie av Linda Schamber.27 Bland dessa finns intelligens, kunskap och
utbildning hos bedömaren; stil, svårighetsgrad och nyhetsgrad hos dokumentet samt
definition av relevans, antalet dokument som ska bedömas och i vilken ordning dessa
presenteras.28 Dessa faktorer har påvisats i experimentella studier där relevans-
bedömningarna är utförda av de som utfört testerna. Även i studier byggda på användar-
relevans, dvs. där existerande användare har utfört relevansbedömningarna, har ett
flertal variabler upptäckts, såsom användarens kognitiva nivå, informationsproblemets
natur och målet med sökningen.29 Valet mellan att låta forskare eller riktiga användare
göra relevansbedömningarna hänger samman med synen på relevans. Som Jean Tague-
Sutcliffe påpekar kan relevans ses antingen som DERXWQHVV, dvs. dokumentets seman-
tiska innehåll, eller som nytta för en användare, dvs. i förhållande till ett existerande
informationsbehov. Den sistnämnda synen på relevans kräver relevansbedömningar av
riktiga användare.30

Harter påstår vidare att stora skillnader mellan relevansbedömningar har påvisats i
experiment med testkollektioner. Han hänvisar bland annat till en studie från 1950-talet
där två indexeringssystem skulle jämföras. De två grupperna relevansbedömde en
testkollektion bestående av cirka 15.000 dokument. Av dessa bedömdes 2.280 vara
relevanta av den ena gruppen medan den andra gruppen fann 1.560 relevanta dokument.
Endast 580 dokument bedömdes vara relevanta av båda grupperna. Harter menar vidare
att ett stort antal relevanta dokument förbisågs vid Cranfield II. Han hänvisar till en
studie av Swanson som utifrån statistiska beräkningar hävdar att endast en fjärdedel av
de relevanta dokumenten hittades. Även i testkollektionen som använts i TREC-1 påstås
det, enligt Harter, finnas många förbisedda relevanta dokument. Detta påstående
grundas på den brist på överensstämmelse mellan de relevanta dokument funna av de
olika forskargrupperna.31

Till försvar av relevansbegreppet har det hävdats i en undersökning av Lesk och
Salton att även om skillnader i relevansbedömningar förekommer så är den praktiska
inverkan av detta på resultaten av en utvärdering små. Även om relevansbedömningarna
av olika bedömare (eller grupper av bedömare) skiljde sig resulterade de i identiska
bedömningar av prestationen hos olika system. De menar också att olika bedömare i
                                                          
26 Stefano Mizzaro (1997). Relevance: The whole history. -RXUQDO�RI�WKH�$PHULFDQ�6RFLHW\�IRU
,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH, Vol. 48, No. 9, s. 810f.
27 Linda Schamber (1994). Relevance and information behavior. I Martha E. Williams, ed. $QQXDO�5HYLHZ
RI�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH�DQG�7HFKQRORJ\, Vol. 29. Medford, New Jersey: Learned Information, s. 3-48
28 Stephen P. Harter (1996). Variations in Relevance Assessments and the Measurement of Retrieval
Effectiveness. -RXUQDO�RI�WKH�$PHULFDQ�6RFLHW\�IRU�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH, Vol. 47, No. 1, s. 38f.
29 Ibid., s. 39
30 Tague-Sutcliffe (1996), s. 2
31 Harter, s. 40ff.
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högre grad är överens när det gäller mycket relevanta dokument vilka också kommer
högt i en rankad träfflista.32 Harter kritiserar dock bl.a. Lesk och Saltons undersökning
för att inte ha studerat alla variabler som man känner till påverkar relevans-
bedömningarna. Han påpekar också att det teoretiskt sett är möjligt att skillnader i
relevansbedömningarna leder till skeva jämförelser mellan två IR-system. Som exempel
tar han två tänkta system där det ena tenderar att återfinna dokument med en perifer och
icke uppenbar förbindelse med sökfrågan medan det andra systemet återvinner
dokument med en mer uppenbar semantisk koppling till sökfrågan. Synen på relevans
kommer här att påverka jämförelsen mellan de två systemen såtillvida att om målet med
sökningen är att hitta nya idéer och upptäcka förbindelser med annan litteratur kan det
förstnämnda systemet komma att rankas högst medan om målet är att finna ett litet antal
träffar med ett starkt semantiskt samband med sökfrågan kommer det sistnämnda
systemet sannolikt rankas högre.33

����,QWHUQHW�RFK�,5
2.4.1�%DNJUXQG
Som Giesbert Damaschke och Matthias Fichtner skriver blev Internet tillgängligt i
större skala i slutet av 1980-talet, i första hand för forskarna och kort därefter även för
affärsvärlden och allmänheten. Kunskap om de nya applikationerna som ständigt
skapades – Telnet, FTP, Gopher och WAIS – spreds främst ryktesvägen. Varje ny
uppfinning följdes snabbt av utvecklandet av återvinningsfunktioner. Den första
webbläsaren skapades 1991 vid CERN och 1993 konstruerades de första grafiska
webbläsarna. Året därpå började de första sökmaskinerna komma.34

World Wide Web, eller webben, skiljer sig i många hänseenden från traditionella IR-
system som databaser och bibliotekskataloger. Det är lätt för var och en som är försedd
med dator och Internetuppkoppling att publicera material som blir åtkomligt från hela
världen. Baeza-Yates och Ribeiro-Neto påpekar att detta har gjort att mängden
information som finns tillgänglig på webben är enorm och växer i en exponentiell takt.
Samtidigt gör lättheten att ändra och flytta dokument att webben blir ytterst dynamisk.
Vidare är webben till sin natur ostrukturerad eftersom ingen yttre kontroll finns,
samtidigt som även enskilda HTML-dokument ofta är ostrukturerade. Mycket av
informationen på webben finns också upprepad på flera platser, så mycket som 30% av
alla webbsidor är antingen kopior eller nästan att betraktas som kopior. Eftersom det
som publiceras på webben i de flesta fall saknar redaktionell kontroll är mycket av den
tillgängliga informationen felaktig, inaktuell eller har språkliga fel.35 Allt detta gör att
återvinning och identifiering av elektroniska dokument är komplicerat. IR på www är
sålunda en problematisk fråga. Flera försök har gjorts för att försöka komma till rätta
med problemen. Ett exempel på detta är Dublin Core Metadata Initiative som har skapat
en internationell standard för skapandet av metadata till elektroniska dokument. Tanken
är att processen skall vara så enkel att skaparen av ett dokument – en webbsida el. dyl. –
själv skall kunna skapa metadata och lägga in det i dokumentets källkod.36

                                                          
32 David Ellis (1996). The Dilemma of Measurement in Information Retrieval Research.�-RXUQDO�RI�WKH
$PHULFDQ�6RFLHW\�IRU�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH, Vol. 47,  No. 1, s. 27
33 Harter, s. 45f.
34 Giesbert Damaschke och Matthias Fichtner (1999). 7KH�+LVWRU\�RI�WKH�:RUOG�:LGH�:HE�������WR
SUHVHQW�GD\. http://www.w3history.org/. [2001-07-31]
35 Baeza-Yates och Ribeiro-Neto, s. 368f.
36 Dublin Core Metadata Initiative (2001). 'XEOLQ�&RUH�0HWDGDWD�,QLWLDWLYH��'&0,��2YHUYLHZ.
http://dublincore.org/about/overview/. [2001-03-06]
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2.4.2�6|NPDVNLQHU
Sökmaskiner är det viktigaste verktyget för att hitta information på webben. Man skiljer
vanligtvis mellan sökmaskiner och webbkataloger. En webbkatalog är en oftast hierark-
iskt uppbyggd lista över webbsidor som indexerats manuellt. En sökmaskin kan sägas
bestå av en databas eller index och en sökmotor. Med hjälp av sökrobotar (även kallade
crawlers eller spindlar) söks webben av med jämna mellanrum efter nya och
uppdaterade sidor. URL:en och innehållet på de sidor som hittas lagras för att senare
indexeras.37

Vad som indexeras på en webbsida skiljer sig som Candy Schwartz påpekar från
söktjänst till söktjänst. Vissa indexerar hela texten på sidan och i vissa fall indexeras
även information från taggar för att öka återvinningseffektiviteten. Andra söktjänster
indexerar enbart ett visst antal ord eller rader av HTML-filen eller enbart information
från vissa taggar. Stoppord utelämnas också i vissa fall.38 6SDPPLQJ eller VSDPGH[LQJ
innebär att indexord upprepas många gånger i metadata eller göms genom användandet
av ett mycket litet typsnitt eller text med samma färg som bakgrunden. Många
söktjänster bestraffar webbsidor där detta knep används genom att webbsidan utelämnas
från indexet.39 En webbmaster kan också av olika skäl välja att blockera sökrobotar från
vissa sidor genom användandet av en s.k. robots.txt-fil. Även vissa format, som
exempelvis Pdf-filer, gör att en sida ofta inte kan indexeras. Detta gäller även
information som ligger på intranät och webbplatser som skyddas av lösenord.40

Eftersom söktjänsterna oftast är kommersiella går det inte att veta exakt vilka
rankningsalgoritmer som används men de flesta sökmaskiner använder sig av varianter
av den booleska eller vektormodellen. Flera nya algoritmer använder sig enligt Baeza-
Yates och Ribeiro-Neto av information från hyperlänkar. Antalet hyperlänkar som leder
till en viss sida ses som ett mått på populariteten hos denna sida, och att två sidor har
många gemensamma länkar tyder på att det finns en likhet mellan dessa sidor.41 Andra
faktorer som påverkar rankningen är frekvensen av söktermerna i dokumentet, närheten
mellan söktermerna i dokumentet, söktermernas position i dokumentet – högre rankning
ges åt dokument där sökorden förekommer tidigt i dokumentet, i titeln eller i
metataggar.42

2.4.3�9HUWLNDOD�V|NPDVNLQHU
De senaste åren har ett flertal vertikala sökmaskiner och portaler, ibland kallade vortals,
lanserats. Vortals står för ”vertical portals” och är ämnesinriktade portaler, webbplatser
som erbjuder användaren specialiserade nyheter, diskussionsgrupper etc. Vertikala sök-
maskiner är till skillnad från traditionella söktjänster inte ute efter att indexera hela
webben, utan specialiserar sig på ett visst ämnesområde eller en viss medietyp.
Ämnesspecifika sökmaskiner finns inom områden som juridik och medicin. Medie-
specifika söktjänster är exempelvis inriktade på bilder, musik- eller filmfiler.

                                                          
37 Baeza-Yates och Ribeiro-Neto, s. 373f.
38 Candy Schwartz (1998). Web Search Engines. -RXUQDO�RI�WKH�$PHULFDQ�6RFLHW\�IRU�,QIRUPDWLRQ
6FLHQFH, Vol. 49, No. 11, s. 975
39 Sarah J. Clarke (2000). Search Engines for the World Wide Web: An Evaluation of Recent
Developments��-RXUQDO�RI�,QWHUQHW�&DWDORJLQJ, Vol. 2, No. 3/4, s. 85f.
40 Clarke, s. 86. Vad gäller Pdf-filer indexeras dessa numera av vissa söktjänster, som Google. Se
exempelvis Danny Sullivan (2001). Google Does PDF & Other Changes. 6HDUFK�(QJLQH�:DWFK.
http://www.searchenginewatch.com/sereport/01/02-google.html. [2001-07-30].
41 Baeza-Yates och Ribeiro-Neto, s. 380f.
42 Schwartz, s. 976
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2.4.4�1\KHWVV|NPDVNLQHU
En populär typ av vertikala sökmaskiner är nyhetssökmaskinerna. I likhet med andra
vertikala sökmaskiner är nyhetssökmaskiner inte ute efter att indexera hela webben.
Som Greg Notess skriver skapas dessa sökmaskiners databaser på samma sätt som
vanliga sökmaskiners. Skillnaden är att sökrobotarna är programmerade att besöka ett
begränsat antal bestämda webbplatser, oftast ett hundratal. Dessa söks av flera gånger
per dag eller per timme. Endast artiklar publicerade på dessa utvalda webbplatser
indexeras.43 Detta leder till att databaserna hos den här typen av sökmaskiner är mycket
mindre än vanliga sökmaskiners. Samtidigt är dokumenten i databaserna av mycket mer
homogen art, både på grund av att källorna är kontrollerade och att de har likartad
struktur. Därmed undviker man många av de problem man ställs inför vid återvinning i
andra sökmaskiner och som diskuterats ovan. Som Mick O’Leary påpekar finns det
flera fördelar med nyhetssökmaskiner i förhållande till traditionella sökmaskiner. Först
och främst uppdateras de flera gånger per dag medan det för vanliga söktjänster tar flera
dagar eller veckor att uppdatera sina databaser. Nyhetssökmaskiner har också en
kontroll över vilka webbplatser som indexeras, vilket leder till att informationen oftast
är mer pålitlig än den som en vanlig sökmaskin återvinner. Slutligen är det ofta lättare
att browsa bland artiklar på ett annat sätt än hos traditionella sökmaskiner. 44

                                                          
43 Greg R. Notess (1999). Searching for current news. 'DWDEDVH, June/July, s. 57
44 Mick O’Leary (1998). NewsBot joins strong field of Web News Aggregators. 'DWDEDVH,
February/March, s. 74f.
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���7LGLJDUH�IRUVNQLQJ

Den första sökmaskinen, WebCrawler, lanserades i april 1994. Kort därefter publi-
cerades de första utvärderingarna av sökmaskiner. En av de första undersökningarna av
sökmaskiner är Courtois, Baer och Starks studie från 1995.45 I den studien jämförs tio
söktjänster med varandra utifrån tre sökfrågor kombinerat med annan tillgänglig
information. Det var alltså en förhållandevis liten undersökning som inte använde
effektivitetsmått som precision och recall. Majoriteten av de utvärderingar av sök-
tjänster som har genomförts senare baseras dock på Cranfieldmodellen och bygger på
beräknandet av effektivitetsmått. Beräknandet av recall är som konstaterats
problematiskt i det här fallet men flera sätt att komma runt problemet har utnyttjats.
Oppenheim et. al. konstaterar i sin översikt över forskningen inom området att fyra
strategier för detta ändamål kan urskiljas:

1. En studie av Cranfieldtyp kan utföras men på ett mycket begränsat ämnesområde
där samtliga relevanta webbsidor är kända för forskaren

2. En studie av Cranfieldtyp kan utföras där relativ recall används i stället för absolut
recall

3. Genom att göra en stickprovsundersökning på webben kan det troliga antalet
relevanta webbsidor uppskattas. På de webbsidor som valts ut kan en studie av
Cranfieldtyp utföras och recall beräknas

4. Man kan helt avstå från recall som effektivitetsmått.46

����6WXGLHU�Sn�EHJUlQVDGH�lPQHVRPUnGHQ
Ett exempel på den förstnämnda strategien är Bar-Ilans ”Erdosprojekt”, där
effektiviteten hos sex sökmaskiner utvärderas utifrån 6.681 webbsidor om den ungerske
matematikern Paul Erdos. Dessa sidor var det sammanlagda antalet som återvanns av
samtliga undersökta söktjänster. Man antar i undersökningen att detta var samtliga
existerande relevanta webbdokument och beräknar utifrån dessa dokument precision
och vad man kallar approximativ recall för sökmaskinerna. Den approximativa recallen
beräknas genom att antalet relevanta dokument som återvunnits av en söktjänst
divideras med det totala antalet relevanta dokument som återvunnits. Som Bar-Ilan
påpekar är detta sannolikt långt ifrån alla relevanta webbsidor som existerar på webben
så den verkliga recallen är förmodligen lägre. Även överensstämmelse (RYHUODS), dvs. i
viken utsträckning databaserna innehåller samma webbsidor, mellan söktjänsterna
beräknades.47 Man kommer i undersökningen fram till att överensstämmelsen mellan
söktjänsterna är överraskande låg. Nära 75% av de undersökta webbsidorna återvanns
endast av en sökmaskin och bara ett enda dokument återvanns av samtliga sex.48 Man
undersöker även överensstämmelsen med hjälp av ytterligare en sökfråga, bibliometrics
AND growth, och kommer då fram till liknande resultat. Dessa resultat pekar på att var
och en av söktjänsterna endast indexerar en liten del av webben trots att vissa av dem
hävdar motsatsen. Den genomsnittliga precisionen för alla söktjänsterna uppmäts till

                                                          
45 M. Courtois, W. Baer & M. Stark (1995). Cool tools for searching the Web: A performance evaluation.
21/,1(, Vol. 19, No. 6, s. 14-32.
46 C. Oppenheim, A. Morris, C. McKnight och S. Lowley (2000). Progress in documentation: The
evaluation of WWW search engines, -RXUQDO�RI�'RFXPHQWDWLRQ, Vol. 56, No. 2, s. 194
47 Judit Bar-Ilan (1998). On the Overlap, the Precision and Estimated Recall of Search Engines: A Case
Study of the Query ”Erdos”. 6FLHQWRPHWULFV, Vol. 42, No. 2, s. 207-228
48 Ibid., s. 218
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77,2%. Detta är en relativt hög siffra som kan förklaras med att sökfrågan var extremt
enkel.49 Den uppmätta recallen avspeglar bristen på överensstämmelse och är även den
relativt låg. Excite uppnår högst recall, 57%, medan Magellan endast återvinner 1,5% av
de relevanta dokumenten.50

����6WXGLHU�E\JJGD�Sn�VWDWLVWLVND�XUYDO
Till den tredje strategien räknar Oppenheim et. al. Bharat och Broder berömda
undersökning som försöker beräkna det totala antalet sidor på webben och den relativa
storleken på indexen hos fyra söktjänster, nämligen HotBot, Excite, Alta Vista och
Infoseek. Studien är alltså inte en utvärdering av effektiviteten hos sökmaskiner utan
försöker endast mäta storleken hos sökmaskinernas databaser. Den bygger på slump-
mässigt utvalda webbdokument som används för att skapa vad författarna kallar starka
queries, dvs. sökfrågor som är avsedda att endast återvinna ett dokument, det som man
utgick från. Med hjälp av dessa sökfrågor kunde man beräkna den relativa storleken hos
de olika söktjänsterna samt hur stor del av dokumenten som var gemensamma för
samtliga sökmaskiner och hur stor del som var unika. De resultat man kommer fram till
är att Alta Vista har den största databasen med cirka 67% av den sammanlagda
mängden dokument och att den totala storleken på www i november 1997, när studien
utfördes, var ungefär 200 miljoner dokument. Endast 1,4% av alla indexerade
webbsidor var gemensamma för samtliga sökmaskiner.51

����6WXGLHU�VRP�XQGYLNHU�UHFDOO
3.3.1�&KX�RFK�5RVHQWKDO
De flesta av de undersökningar av effektiviteten hos sökmaskiner som utförts hör till
kategori två eller fyra i ovanstående lista. Man har alltså antingen använt sig av relativ
recall eller helt avstått från att beräkna recall. En av de studier som helt avstår från
recallmått är Chu och Rosenthals undersökning från 1996 där Alta Vista, Excite och
Lycos utvärderas.52 Detta är en av de tidigaste vetenskapliga studierna av sökmaskiners
effektivitet. De effektivitetsmått som används i undersökningen är precision och svars-
tid. Sökmaskinerna utvärderas även utifrån de finesser som finns att tillgå hos
respektive söktjänst, nämligen boolesk logik, trunkering, fältsökning samt ord- och
frassökning. Precisionen beräknas av Chu och Rosenthal med hjälp av tio sökfrågor som
ställs till de tre söktjänsterna. Av dessa tio är nio tagna från verkliga referensfrågor
ställda av användare vid universitetsbiblioteket i Long Island. Den tionde frågan
skapades av författarna själva för att undersöka sökmaskinernas effektivitet vad gäller
frassökning. Sökfrågorna anpassades till den syntax som används av respektive
sökmaskin. Document Cut-off Value (DCV) sattes till tio dokument och relevansen hos
de återvunna dokumenten bedömdes utifrån posterna i träfflistan. Man undersökte alltså
inte fulltextdokumenten vid relevansbedömningen. Vid de tillfällen färre än tio
dokument återvanns beräknades precisionen utifrån antalet återvunna träffar. Som
Breimark och Hagman påpekar kan man ifrågasätta detta tillvägagångssätt då det kan

                                                          
49 Ibid., s. 223
50 Ibid., s. 224
51 Krishna Bharat och Andrei Broder (1998). $�WHFKQLTXH�IRU�PHDVXULQJ�WKH�UHODWLYH�VL]H�DQG�RYHUODS�RI
SXEOLF�ZHE�VHDUFK�HQJLQHV. http://decweb.ethz.ch/WWW7/1937/com1937.htm. [2001-03-13]
52 Heting Chu och Marilyn Rosenthal (1996). Search Engines for the World Wide Web: A Comparative
Study and Evaluation Methodology. I Steve Hardin, ed. $6,6�¶����3URFHHGLQJV�RI�WKH���WK�$6,6�$QQXDO
0HHWLQJ��%DOWLPRUH��0DU\ODQG��2FWREHU������������. Medford, New Jersey: Information Today, s. 127-
135
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leda till resultat som kan betraktas som orättvisa. Som exempel tar de en av Chu och
Rosenthals sökfrågor, på vilken Lycos fann fyra dokument, samtliga relevanta. För Alta
Vista och Excite ansågs åtta respektive sex av de tio första träffarna relevanta. Lycos får
därmed högre precision för den aktuella frågan även om det är tveksamt om
sökmaskinen verkligen har presterat bättre än de andra.53 Precisionen hos sök-
maskinerna beräknades dels för var och en av sökfrågorna, dels för samtliga tio
sökfrågor. Resultatet visar att Alta Vista hade högst genomsnittlig precision, 78%,
medan Lycos hade 55% och Excite hade lägst, 45%. En bidragande anledning till Lycos
och Excites låga värden anses vara bristen på möjlighet till frassökning hos dessa
tjänster. Svarstiden för sökmaskinerna beräknades som tiden mellan sökkommandot
gavs och det att de första resultaten presenterades men inga betydande skillnader kunde
uppmätas. Sammantaget rekommenderar Chu och Rosenthal Alta Vista för de som
önskar sökresultat med hög precision.54

3.3.2 /HLJKWRQ�RFK�6ULYDVWDYD
Ytterligare en studie som avstår från att använda recallmått är Leighton och Srivastavas
utvärdering av sökmaskinerna Alta Vista, Excite, Hotbot, Infoseek, and Lycos utförd
1997. Leighton och Srivastava kritiserar tidigare utvärderingar för bristande vetenskap-
lighet i metoden och för att inte i tillräckligt hög grad ha dokumenterat tillvägagångs-
sättet. De pekar på vikten av att undvika partiskhet i undersökningar av den här typen:
”One must develop an unbiased suite of queries to test those services. Then one must
design fair methods for searching the services and evaluating the results of the searches.
At many points in the design, it is possible to subtly favor one service over another.
Conscious or unconscious bias must be guarded against.”55

Leighton och Srivastava använder sig av 15 sökfrågor och ett DCV på 20 i sin studie.
Tio av sökfrågorna härrör från referensfrågor ställda vid ett universitetsbibliotek medan
fem är tagna från tidigare undersökningar. Relevansbedömningen utfördes utan att
bedömaren kände till vilken sökmaskin som hade återvunnit ett visst dokument, detta
för att minska risken för partiska bedömningar. Man använder en fyrgradig betygskala
och redogör grundligt för bedömningskriterierna. Dokument som är icke relevanta samt
dubbletter och inaktiva länkar får noll poäng, tekniskt sett relevanta dokument får ett,
potentiellt användbara dokument får två och med stor sannolikhet användbara dokument
får tre poäng. Som tekniskt sett relevanta dokument räknas sidor som innehåller
samtliga söktermer men ändå inte kan sägas behandla sökfrågans ämne beroende på att
termerna inte befinner sig i närheten av varandra etc. Denna kategori innehåller även
sidor som visserligen behandlar ämnet men som innehåller så lite information att den
knappast kan vara av värde för någon. Till kategori två, potentiellt användbara
dokument, räknar författarna sidor som innehåller viss användbar information om
sökfrågans ämne eller har en länk till en sida av kategori tre. Till kategori tre räknas
sidor som innehåller information som är användbar för så gott som varje tänkbar
användare som skulle kunna ställa sökfrågan. Det använda effektivitetsmåttet hos
Leighton och Srivastava är first twenty precision, ett mått författarna själva har tagit
fram. Måttet är avsett att premiera sökmaskiner där relevanta träffar kommer högt i
                                                          
53 Per D. Hagman och Pererik Breimark (1999���,5�Sn�ZHEEHQ��(Q�XQGHUV|NQLQJ�DY�HIIHNWLYLWHWHQ�KRV�WUH
IUnJHEDVHUDGH�V|NWMlQVWHU. (Magisteruppsatser i Biblioteks- och informationsvetenskap vid
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 1999:24). Borås: Högskolan i Borås, s. 18
54 Chu och Rosenthal, s. 133
55 H. Vernon Leighton och Jaideep Srivastava (1997). 3UHFLVLRQ�DPRQJ�:RUOG�:LGH�:HE�6HDUFK�6HUYLFHV
�6HDUFK�(QJLQHV���$OWD�9LVWD��([FLWH��+RWERW��,QIRVHHN��/\FRV.
http://www.winona.msus.edu/library/webind2/webind2.htm. [2001-01-09]
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träfflistan genom att vikta dessa högre än träffar längre ner i listan. Måttet kompenserar
också för de fall där antalet träffar är mindre än 20 genom att nämnaren blir mindre ju
färre träffar som återvinns. Det definieras som

R(1-3)*20 + R(4-10)*17 + R(11-20)*10
279 – ((20-T)*10)

där R(L-M) är antalet relevanta träffar i positionerna L till och med M i träfflistan och T är
antalet återvunna dokument. Varje relevant träff i de tre högsta positionerna i träfflistan
multipliceras alltså med 20 osv. Man använder här en binär relevanspoängskala där vad
räknas till relevanta träffar (och sätts till 1) av kategorierna ovan skiftar beroende på
vilket av fem olika test som utförs. De tester där en generösare definition av relevans
används resulterar föga förvånande i högre värden för precision. I samtliga tester
placerar sig InfoSeek, Alta Vista och Excite bäst medan Lycos och HotBot uppvisar
sämre prestanda. Leighton och Srivastava gör även signifikanstest av resultaten. Detta
visar att skillnaden mellan Lycos och de sökmaskiner som presterar bäst är statistiskt
säkerställd i samtliga fem experiment och att HotBot är signifikant sämre än de tre bästa
sökmaskinerna i fyra av experimenten.56

3.3.3 %UHLPDUN�RFK�+DJPDQ
I en magisteruppsats som lades fram vid BHS 1999 undersöker Per D. Hagman och
Pererik Breimark effektiviteten hos söktjänsterna Alta Vista, Excite och Lycos. De
använder sig av 20 frågor och ett DCV på 20. Till skillnad från Chu och Rosenthal samt
Leighton och Srivastava har man ansträngt sig för att konstruera frågor som ger minst
20 träffar från var och en av sökmaskinerna, för att undvika att hamna i situationen att
antalet träffar är lägre än DCV. Relevansbedömningen sker enligt en tregradig skala där
sidor som huvudsakligen handlar om sökfrågans ämne betraktas som högrelevanta och
ges ett poäng, medan sidor som endast innehåller en mindre del relevant information ges
0,5 poäng. Sidor bestående av en omfattande lista med länkar till relevanta sidor samt s.
k. hoppsidor, dvs. sidor som utgör en försättssida med val av dokumentversion eller är
en föråldrad version med länk till den nya sidan, betraktas som högrelevanta förutsatt att
de refererar till en högrelevant sida. Det använda effektivitetsmåttet är precision. Till
skillnad från de flesta andra undersökningar mäter man dock inte enbart precisionen vid
ett DCV utan vid varje DCV-nivå mellan ett och 20. Författarna räknar sedan ut ett
medelvärde av dessa precisionsvärden. Fördelen med detta mått är att de söktjänster
som presenterar relevanta träffar tidigt i träfflistan premieras. Precisionen beräknades
både för var och en av frågorna och för samtliga 20 frågor sammanlagt. Resultaten av
undersökningen är att Excite uppnår högst medelvärde för precision medan Alta Vista
presterar näst bäst och Lycos sämst. Skillnaderna mellan söktjänsterna är dock relativt
små och kan till en del förklaras av att Lycos återvinner fler utgångna sidor. Breimark
och Hagman utför också en signifikanstest av sitt resultat men kommer fram till att inga
säkerställda skillnader mellan sökmaskinerna kan konstateras.57

                                                          
56 Ibid.
57 Breimark och Hagman
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����6WXGLHU�VRP�DQYlQGHU�UHODWLY�UHFDOO
3.4.1 &ODUNH�RFK�:LOOHWW
En av de utvärderingar av sökmaskiner som använder relativ recall som effektivitets-
mått är Sarah J. Clarke och Peter Willetts undersökning från 1997. 58 Clarke och Willett
utvärderar Alta Vista, Excite och Lycos med hjälp av 30 sökfrågor och ett DCV på 10
dokument. Man använder liksom Hagman och Breimark en tregradig skala vid
relevansbedömningarna, där en sida som nära matchar sökfrågans ämne får ett poäng
medan en lista med länkar till relevanta sidor ger 0,5 poäng. Clarke och Willetts
recallmått baseras på den poolingmetod som används vid TREC och går ut på att
resultaten från de individuella sökningarna i sökmaskinerna läggs samman. Relativ
recall kan därefter beräknas utifrån den samlade mängden relevanta dokument som
samtliga sökmaskiner återvunnit. Om sökmaskin $ återvinner D relevanta dokument och
sökmaskin % återvinner E relevanta dokument kan relativ recall för $ alltså definieras
som D/(D+E), förutsatt att samtliga dokument som återvinns av sökmaskinerna $ och %
är unika. Eftersom sökmaskinerna inte kan antas ha samma databaser (p.g.a. att deras
sökrobotar är konstruerade på olika sätt) något som är fallet i experiment med
testkollektioner som TREC, kompliceras dock metoden. Clarke och Willett löser detta
med att utföra ytterligare sökningar för att utröna hur många av de relevanta
dokumenten E�som finns i  $:s databas. Den relativa recallen blir alltså D/(D+F) där F�är
antalet dokument av E som också skulle kunna återvinnas av $ och där F ≤ E. Förutom
relativ recall används precision och täckning som effektivitetsmått. Täckningen
definieras som det totala antalet relevanta sidor för en sökfråga som en sökmaskin
kunde ha hittat – dvs. antalet relevanta sidor som påträffats i databasen – genom det
totala antalet relevanta sidor som återvunnits av alla tre sökmaskinerna. Resultaten av
undersökningen är att Alta Vista har högst värden för precision med Excite som tvåa
och Lycos sist. Samma resultat kommer man fram till vad gäller täckningen. I fråga om
recall placerar sig Excite främst medan Lycos presterar marginellt bättre än Alta Vista.
En orsak till att Lycos presterade sämre vad gäller precision uppges bristen på
frassökningsmöjligheter vara. Clarke och Willett genomför även de ett signifikanstest
av sina resultat. De uppmätta skillnaderna mellan sökmaskinernas recall är inte
signifikant. Skillnaderna mellan Alta Vista och Lycos vad gäller precision är dock
signifikant, likaså skillnaderna vad gäller täckning mellan Alta Vista och Excite
respektive Lycos.

Som Breimark och Hagman påpekar kan recallmåttet Clarke och Willett använder
leda till märkliga värden för recall. Om tre söktjänster $, % och & alla har återvunnit tio
relevanta dokument vid DCV = 10, dvs. presterat optimalt, och de tre återvinnings-
mängderna är parvis disjunkta, får $ ett recallvärde på 0,5 (10/20) om det visar sig att
tio dokument som återvunnits av % och & även finns i $:s databas. Både % och & får
samtidigt en recall på 1,0 (10/10) om inga av de webbsidor de andra sökmaskinerna
återvunnit visar sig finnas i respektive sökmaskins databas.59

                                                          
58 Sarah J. Clarke och Peter Willett (1997). Estimating the recall performance of Web search engines.
$VOLE�3URFHHGLQJV, Vol. 49, No. 7, s. 184-189
59 Hagman och Breimark, s. 26
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3.4.2 0LFKDHO�*RUGRQ�RFK�3UDYHHQ�3DWKDN
Ytterligare en studie där recall används som effektivitetsmått är Michael Gordon och
Praveen Pathaks utvärdering av åtta sökmaskiner från 1999.60 Gordon och Pathak
baserar sin studie på autentiska informationsbehov från 33 fakultetsmedlemmar från
University of Michigan Business School. Dessa fick beskriva sina respektive
informationsbehov i ett formulär bestående av fem sektioner.61 Fakultetsmedlemmarna
utförde även relevansbedömningarna. Författarna menar att om den som utför studien
även konstruerar sökfrågorna riskerar man att få ett vinklat resultat. De hävdar även att
relevansbedömningarna måste utföras av den som behöver informationen, både på
grund av risken för felbedömningar orsakade av experimentatorns brist på kännedom
om ämnet och att relevans endast kan ses i förhållande till den person som har
informationsbehovet. Relevansbedömningarna utfördes utan att bedömarna visste vilken
sökmaskin som hade återvunnit dokumenten. Man använde en fyrgradig skala där
dokumenten delas in i högst relevanta, något relevanta, något irrelevanta och högst
irrelevanta. Gordon och Pathak låter även ett antal specialister på informationssökning
utföra sökningarna. Till skillnad från de flesta andra studier baseras inte sökningarna på
satsvis databearbetning (batch-processing) utan de utförs interaktivt genom vad
författarna kallar ”power searches”. Detta innebär dels att sökfrågorna anpassas till
respektive sökmaskin och dels att sökningarna upprepas ett antal gånger med varierande
sökfrågeformuleringar och med hjälp av relevansfeedback tills det bästa resultatet
erhållits. De som utförde sökningarna uppmanades även att inte betrakta en sökning
utförd i en sökmaskin som färdig innan de övriga undersökts. Om en sökare upptäckte
något vid sökningen i exempelvis Excite kunde detta användas för att förbättra tidigare
sökningar i andra sökmaskiner.62

De effektivitetsmått som används i undersökningen är precision och recall. Man har
även undersökt overlap mellan sökmaskinerna. Precision och recall beräknas vid varje
DCV mellan ett och 200. Gordon och Pathak har dock inte undersökt 200 dokument för
varje sökfråga utan endast de 20 första. Om ett dokument som placerat sig bland de
första 20 i en sökning – och därmed relevansbedömts – har detta räknats med om det är
relevant även i de fall det placerat sig i någon av positionerna 21 till 200 av någon av de
övriga sökmaskinerna. Alla övriga dokument har räknats som icke relevanta. Metoden
bygger på antagandet att dessa dokument som fått en ”gratis” relevansbedömning är
spridda jämnt över samtliga sökmaskiner, något författarna menar sig ha fått empiriska
belägg för. Precisionen har beräknats över samtliga sökfrågor vid varje DCV mellan ett
och 200. Man har även beräknat snittet för DCV 1-5, 1-10, 5-10 samt 15-20. Dessa snitt
har sedan legat till grund för en variansanalys. Vid beräknandet av relativ recall har
Gordon och Pathak till skillnad från Clarke och Willett inte undersökt huruvida de
relevanta dokumenten som inte återvunnits av en sökmaskin fanns tillgängliga i
databasen utan endast dividerat antalet relevanta dokument återvunna av en viss
sökmaskin med det totala antalet relevanta dokument som återvunnits av samtliga
sökmaskiner. Recall har beräknats både för varje DCV mellan ett och 200 samt för
intervallen 15-20, 15-25, 40-60, 90-110 och 180-200. Resultaten från undersökningen är
att Alta Vista och Open Text är signifikant bättre än de andra både vad gäller precision
och recall och att Yahoo! är signifikant sämre. Graden av overlap mellan sökmaskinerna

                                                          
60 Michael Gordon och Praveen Pathak (1999). Finding information on the World Wide Web: The
retrieval effectiveness of search engines. ,QIRUPDWLRQ�3URFHVVLQJ�	�0DQDJHPHQW, Vol. 35, No. 2,  s. 141-
180
61 Ibid., s. 149f.
62 Ibid., s. 151f.
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studerades såväl för samtliga dokument som för relevanta dokument. Resultaten visade
att överraskande många webbsidor, ungefär 93%, endast återvunnits av en sökmaskin.63

Gordon och Pathaks har visserligen en poäng med att låta verkliga användare stå för
informationsbehoven och utföra relevansbedömningarna. Argumentet att relevans inte
existerar oberoende av en individ är välgrundat. Dock kan deras metod kritiseras för att
för många variabler introduceras. Resultatet av undersökningen påverkas både av att
bedömarnas relevansbedömningar sannolikt är olika och av skickligheten hos de som
utför sökningarna. Man kan även ifrågasätta användandet av relativ recall som
effektivitetsmått. Särskilt som Gordon och Pathak inte undersöker huruvida de relevanta
dokument som inte återvunnits finns i databasen eller inte. Detta får till följd att det inte
går att avgöra vad som studeras, återvinningsalgoritmen eller indexeringen.

����$QGUD�PHWRGHU
Eftersom webben består av elektroniska dokument är det extremt föränderligt. Nya
dokument skapas ständigt samtidigt som gamla dokument flyttas, ändras eller tas bort.
Dessutom förändras hela tiden sökmaskinernas algoritmer för indexering och sökning
för att upprätthålla tjänsternas konkurrenskraft. Som Scott Nicholson påpekar i en
undersökning från 2000 är risken därför stor att resultatet av en undersökning av
sökmaskiner inte är generaliserbart eftersom resultatet blir olika när studien upprepas.64

Detta är en allvarlig invändning mot den här typen av studier. Nicholson har i sin
undersökning upprepat Ding och Marchioninis studie av sökmaskiner.65 Han studerade
precisionen hos söktjänsterna InfoSeek, Alta Vista, Lycos och Excite vid tio olika
tillfällen med minst en veckas mellanrum. Precis som i Ding och Marchioninis studie
används fem sökfrågor och ett DCV på 20. Nicholson studerar också precisionen vid ett
DCV på tio. Resultaten från studien visar på mycket stora variationer, dels beroende på
vilket DCV som används, dels mellan de skilda undersökningstillfällena. Exempelvis
presterar Excite bäst vid ett undersökningstillfälle men sämst vid följande tillfälle.
Dessa variationer kan enligt Nicholson bero på två saker – att relevansbedömningarna
skiftar över tiden eller på att sökmaskinernas databaser är mycket dynamiska. Nicholson
menar att det senare alternativet är det mest troliga. En undersökning av den här typen
kan i strikt mening enbart säga något om förhållandet vid exakt den tidpunkten som
undersökningen utförs. Detta gör att kravet på intersubjektivitet inte går att uppfylla.66

Nicholson rekommenderar att man upprepar sin undersökning flera gånger för att öka
vetenskapligheten.

                                                          
63 Ibid., s. 171f.
64 Scott Nicholson (2000). Raising Reliability of Web Search Tool Research through
Replication and Chaos Theory. -RXUQDO�RI�WKH�$PHULFDQ�6RFLHW\�IRU�,QIRUPDWLRQ�6FLHQFH. Vol. 51, No. 8,
s. 724-729
65 Wei Ding och Gary Marchionini (1996). A comparative study of Web search service performance. I
Steve Hardin, ed. $6,6�¶����3URFHHGLQJV�RI�WKH���WK�$6,6�$QQXDO�PHHWLQJ��%DOWLPRUH��0DU\ODQG��2FWREHU
�����������, Medford, New Jersey: Information Today, s. 136-142
66 Se exempelvis Nils Gilje och Harald Grimen (1992). 6DPKlOOVYHWHQVNDSHUQDV�I|UXWVlWWQLQJDU.
Göteborg: Daidalos, s. 23
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����9DO�DY�V|NWMlQVWHU
På webbplatsen Search Engine Watch finns tolv nyhetssökmaskiner förtecknade.67

Några av dessa är metasöktjänster och var därför inte aktuella för föreliggande
undersökning. Andra har mycket bristfälliga sökmöjligheter och var således heller inte
intressanta. Ett exempel på detta är brittiska News Now, en av de större nyhets-
söktjänsterna, som saknar möjligheter till både boolesk sökning och frassökning. Detta,
i kombination med att träffarna presenteras i kronologisk ordning, leder till att
återvinning med hjälp av denna söktjänst ofta lider av mycket låg precision.68 Samma
problem gäller för söktjänsten 1st Headlines.69 Generellt sett ligger nyhetssöktjänsterna
efter de traditionella sökmaskinerna vad gäller sökfinesser. De tre sökmaskiner som ska
utvärderas, Ananova, Excite och News Index, tillhör de största nyhetssöktjänsterna vad
gäller antalet indexerade webbplatser. De har också jämförbara sökfunktioner och
system för hur träffarna rankas. Detta var nödvändigt för att en rättvis utvärdering skulle
kunna genomföras.

4.1.1. $QDQRYD
Ananova är en brittisk nyhetswebbplats som lanserades i april 2000. Ananova erbjuder
förutom nyhetssändningar med en virtuell presentatör och en portal för WAP-användare
även möjligheten att söka efter nyheter på webben.70 Enligt företaget själv indexeras
tusentals webbplatser, från tidningar och större företag till celebriteters hemsidor.71

Ananova saknar möjligheter till trunkering och frassökning. Det är inte heller möjligt
att söka med hjälp av booleska operatorer. Man använder sig dock av operatorerna ”+”
och ”-”. Ett plustecken framför en sökterm innebär dock inte att denna term måste
förekomma i ett dokument utan ger endast extra viktning åt termen. Ett minustecken
innebär enligt Ananovas söktips att ”most or all items” som innehåller termen utesluts.72

Grundinställningen är ett implicit booleskt OR mellan termerna. I Ananovas söktjänst
kan man välja mellan enkel och avancerad sökning. Vid den avancerade sökningen kan
användaren bestämma hur gamla artiklar som får återvinnas. Det maximala antalet
dagar är 30 men även flera månader gamla dokument kan trots detta återvinnas.
Ananova har ett system där den beräknade relevansen anges med hjälp av mellan noll
och fem stjärnor, där fem stjärnor anger att artikeln troligtvis är högst relevant. Det går
att välja att utesluta dokument som fått mindre än en, två osv. upp till fem stjärnor.

                                                          
67 Search Engine Watch (2001). News Search Engines: Major News Search Engines. 6HDUFK�(QJLQH
:DWFK.
http://www.searchenginewatch.com/links/News_Search_Engines/Major_News_Search_Engines/index.ht
ml. [2001-03-26]
68 1HZV�1RZ. http://www.newsnow.co.uk/. [2001-03-26]
69 �VW�+HDGOLQHV. http://www.1stheadlines.com/. [2001-03-26]
70 Ananova (2001). Ananova Search Page. $QDQRYD. http://www.ananova.com/search/. [2001-04-09]. Se
även Ananova (2000). About Ananova Limited. $QDQRYD.
http://www.ananova.com/about/story/sm_137865.html?nav_src=about&menu=about.aboutthecompany.
[2001-04-09] och Danny Sullivan (2000). Ananova delivers news and a smile. 6HDUFK�(QJLQH�:DWFK.
http://www.searchenginewatch.com/sereport/00/12-ananova.html. [2001-04-09]
71 Ananova (2000). Make the most of Ananova’s live news search engine. $QDQRYD.
http://www.ananova.com/about/story/sm_128611.html?menu=about.howto. [2001-04-09]
72 Ananova (2000). Ananova search tips. $QDQRYD.
http://www.ananova.com/search/search_tips.html?nav_src=search&menu=search.searchtips. [2001-04-
10]
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Träfflistan kan ordnas efter relevans eller aktualitet. Vid valet av relevansrankad
träfflista sorteras de dokument som fått samma antal stjärnor kronologiskt. I träfflistan
anges med hjälp av stjärnsystemet artiklarnas bedömda relevans samt från vilken
webbplats de är hämtade och deras datum. Tio träffar per sida presenteras.

4.1.2. ([FLWH�1HZV�6HDUFK
Excite News Search är en underavdelning till Excites traditionella sökmaskin. Man
indexerar cirka 350 webbplatser och uppdaterar databasen fyra gånger per dag. Förutom
sökning efter nyhetsartiklar erbjuder Excite även sökning efter nyhetsbilder och
telegram.73

Excite erbjuder möjlighet till frassökning och användning av booleska operatorer och
precis som hos Ananova är grundinställningen ett implicit OR mellan termerna. Inte
heller hos Excite är trunkering möjlig. Träfflistan är även här en kombination av
relevansrankning och kronologisk ordning. Hos Excite går det dock att välja att få
träffarna listade enbart efter datum eller efter vilken källa artiklarna är hämtade från.74 I
träfflistan uppges artiklarnas datum samt deras källa. De två första raderna från varje
artikel inkluderas också. Tio träffar per webbsida presenteras.

4.1.3. 1HZV�,QGH[
News Index är en nyhetssökmaskin som när den lanserades i april 1996 var den första
söktjänsten som enbart inriktade sig på nyheter. Antalet webbplatser som indexeras
uppges inte men kan enligt Greg Notess eventuellt uppgå till några hundra.75 Målet är
att uppdatera databasen en gång i timmen.

News Index erbjuder inte frassökning. Det går att välja om dokument ska innehålla
alla söktermer eller minst en av dem, dvs. mellan booleskt AND eller OR. Ingen
frassökning eller trunkering är möjlig. Liksom hos de andra två sökmaskinerna
presenteras träffarna i en kombination av relevansrankning och kronologisk ordning.
Till skillnad från de andra två sökmaskinerna, som av allt att döma bygger på vektor-
modellen, använder sig News Index av en återvinningsstrategi som i princip är en enkel
modifiering av den booleska modellen där relevansrankningen vid valet av ett booleskt
OR mellan termerna enbart grundas på hur många av söktermerna som ingår i
dokumentet. Precis som hos Ananova går relevansrankningen före den kronologiska
ordningen, vilket hos News Index innebär att vid en sökning där dokumenten ska
innehålla något av söktermerna placeras först alla artiklar som innehåller samtliga
söktermer i kronologisk ordning, därefter samtliga artiklar som innehåller alla termer
utom en osv.76 I träfflistan anges också för varje träff hur många av söktermerna som
förekommer i dokumentet samt från vilken källa artikeln kommer. De tre första raderna
från artiklarna inkluderas. Liksom hos de övriga två söktjänsterna presenteras tio träffar
per webbsida.

                                                          
73 Excite (2001). Excite News Search. ([FLWH. http://www.excite.com/search/news. [2001-03-27]
74 Greg Notess (2001). Excite News Search Review. 6HDUFK�(QJLQH�6KRZGRZQ.
http://www.searchengineshowdown.com/news/excite/. [2001-03-27]
75 Greg Notess (2001). News Index Review. 6HDUFK�(QJLQH�6KRZGRZQ.
http://www.searchengineshowdown.com/news/newsindex.shtml. [2001-03-27]. News Index länkar till en
webbsida – http://www.newsindex.com/cgi-bin/sources.cgi – där samtliga källor ska finnas upptagna.
Länken var dock bruten vid mitt besök på sidan.
76 News Index (1999). About News Index. 1HZV�,QGH[. http://www.newsindex.com/about.html. [2001-03-
27]
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����$QYlQGD�IXQNWLRQHU�KRV�V|NWMlQVWHUQD
För att jämförelsen skulle bli så rättvis som möjligt har motsvarande funktioner hos de
respektive söktjänsterna använts. Vid inmatning av sökfrågan har ett booleskt OR
använts mellan termerna. Detta OR används implicit av Excite och Ananova och inga
operatorer har skrivits in. Vid sökning i News Index har alternativet ”display articles
containing any of the search words” använts.

Träfflistan har sorterats efter relevans av både Excite och Ananova samt av News
Index som har relevansrankning som enda alternativ. Hos Ananova har det maximala
antalet dagar för tidigaste datum på artiklarna, dvs. 30, valts. För att undvika alltför
långa träfflistor har dokument med lägre relevanspoäng än fyra uteslutits.

����9DO�DY�V|NIUnJRU��LQGHOQLQJ�L�lPQHVNDWHJRULHU
Jag har valt att använda mig av 30 sökfrågor i undersökningen. Sökfrågorna är indelade
i tre kategorier – politiska nyheter, ekonominyheter och sportnyheter – med tio frågor i
respektive kategori. Syftet med denna indelning är att undersöka om söktjänsternas
prestanda skiljer sig i fråga om återvinning av artiklar inom de respektive
ämneskategorierna. I kategorin politiska nyheter inkluderas nyheter av allmän karaktär
som inte direkt kan indelas i något ämnesområde. Benämningen på denna kategori är
därför måhända något inexakt men används i brist på bättre term. Kategorin
ekonominyheter innehåller såväl affärsnyheter som övriga ekonomiska nyheter. Jag har
använt mig av tio frågor per kategori för att inte enskilda frågor ska kunna påverka
resultatet i alltför stor utsträckning. Det vore naturligtvis att föredra att använda ännu
fler sökfrågor men på grund av studiens begränsade omfattning ansåg jag 30 frågor vara
en övre gräns för vad som kunde hinnas med. De tidigare studier som tagits upp ovan
har också använt sig av runt 30 sökfrågor eller färre.

Jag har försökt göra sökfrågorna så aktuella som möjligt, eftersom det för de flesta
användare av nyhetssöktjänster får anses vara viktigare att sökmaskinerna kan återvinna
mycket aktuellt material snarare än att äldre artiklar behålls i databasen. Således bör de
söktjänster som ofta uppdaterar databasen premieras. Jag har även undvikit alltför
specifika frågor, för att inte riskera att antalet relevanta dokument i en söktjänsts databas
är lägre än DCV. Som Hagman och Breimark påpekar leder ett sådant förhållande till att
en precision på ett är omöjlig att uppnå och att precisionsvärdet minskar med ökande
DCV.77 Jag har slutligen endast valt sökfrågor inom ämnen jag anser mig behärska.

Före den egentliga studien har testsökningar utförts för att bekräfta att minst 20
dokument, varav minst ett relevant, återvunnits av alla tre söktjänster för samtliga
sökfrågor. Vid ett tillfälle har inte detta kriterium kunnat uppfyllas, eftersom Ananova
för en sökfråga endast återvann icke relevanta dokument. En ny sökfråga konstruerades
därför. De använda söktermerna för var och en av frågorna presenteras i Bilaga 1
tillsammans med de informationsbehov som dessa kan tänkas svara mot.

����3UDNWLVNW�WLOOYlJDJnQJVVlWW
De använda informationsbehoven vid undersökningen utformades genom att söka bland
aktuella nyhetsartiklar på BBC News webbplats samt på svenska dagstidningars
webbplatser. En viktig anledning till att just BBC News användes för ändamålet var att
webbplatsens artiklar indexeras av samtliga undersökta söktjänster. Om detta inte hade
varit fallet, utan att webbplatsens artiklar endast hade kunnat återvinnas av någon eller
några av dem fanns risken att dessa skulle kunna premieras i undersökningen. För att

                                                          
77 Hagman och Breimark, s. 26
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kontrollera vilka söktermer som kunde vara lämpliga vid undersökningen användes Alta
Vistas nyhetssökmaskin. Hade detta skett i de undersökta söktjänsterna fanns återigen
risken att premiera någon av dem.

Det praktiska tillvägagångssättet vid undersökningen var att först låta samtliga
söktjänster behandla en sökfråga och därefter utvärdera de återvunna träffarna. Först när
alla träffar för en sökfråga utvärderats påbörjades nästa sökning genom att följande
sökfråga matades in. Sökningarna utfördes med början i de politiska frågorna, därefter
följde de ekonomiska och slutligen sportfrågorna. De genomfördes mellan den 5 maj
och den 30 maj 2001.

Som Leighton och Srivastava påpekar är det viktigt att en sökfråga behandlas av de
undersökta sökmaskinerna med så kort tidsmellanrum som möjligt. Den söktjänst som
behandlar sökfrågan sist får annars den orättvisa fördelen att hinna uppdatera sin
databas under tiden.78 I min studie är det ännu mer betydelsefullt, eftersom sök-
tjänsternas databaser uppdateras så ofta. Jag har därför försökt skicka sökfrågan till de
respektive söktjänsterna så gott som samtidigt. Vid ett tillfälle, när fråga fyra
behandlades, har sökningen i Ananova dock skett c:a två timmar efter de två andra
söktjänsterna p.g.a. ett serverfel. Jag har även lagt vikt vid att utvärdera träffarna från en
sökfråga så kort tid som möjligt efter att de återvunnits. Samtliga återvunna dokument
har sparats för att möjliggöra granskningar senare.

����5HOHYDQVEHG|PQLQJ
Jag har använt mig av en tregradig poängskala vid relevansbedömningen. Dokumenten
har tilldelats en poäng på 0, 0,5 eller 1. I vissa undersökningar, exempelvis Leighton
och Srivastavas samt Gordon och Pathaks, används fler grader, men detta riskerar att
göra relevansbedömningen alltför subjektiv. Relevanskriterier för de enskilda frågorna
presenteras i Bilaga 2. Följande allmänna kriterier har använts vid relevans-
bedömningen:

• 0 poäng: artiklar som inte bedömts handla om sökfrågans ämne överhuvudtaget,
döda länkar och dubbletter. Som döda länkar betraktas alla sidor med ett
felmeddelande om att artikeln inte finns på den angivna adressen eller servern (”file
not found”, el. likn.). Dessa betraktas som icke relevanta eftersom de inte går att
relevansbedöma och inte heller är av intresse för användaren. Hit räknas även sidor
där en registrering krävs för att artikeln ska kunna läsas. Motivet för detta har varit
att dessa artiklar inte har kunnat relevansbedömas med mindre än att en registrering
skedde och att en användare inte kan förväntas registrera sig hos en webbplats för att
läsa enskilda artiklar. Som dubbletter betraktas alla artiklar som redan förekommer
tidigare i träfflistan, antingen det rör sig om en artikel från en viss webbplats som av
någon anledning indexerats flera gånger av en och samma söktjänst eller om flera
exakt likalydande artiklar från olika webbplatser indexerats. Det senare fallet är
relativt vanligt och beror på att vissa webbplatser publicerar artiklar skrivna av
nyhetsbyråer oförändrade. Det är naturligtvis inte intressant för en användare att få
flera exemplar av samma artikel i träfflistan. I det här fallet är det själva
artikeltexten som betraktas som dokumentet. En sida kan därför betraktas som
dubblett till en annan sida även om omgivande text, bilder och länkar etc. inte är
identiska.

                                                          
78 Leighton och Srivastava
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• 0,5 poäng: artiklar som delvis behandlar sökfrågans ämne. Hit räknas artiklar som
enbart behandlar något eller några men inte alla av de facetter av ett ämne som
uttrycks med söktermerna. Om informationsbehovet är om exempelvis mul- och
klövsjuka i Nederländerna och söktermerna ”foot-and-mouth” och ”Netherlands”
skulle en återvunnen artikel som behandlar mul- och klövsjuka i Storbritannien få
0,5 poäng. En artikel som behandlar t. ex. dödshjälp i Nederländerna skulle dock få
0 poäng eftersom mul- och klövsjuka här får antas vara det väsentliga i
informationsbehovet och att en sådan artikel inte alls skulle vara intressant för en
användare. Till denna kategori räknas även notiser som endast är en mening långa
eftersom dessa får anses vara av begränsat intresse för användaren.

• 1 poäng: artiklar som bedömts handla om sökfrågans ämne. Hit räknas artiklar med
en längd på minst två meningar som behandlar samtliga av de facetter av ämnet som
söktermerna uttrycker. Även länksidor har fått ett poäng om de har innehållit länkar
till högrelevanta artiklar. Jag har dock gjort en åtskillnad mellan länksidor och
artikelsidor med länkar till andra artiklar i marginalen. Det inträffar ofta att länkarna
på dessa sistnämnda sidor indexeras och att en sådan sida återvinns trots att den inte
är relevant för sökfrågan. Vid dylika fall har dokumentet bedömts som icke relevant,
och fått noll poäng, trots att länkar till relevanta sidor har funnits i marginalen.
Motiveringen till detta är att huvudtexten i dokumentet inte är relevant och att
hyperlänkarna på dessa sidor, i motsats till i de dokument som jag kallar länksidor,
ofta är undanskymt placerade. Det är därför i många fall inte troligt att en användare
hittar dessa och de kan därmed inte ses som värdefulla.

����(IIHNWLYLWHWVPnWW
Det använda effektivitetsmåttet i undersökningen är precision. Som konstaterats ovan är
recall ett problematiskt effektivitetsmått i dessa sammanhang och har därför uteslutits.
Detta trots att det har hävdats att precision vid utvärderingen av IR-system bör ses i
förhållande till recall. Precis som Korfhage påpekar är det dock precision som oftast är
av störst intresse för en användare eftersom få är intresserade av att få samtliga
relevanta dokument för en sökfråga.79 Detta gäller kanske i ännu högre grad i detta fallet
än för traditionella databaser med tanke på den stora inbördes likheten mellan de
nyhetsartiklar som återvinns av de undersökta söktjänsterna. I de allra flesta fall borde
20 artiklar därför vara fullt tillräckligt.

Precisionen har för var och en av frågorna uppmätts för varje DCV-nivå mellan ett
och 20. Därefter har ett medelvärde räknats ut. Detta är samma precisionsmått som
Hagman och Breimark använder i sin studie och som de påpekar premierar ett sådant
mått sökmaskiner där relevanta träffar placeras högt i träfflistan.80 Man kan tänka sig
två sökmaskiner som båda har tio relevanta träffar bland de 20 översta men att
sökmaskin $ har de relevanta träffarna i positionerna 1-10 medan sökmaskin % har dem
i positionerna 11-20. Sökmaskin $ skulle därmed få precisionen (1/1 + 2/2 + 3/3 + 4/4 +
5/5 + 6/6 + 7/7 + 8/8 + 9/9 + 10/10 + 10/11 + 10/12 + 10/13 + 10/14 + 10/15 + 10/16 +
10/17 + 10/18 + 10/19 +10/20) / 20 = 0,834 dvs. 83,4%.  Sökmaskin % skulle dock få
precisionen (0/1 + 0/2 + 0/3 + 0/4 + 0/5 + 0/6 + 0/7 + 0/8 + 0/9 + 0/10 + 1/11 + 2/12 +
3/13 + 4/14 + 5/15 + 6/16 + 7/17 + 8/18 + 9/19 + 10/20) / 20 = 0,166 dvs. endast 16,6%.
Med ett traditionellt precisionsmått skulle de båda sökmaskinerna få samma precision,

                                                          
79 Korfhage, s. 197
80 Hagman och Breimark, s. 34
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50%. Ett medelvärde över alla DCV-nivåer har på detta sätt beräknats för var och en av
frågorna. Precisionen över samtliga frågor för en sökmaskin har också beräknats genom
att den sammanlagda precisionen vid varje DCV-nivå beräknats och dividerats med
antalet undersökta dokument. Även här har ett genomsnittligt precisionsvärde uträknats.
Slutligen har precisionen över alla frågor inom en kategori för var och en av
sökmaskinerna beräknats på samma sätt.
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����5HVXOWDW

����5HGRJ|UHOVH�I|U�UHVXOWDWHQ
Tabell 1 och diagram 1 visar att Excite uppnår högst genomsnittlig precision med
avseende på de använda frågorna med 0,76 över samtliga frågor. News Index uppvisar
nästan lika höga värden med en precision på 0,73. Ananova presterar betydligt sämre än
de två övriga söktjänsterna med en precision på 0,58. En jämförelse mellan kategorierna
visar att den uppmätta precisionen är lägst i ekonomikategorin för alla tre söktjänsterna.
I denna kategori uppnår Ananova en precision på 0,48 medan News Index och Excite
båda uppnår 0,69. Två av söktjänsterna, Ananova och Excite, presterar bäst för frågorna
inom politikkategorin. Här uppnår Excite den högsta precisionen med 0,83, News Index
presterar näst bäst med 0,71 och Ananova uppnår en precision på 0,66. News Index
uppnår högst genomsnittlig precision för frågorna inom sportkategorin med en precision
på 0,78. Detta värde innebär även att News Index presterar bäst av de tre söktjänsterna
inom denna kategori, Excite är i detta fallet näst bäst med 0,76 och Ananova är även här
sämst med en precision på 0,59.

7DEHOO����*HQRPVQLWWOLJ�SUHFLVLRQ

Politik Ekonomi Sport Samtliga

News Index 0,71 0,69 0,78 0,73

Ananova 0,66 0,48 0,59 0,58

Excite 0,83 0,69 0,76 0,76

Samtliga 0,73 0,62 0,71
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'LDJUDP����3UHFLVLRQ�YLG�'&9�����

Kurvorna för den uppmätta precisionen vid ett DCV från ett till 20 (se diagram 2) visar
att samtliga söktjänster har en någorlunda fungerande relevansrankning där de mest
relevanta träffarna placeras högt i träfflistan. Den brantaste kurvan har i det här fallet
Ananova, något som borde tyda på att Ananova i större utsträckning än de övriga
söktjänsterna placerar sina relevanta dokument tidigt i träfflistan. Ananova återvinner
alltså färre relevanta dokument, vilket den markant lägre genomsnittliga precisionen
visar, men de som återvinns placeras i högre utsträckning högt i träfflistan. Excites
kurva över den uppmätta precisionen faller förhållandevis brant till DCV fyra där den
planar ut och mer eller mindre följer kurvan för News Index precision. Kurvorna visar
även att rangordningen mellan de tre söktjänsternas prestanda är konstant över alla
DCV, förutom vid DCV sju där News Index uppnår samma värde som Excite.

Det kan även vara intressant med en jämförelse mellan den metod för uträkning av
precision som använts i föreliggande undersökning och den vanligaste metoden i andra
utvärderingar av söktjänster, motsvarande precisionen vid DCV 20. För samtliga
söktjänsterna ligger precisionen vid användandet av den förstnämnda metoden något
över precisionen vid DCV 20. Skillnaden är störst i Ananovas fall med en precision på
0,58 respektive 0,49 för de två metoderna. För News Index är den uppmätta precisionen
0,73 respektive 0,67 och för Excite är den 0,76 jämfört med 0,69 (se tabell 2). Siffrorna
visar att de relevanta dokumenten i någorlunda stor utsträckning hamnar högt i
träfflistan och att sökmaskinernas rankningsalgoritmer därmed fungerar. Att skillnaden
är störst för Ananova pekar även det på att rankningen hos denna sökmaskin fungerar
något bättre än de övrigas. Man kan dessutom notera att rangordningen mellan
söktjänsterna är samma oavsett vilken metod som används.
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Tabell 2 visar också att antalet något relevanta dokument är någorlunda konstant
över samtliga DCV för alla tre söktjänsterna medan antalet mycket relevanta dokument
minskar vid högre DCV-nivåer.

7DEHOO����$QWDO�UHOHYDQWD�SHU�'&9
7DEHOO��D��1HZV�,QGH[

3ROLWLN (NRQRPL 6SRUW 7RWDOW
DCV 1p 0,5p Poäng 1p 0,5p Poäng 1p 0,5p Poäng 1p 0,5p Poäng

1 8 1 8,5 8 1 8,5 7 2 8 23 4 25
2 7 1 7,5 6 2 7 8 2 9 21 5 23,5
3 5 1 5,5 7 1 7,5 6 2 7 18 4 20
4 6 2 7 6 6 8 2 9 20 4 22
5 7 1 7,5 7 7 9 9 23 1 23,5
6 9 9 6 6 5 2 6 20 2 21
7 8 8 6 6 9 1 9,5 23 1 23,5
8 4 2 5 5 1 5,5 6 1 6,5 15 4 17
9 7 7 7 7 7 2 8 21 2 22

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

Summa poäng 128 122,5 149,5 400

Prec. vid DCV 20 0,64 0,61 0,75 0,67

7DEHOO��E��$QDQRYD
3ROLWLN (NRQRPL 6SRUW 7RWDOW

DCV 1p 0,5p Poäng 1p 0,5p Poäng 1p 0,5p Poäng 1p 0,5p Poäng
1 6 2 7 7 2 8 7 2 8 20 6 23
2 7 2 8 6 6 5 5 18 2 19
3 6 2 7 4 1 4,5 5 2 6 15 5 17,5
4 8 1 8,5 4 1 4,5 4 3 5,5 16 5 18,5
5 5 2 6 4 2 5 5 3 6,5 14 7 17,5
6 4 4 6 4 1 4,5 6 2 7 14 7 17,5
7 7 1 7,5 4 4 2 1 2,5 13 2 14
8 4 1 4,5 3 3 5 1 5,5 12 2 13
9 7 2 8 3 1 3,5 3 3 4,5 13 6 16

10 5 2 6 2 2 3 2 4 10 4 12
11 5 2 6 2 2 4 1 4,5 11 3 12,5
12 4 1 4,5 2 1 2,5 6 1 6,5 12 3 13,5
13 4 4 3 1 3,5 4 2 5 11 3 12,5
14 4 4 6 4 1 4,5 5 2 6 13 7 16,5
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15 2 3 3,5 3 3 6 2 7 11 5 13,5
16 2 3 3,5 2 2 5 2 6 9 5 11,5
17 3 2 4 3 3 7 1 7,5 13 3 14,5
18 3 1 3,5 1 1 1,5 5 3 6,5 9 5 11,5
19 1 1 1,5 2 2 2 2 5 1 5,5
20 5 1 5,5 3 3 2 2 3 10 3 11,5

Summa poäng 110,5 72 108,5 291

Prec. vid DCV 20 0,55 0,36 0,54 0,49

7DEHOO��F��([FLWH
3ROLWLN (NRQRPL 6SRUW 7RWDOW

DCV 1p 0,5p Poäng 1p 0,5p Poäng 1p 0,5p Poäng 1p 0,5p Poäng
1 7 3 8,5 9 1 9,5 9 1 9,5 25 5 27,5
2 9 1 9,5 7 1 7,5 8 1 8,5 24 3 25,5
3 8 1 8,5 8 8 6 4 8 22 5 24,5
4 7 2 8 5 1 5,5 2 3 3,5 14 6 17
5 8 2 9 5 1 5,5 6 3 7,5 19 6 22
6 9 1 9,5 6 6 5 3 6,5 20 4 22
7 7 3 8,5 4 1 4,5 6 2 7 17 6 20
8 6 2 7 7 1 7,5 7 2 8 20 5 22,5
9 7 2 8 4 1 4,5 7 2 8 18 5 20,5

10 7 1 7,5 6 6 6 3 7,5 19 4 21
11 8 1 8,5 7 2 8 5 5 7,5 20 8 24
12 6 2 7 4 1 4,5 5 4 7 15 7 18,5
13 5 3 6,5 7 7 7 3 8,5 19 6 22
14 6 2 7 5 1 5,5 6 4 8 17 7 20,5
15 4 3 5,5 4 4 5 3 6,5 13 6 16
16 5 3 6,5 5 1 5,5 4 3 5,5 14 7 17,5
17 6 2 7 6 1 6,5 5 2 6 17 5 19,5
18 6 1 6,5 4 2 5 5 3 6,5 15 6 18
19 4 2 5 7 7 6 3 7,5 17 5 19,5
20 4 2 5 4 1 4,5 6 3 7,5 14 6 17

Summa poäng 148,5 122 144,5 415

Prec. vid DCV 20 0,74 0,61 0,72 0,69

����(QVNLOGD�IUnJRU
Vad gäller de enskilda frågorna går det att lyfta fram ett antal som har anmärkningsvärt
låg precision hos alla tre söktjänsterna. Tabell 3 visar att exempelvis fråga 6 (om EU-
delegationens besök i Nordkorea) uppvisar en precision under genomsnittet. Här gäller
för alla tre söktjänsterna att mycket få högrelevanta dokument har återvunnits – sex
stycken av Excite, fyra av Ananova och endast två av News Index. Både Ananova och
Excite har återvunnit fler något relevanta (som alltså erhållit 0,5 poäng) än högrelevanta
dokument (som fått 1 poäng). I de flesta fallen handlar det om artiklar som behandlar
statsbesök i Sydkorea.
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Även träffarna på fråga 9 (om Silvio Berlusconis vinst i det italienska valet) uppvisar
låg relevans. Excite har här endast återvunnit en högrelevant artikel, medan News Index
återvunnit tre och Ananova återvunnit sex. Även i det här fallet har fler artiklar som fått
0,5 relevanspoäng återvunnits. Här handlar det huvudsakligen om artiklar skrivna innan
valresultatet blivit klart. Att Excite här uppvisar så låg precision kan bero på att
söktjänstens relevansrankning inte i första hand baseras på artiklarnas aktualitet. Detta
har i det här fallet  inneburit att artiklar som innehåller de flesta av (eller alla)
söktermerna men ändå inte bedömts som högrelevanta för informationsbehovet har
återvunnits och placerats högt i träfflistan. Det är möjligt att det fanns fler högrelevanta
artiklar i databasen men att dessa placerades lägre i listan därför att söktermerna
förekom färre gånger. Det enda mycket relevanta dokumentet som återvunnits
placerades först på artonde plats i träfflistan. Ytterligare en förklaring kan vara att
Excite uppdaterar sin databas mer sällan än de andra sökmaskinerna, bara fyra gånger
per dag. Dessa tolkningar förklarar dock inte varför både News Index och Ananova
presterade så dåligt för den aktuella frågan. Även i News Index fall placerades de
högrelevanta artiklarna relativt långt ned i träfflistan. Det är också möjligt att vissa eller
någon av de söktermer som användes av någon anledning förekom oftare i de artiklar
som skrevs innan återkomsten än i de senare, och högrelevanta, artiklarna.

Ytterligare en fråga där precision på de återvunna dokumenten är låg är nummer 15
(om att IT-företaget Palm gör en vinstvarning). I det här fallet återvinner News Index
fem mycket relevanta dokument medan Ananova återvinner fyra och Excite endast tre
stycken. Till skillnad från i de ovanstående fallen återvinns inte fler dokument som
bedöms som något relevanta – två av News Index men inga alls av Ananova och Excite.
Detta beror möjligen på att kriteriet för vilka dokument som skulle bedömas som något
relevanta och alltså få 0,5 poäng inte har breddat ämnet i lika hög utsträckning som för
vissa av de andra frågorna. 0,5 poäng gavs i det här fallet till artiklar som handlade om
tidigare vinstvarningar från Palm. Anledningen till att så få relevanta artiklar återvunnits
för den frågan kan bero på att ett alltför smalt ämne valts och att det på grund av detta
inte fanns tillräckligt många relevanta artiklar i söktjänsternas databaser som kunde
återvinnas.

Det är relativt många frågor där både News Index och Excite har hög precision, men
inte så många där alla tre har det. För två frågor uppvisar någon av söktjänsterna en
hundraprocentig precision. Det handlar dels om fråga sju (om den uppskjutna
avrättningen av Timothy McVeigh), dels om fråga 27 (om den handikappade golf-
spelaren Casey Martin och domen som ger honom rätt att använda en golfbil på
tävlingar). I det första fallet är Excites samtliga träffar mycket relevanta. Både News
Index och Ananova uppvisar samtidigt en förhållandevis hög precision och återvinner
17 respektive 15 högrelevanta artiklar.

För fråga 27 är samtliga News Index träffar mycket relevanta. Även i det här fallet
uppvisar de två andra söktjänsterna samtidigt mycket hög precision. Ananova återvinner
16 högrelevanta dokument och Excite 17 stycken. Man kan konstatera att dessa två
frågor också är två av de fem fallen där Ananova återvinner 15 eller fler högrelevanta
dokument.
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1p 0,5p poäng 1p 0,5p poäng 1p 0,5p poäng
Frågor - politik

1 14 4 16 9 3 10,5 11 0 11
2 16 2 17 9 4 11 15 4 17
3 15 3 16,5 4 1 4,5 15 1 15,5
4 12 1 12,5 16 2 17 19 1 19,5
5 9 4 11 7 7 10,5 11 6 14
6 2 0 2 4 6 7 6 8 10
7 17 0 17 15 1 15,5 20 0 20
8 13 0 13 7 0 7 15 0 15
9 3 11 8,5 6 12 12 1 19 10,5

10 14 1 14,5 15 1 15,5 16 0 16

6XPPD 115 26 128 92 37 110,5 129 39 148,5

0HGHO 11,5 2,6 12,8 9,2 3,7 11,05 12,9 3,9 14,85
Frågor - ekonomi

11 14 2 15 4 3 5,5 18 0 18
12 16 0 16 12 0 12 16 0 16
13 12 1 12,5 3 5 5,5 4 7 7,5
14 8 2 9 7 1 7,5 5 5 7,5
15 5 2 6 4 0 4 3 0 3
16 16 0 16 7 0 7 15 2 16
17 15 0 15 2 0 2 10 0 10
18 9 1 9,5 8 0 8 16 2 17
19 7 0 7 4 1 4,5 10 0 10
20 16 1 16,5 15 2 16 17 0 17

6XPPD 118 9 122,5 66 12 72 114 16 122

0HGHO 11,8 0,9 12,25 6,6 1,2 7,2 11,4 1,6 12,2
Frågor - sport

21 14 0 14 11 0 11 16 0 16
22 14 5 16,5 12 4 14 11 4 13
23 15 0 15 11 0 11 13 5 15,5
24 16 0 16 10 0 10 10 8 14
25 13 5 15,5 9 7 12,5 10 10 15
26 3 13 9,5 6 10 11 15 3 16,5
27 20 0 20 16 0 16 17 0 17
28 17 0 17 11 0 11 13 3 14,5
29 7 11 12,5 1 11 6,5 8 12 14
30 13 1 13,5 4 3 5,5 3 12 9

6XPPD 132 35 149,5 91 35 108,5 116 57 144,5

0HGHO 13,20 3,50 14,95 9,10 3,50 10,85 11,60 5,70 14,45
Samtliga kategorier

6XPPD 365 70 400 249 84 291 359 112 415

0HGHO 12,17 2,33 13,33 8,30 2,80 9,70 11,97 3,73 13,83
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����6NLOOQDGHU�PHOODQ�IUnJHNDWHJRULHUQD
Vad gäller de olika frågekategorierna är kurvorna betydligt mindre regelbundna än för
alla kategorier sammanräknade. Detta är naturligt eftersom det är färre frågor som
används för precisionsberäkningarna och att enskilda extremvärden därmed ger större
utslag. Detta visar på faran med att, som i vissa utvärderingar av söktjänster, använda
alltför få frågor. Ananova presterar sämst i alla tre kategorierna medan Excite presterar
bäst i den politiska kategorin men någorlunda jämnt med News Index i de två övriga
kategorierna.

'LDJUDP����.DWHJRULMlPI|UHOVH�±�SROLWLN

Som diagram 3 visar gör kurvan för News Index precision ett dopp mellan DCV två
och sex i frågekategorin ”politik” vilket gör att Ananova uppnår bättre resultat mellan
dessa nivåer. Samtidigt stiger kurvan för Ananovas precision för denna kategori från ett
värde på 0,7 vid DCV ett till en topp på 0,76 vid DCV fyra innan den på nytt faller.

I frågekategorin ”ekonomi” faller kurvorna för samtliga söktjänster betydligt mer
brant än i de övriga kategorierna vilket framgår av diagram 4. Även här är det alltså
Ananova som presterar sämst med en precision som faller till 0,36 vid DCV 20, att
jämföra med en precision på 0,55 respektive 0,54 vid motsvarande DCV i kategorierna
”politik” och ”sport”. News Index kurva är något mer plan medan Excites kurva faller
brant till ett DCV på sju innan den planar ut på ungefär samma nivå som News Index.
Noterbart är dock att News Index till skillnad från när alla frågekategorierna räknats
samman presterar bättre än Excite vid flera av DCV-nivåerna. Detta är fallet vid DCV
sju såväl som mellan nio och tio och mellan tolv och 18 samt vid DCV 20. Även
precisionen hos Excite och News Index faller till jämförelsevis låga nivåer vid DCV 20
i kategorin ”ekonomi”. Båda söktjänsterna uppnår en precision på runt 0,61 vid detta
DCV, medan Excites precision vid samma DCV ligger på 0,74 respektive 0,72 för
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politik- och sportkategorierna och News Index presterar en precision på 0,64 respektive
0,75.

 'LDJUDP����.DWHJRULMlPI|UHOVH���VSRUW
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Även i kategorin ”sport” presterar Ananova sämst, vilket framgår av diagram 5, med
en precision som först faller förhållandevis brant för att därefter plana ut något. Även
kurvan för Excites precision faller till en början brant, fram till DCV fyra, för att
därefter plana ut och till och med stiga något – från en precision på 0,74 till 0,75 vid
DCV 14. Kurvan för News Index precision är förhållandevis plan och precis som i
ovanstående frågekategori presterar News Index bättre än Excite vid flera av DCV-
nivåerna. I det här fallet har News Index en precision som är högre än Excites mellan
DCV fyra och 20, med undantag för DCV 14 och 15 där de båda söktjänsterna presterar
jämbördigt.

Det kan konstateras att de största skillnaderna mellan kategorierna ligger i antalet
något relevanta dokument som återvinns. Vad gäller antalet mycket relevanta är antalet
jämförelsevis jämnt, med sammanlagt 336 och 339 dokument i kategorierna ”politik”
respektive ”sport” och något färre, 298 stycken i ekonomikategorin. Detta kan jämföras
med antalet något relevanta artiklar som återvinns, 137 i sportkategorin, 102 i ”politik”
men endast 37 i ekonomikategorin (se tabell 3).

����'XEEOHWWHU�RFK�IHO
Tabell 4 visar att antalet återvunna dubbletter är högst hos Ananova som återvinner
totalt 95 stycken. Även News Index hade dock många dubbletter, totalt 83, i sina
träfflistor. Även här presterade Excite bäst, med totalt 47 dubbletter. Vad gäller de andra
felen, dvs. de fall där servern inte hittades (”Server not responding”, SNR) och där det
aktuella dokumentet inte kunde lokaliseras (Error 404), var det med undantag för
Ananova förhållandevis få fall. News Index hade två fall av 404-fel men inte något fall
av SNR, medan Excite hade tre SNR-fel samt två 404-fel. Ananova hade två fall av
SNR men hela 20 fall av att dokumentet inte kunde lokaliseras. Hälften av dessa
sistnämnda var dock s.k. Error 403, där tillgång till den aktuella sidan nekats av någon
anledning. De fall där registrering krävdes för att få läsa sidan, och som även de fått noll
relevanspoäng, härrör samtliga från Excite. Det handlar om 13 artiklar som i samtliga
fall kommer från Washington Posts webbplats. Dessa sidor är förhållandevis jämnt
spridda över kategorierna, med tre stycken i politikkategorin, fem i ekonomi och lika
många i sport.

Studerar man frågekategorierna var för sig kan det noteras att för samtliga
söktjänsterna är det i kategorin ”ekonomi” som flest dubbletter påträffas. Såväl News
Index som Ananova har ungefär tio fler dubbletter i denna kategorin jämfört med de två
andra – 34 jämfört med 26 i ”politik” och 23 i ”sport” för News Index och för Ananova
38 jämfört med 29 respektive 28 i de övriga kategorierna. För Excite var skillnaden
ännu mer påtaglig – 26 dubbletter i ekonomikategorin jämfört med nio i politikkategorin
och tolv i ”sport”. Man kan alltså konstatera att i den frågekategorin där alla tre
söktjänsterna presterade sämst med avseende på precision, påträffades också flest
dubbletter. Även den största delen, nämligen 15 stycken, av de 20 fall hos Ananova där
servern inte svarade påträffas inom denna kategori. Detta visar att antalet dokument i
kategorier som dubbletter och 404-fel till stor del är avgörande för resultaten vid
utvärderingar av söktjänster, något som även tidigare studier påpekat.81 Dubbletterna är
någorlunda jämnt fördelade över frågorna. Endast för en fråga, nummer 10 (om
processen mot president Wahid), förekommer ingen dubblett i någon av söktjänsternas
träfflistor. Flest dubbletter, 21 stycken, återvanns för fråga 3 (om påvens besök i
Golanhöjderna). Av dessa 21 var 15 från Ananova.

                                                          
81 Breimark och Hagman, s. 42
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Fråga Dubbl. SNR Error 404 Dubbl. SNR Error 404 Dubbl. SNR Error 404

3ROLWLN

1 1
2 1 1
3 2 15 4
4 6 2
5 6 1 1 3
6 1 3 1
7 2 4
8 5 2
9 5 2

10 1 3

26 1 29 1 1 9 3 2
(NRQRPL

11 3 10 2
12 3 7 1 4
13 7 2 1
14 5 6 1 2
15 3 3
16 3 6 3
17 4 2
18 3 5 5 1
19 5 2 6
20 3 3 2

34 38 15 26
6SRUW

21 5 7 1 1
22 1 2 3
23 3 3 1
24 3 5 2
25 2
26 3 1 4 1
27 3 1 2
28 2 2 3
29 2 1
30 4 1

23 1 28 1 4 12
6XPPD

83 0 2 95 2 20 47 3 2
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Precisionsberäkningarna ger vid handen att News Index och Excite med hänsyn till de
använda frågorna presterar ungefär jämnbördigt med något övertag för Excite.
Skillnaderna mellan de två sökmaskinerna är dock relativt små. Ananova däremot
presterar avsevärt sämre än de övriga två söktjänsterna. Det är intressant att News Index
och Excite uppnår liknande värden för precision, trots att Excite uppenbarligen
använder sig av en långt mer avancerad algoritm. News Index återvinner även fler
dubbletter än Excite och om dessa hade räknats med hade skillnaderna mellan
söktjänsterna varit ännu mindre (se tabell 4). Med dubbletterna medräknade hade News
Index återvunnit exakt samma antal relevanta dokument som Excite, 471 stycken för
alla frågorna. Som tidigare konstaterats sker återvinningen hos News Index enligt en
modifierad boolesk modell där rankningen avgörs av antalet söktermer som förekommer
i dokumenten och där de dokument som anses vara lika relevanta, dvs. som innehåller
samma antal söktermer, rankas kronologiskt. En förklaring kan vara att med tanke på
strukturen och längden på de dokument som ska återvinnas är en enkel algoritm nästan
lika effektiv som en avancerad, medan en algoritm av den typen News Index använder
sig av säkerligen skulle fungera sämre för vanliga webbdokument. De artiklar som det i
det här fallet handlar om är, som framhållits ovan, både kortare och mer homogena än
de dokument som återvinns av traditionella sökmaskiner. Ytterligare en förklaring till
att Excite inte presterar bättre kan vara att den algoritm sökmaskinen använder sig av
gör att äldre dokument ofta placeras högt upp i träfflistan. Till skillnad från hos
Ananova och News Index är rankningen hos Excite som påpekats inte i så hög grad
beroende av dokumentens aktualitet som av termfrekvens med mera. Detta innebär att
äldre dokument där söktermerna förekommer ofta placeras högre i träfflistan än ett mer
aktuellt dokument där termerna förekommer ett mindre antal gånger. Det är inte alltid
säkert att dessa äldre artiklar är relevanta trots att samtliga termer återfinns i artikeln. I
synnerhet i den här undersökningen har i de flesta fall mycket aktuella ämnen valts som
informationsbehov för frågorna. Även för en typisk användare kan man anta att
artiklarnas aktualitet är grundläggande. Det kan därför ibland vara motiverat att använda
den möjlighet att ranka träffarna efter aktualitet som Excite erbjuder användaren. Här
handlar det dock inte om en kombination av rankning efter relevans och aktualitet som
hos de övriga två söktjänsterna utan en kronologisk uppställning av samtliga träffar,
dvs. alla dokument som innehåller någon av söktermerna.

Ananova uppvisar som konstaterats en väsentligt sämre precision än de två andra
sökmaskinerna. En anledning till detta är naturligtvis att Ananova återvinner fler
dubbletter än de andra, men det rör sig trots allt om en förhållandevis liten skillnad
gentemot News Index. En mer avgörande anledning till Ananovas sämre resultat är
förmodligen att mängden återvunna dokument, där endast hyperlänkar i marginalen
innehåller söktermerna, är betydligt högre än för de andra söktjänsterna. Problemet
förekommer även hos News Index och i mindre utsträckning hos Excite. Exempelvis är
alla dokument från nummer tre till och med åtta i News Index träfflista för fråga 15
sidor där söktermerna endast förekommer i länkar i sidans marginal. Man kan fråga sig
varför detta problem förekommer i större utsträckning hos Ananova än de andra
söktjänsterna. Den troligaste förklaringen är att Excite vid indexeringen märker vilka av
dokumentets termer som förekommer i hyperlänkar och att dessa vid återvinningen
viktas lägre. Därmed kan dokument där söktermerna förekommer i länkar ges lägre
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återvinningspoäng av Excite. Detta skulle förklara varför problemet inte uppstår lika
ofta hos den sökmaskinen. Man kan hävda att den här typen av dokument, där
söktermerna endast förekommer i länkar, inte alls borde återvinnas. Detta skulle dock
även leda till att länksidor, som endast består av ett antal hyperlänkar, inte skulle
återvinnas.

Det finns även ett förhållandevis stort antal fall av rent felaktig indexering hos
Ananova. Det rör sig här om dokument där den artikeltitel som förekommer i träfflistan
inte stämmer överens med titeln på det faktiska dokumentet och där ingen av
söktermerna förekommer i artikeln. Även antalet fall av 404-fel, dvs. att dokumentet
inte har kunnat hittats på servern, är som konstaterats avsevärt högre hos Ananova än de
andra söktjänsterna (se tabell 4). Detta tyder även det på att problemet med felaktig
indexering är vanligt hos Ananova. Även hos News Index förekom det dock vad som
verkar vara fall av felaktig indexering. I träfflistan för fråga 26 angavs att samtliga
artiklar innehöll alla söktermer. Det visade sig dock att så inte var fallet för flera av de
återvunna dokumenten. Här handlade dock inte om helt irrelevanta artiklar, som för
Ananova i det exempel som togs upp, utan de flesta artiklarna bedömdes vara något
relevanta, förutom några dubbletter.

Som konstaterats är Excites kurva för den uppmätta precisionen över DCV brantare
än News Index, något som framgår av diagram 2. Både i kategorierna ”sport” och
”ekonomi” är kurvan för Excite markant brantare än News Index fram till ett DCV på
fyra eller fem. Därefter planar den dock ut och sökmaskinernas kurvor är jämnare (se
diagram 4 respektive 5). För kategorin ”politik” är förhållandet dock det motsatta, men
sammantaget är det tydligt att Excite lyckas bättre med att placera de relevanta
dokumenten högt upp i träfflistan än News Index. Särskilt på de fem första platserna i
träfflistan är andelen relevanta träffar hos Excite mycket hög (se diagram 3). Detta
antyder att Excite mer avancerade rankningsalgoritm trots allt fungerar bättre än News
Index. Samtidigt presterar News Index oftast bättre vid högre DCV-nivåer. Kurvan för
Ananovas precision är dock ännu brantare än både News Index och Excite. Detta skulle
kunna tyda på att Ananova är bäst på att placera de relevanta dokumenten högt upp i
träfflistan, även om antalet relevanta dokument som återvinns generellt sett är betydligt
lägre än för de båda andra sökmaskinerna. Det är dock riskabelt att dra några långt-
gående slutsatser utifrån det begränsade antal frågor det rör sig om i det här fallet.
Dessutom är även svårt att uttala sig om vilka faktorer som påverkar resultatet. Det är
inte säkert att det i detta fallet är bättre rankningsalgoritmer som fäller utslaget utan
även andra variabler, såsom skillnader i databaser och indexering söktjänsterna emellan,
kan spela in.

����6NLOOQDGHU�PHOODQ�NDWHJRULHUQD
Som konstaterats är det anmärkningsvärt stora skillnader mellan den uppmätta
precisionen hos de olika frågekategorierna. Samtliga tre sökmaskiner presterar avsevärt
sämre i kategorin ”ekonomi”. Två av dem, Ananova och Excite, presterar bäst för
frågorna i kategorin ”politik” medan News Index uppnår högst precision inom kategorin
”sport”. Man kan fråga sig varför dessa stora skillnader mellan kategorierna uppstår. En
tänkbar förklaring är att bedömningskriterierna för dokumentens relevans på något sätt
varierat och att därför färre dokument inom kategorin ”ekonomi” har bedömts som
relevanta. Studerar man antalet relevanta inom varje kategori är det tydligt att det inte
bara är färre dokument som har bedömts som mycket relevanta inom denna kategori,
utan att skillnaden mellan kategorierna i minst lika hög grad beror på en skillnad i
antalet något relevanta, vilket framgår av tabell 2. Möjligtvis är det en hårdare
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bedömning om vilka artiklar som ansetts vara något relevanta, och fått 0,5 poäng, som
ligger bakom den lägre precisionen i det här fallet. Skulle det vara skiftande bedöm-
ningskriterier som ligger bakom skillnaderna är detta naturligtvis högst olyckligt, men
samtidigt något som inte helt går att undvika.

En bidragande orsak till att precisionen för kategorin ”ekonomi” är lägre än för de
andra kategorierna är naturligtvis att antalet dubbletter inom denna kategori är högre.
Detta är som bekant fallet för samtliga söktjänsterna och som påpekats är antalet fall av
SNR-fel för Ananova markant högre inom kategorin (se tabell 4). Vad detta beror på är
svårt att uttala sig om men det är tänkbart att artiklar om nyheter i det här ämnet i lägre
utsträckning skrivs av de enskilda webbplatserna och i högre grad plockas än vad gäller
nyheter inom politik och sport direkt från nyhetsbyråerna. Det är även tänkbart att
artiklar inom ekonomiområdet hämtas från en viss kategori av webbplatser som i högre
utsträckning publicerar artiklar från nyhetsbyråer. Att antalet fall av SNR-fel för
Ananova är högre inom denna kategori än för de andra kategorierna kan tänkas bero på
tillfälliga problem med indexeringen för denna söktjänst. Det stora flertalet av dessa fall
är uppdelade på endast två frågor med endast en frågas mellanrum, som fått fem
respektive sex fall av SNR-fel.

Ytterligare en tänkbar förklaring till skillnaderna kan vara att antalet relevanta
artiklar inom ekonomifrågornas ämnesområde på de webbplatser som indexeras av de
undersökta sökmaskinerna helt enkelt är för få. På detta tyder det faktum att den fråga
som kan sägas ligga längst från ämnet, nämligen fråga 16 (om president Bushs
energiplan), är en av frågorna inom kategorin där den uppnådda precisionen är högst.
Detta kan ha inneburit att det inte fanns tillräckligt många relevanta artiklar i
sökmaskinernas databaser och att det inte ens var möjligt för dem att uppnå en
hundraprocentig precision. Om detta skulle vara fallet, vilket mycket pekar på för
åtminstone vissa av frågorna, är det naturligtvis inte lyckat. Syftet med studien har ju
varit att undersöka sökmaskinernas återvinningseffektivitet och om en brist på relevanta
dokument gör att resultatet påverkas leder detta till att en jämförelse mellan
söktjänsterna såväl som en jämförelse mellan frågekategorierna försvåras.

Man kan även tänka sig andra förklaringar till skillnaderna mellan kategorierna,
exempelvis att frågorna inom kategorin ”ekonomi” på något sätt skulle ha skiljt sig från
de andra och att detta har påverkat resultatet. Det är också tänkbart att dokumenten som
söktjänsterna skulle återvinna hade en annan uppbyggnad, t. ex. att de var längre eller
hade en avvikande struktur, än artiklarna som återvunnits inom de andra kategorierna.
Detta skulle kunna innebära att återvinningen försvåras och därmed leda till en lägre
precision. Några sådana skillnader har dock inte kunnat upptäckas och borde under alla
omständigheter inte vara så betydande att de kan förklara de stora differenser som
konstaterats.

����'XEEOHWWHU
Vad gäller antalet dubbletter har, som konstaterats, Ananova och News Index betydligt
fler dubbletter än Excite och Ananova ännu något fler än News Index (se tabell 4). Som
tidigare påpekats definieras dubbletter i det här fallet som webbsidor där själva
artikeltexten har exakt samma ordalydelse. I de flesta fall rör det sig om olika webbsidor
som publicerar en och samma artikel skriven av en nyhetsbyrå som Reuters eller AP.
Om man undersöker träffarna i den här undersökningen är det påtagligt att många av de
webbplatser som indexeras av dessa två söktjänster är elektroniska varianter av
amerikanska lokala dagstidningar. Dessa nätversioner verkar i många fall vara resultatet
av ett samarbete som resulterar i att sidorna i stor utsträckning liknar varandra. Detta
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innebär inte bara att artiklarna liknar varandra utan är ofta exakta kopior och har i
många fall till och med samma filnamn. Ett exempel på detta är träffarna ett respektive
två i Ananovas träfflista till fråga elva. Dessa artiklar har bedömts som dubbletter och
har URL:erna ”http://www.southdakota.com/vc/business/docs/08643372.html”
respektive ”http://www.phoenixaz.com/vc/business/docs/08643372.html”, dvs. inte bara
filnamnet är detsamma utan URL:en ger vid handen att de två webbsidorna även har
samma uppbyggnad och troligen sköts centralt. I det här fallet anges en skribent på
Reuters som upphovsman till artikeln. Ytterligare en anledning till att dubbletter uppstår
är att en artikel finns i olika kataloger på en och samma webbplats – till skillnad från
ovanstående exempel där det rör sig om två olika webbplatser. Eftersom artiklarna får
olika URL indexeras de två gånger av söktjänsten. Ett exempel på detta är i News Index
träfflista för fråga elva, träffarna fem respektive 14. Här handlar det om ett och samma
dokument som ligger under två olika rubriker, Business och News, och har URL:erna
”http://www.suntimes.com/output/business/boe11.html” respektive
”http://www.suntimes.com/output/news/boe11.html”. Ytterligare ett exempel på samma
sak är i samma träfflista dokumenten sex respektive 16.

Det finns flera tänkbara förklaringar till att detta fenomen förekommer oftare hos
Ananova och News Index än hos Excite. En förklaring kan vara att de webbsidor News
Index och Ananova indexerar är fler än de som indexeras av Excite och i synnerhet att
samarbetande webbplatser som de som beskrivs ovan i större utsträckning indexeras av
de två förstnämnda. Eftersom söktjänsterna inte publicerar några uppgifter på vilka
webbplatser som indexeras är det omöjligt att veta exakt hur många och vilka platser
som indexeras av respektive söktjänst.

En annan tänkbar förklaring är att Excite på något sätt sorterar bort dubbletterna vid
indexeringen (eller återvinningen). Faktumet att dubbletter förekommer även hos Excite
i ganska stor utsträckning gör dock att denna teori inte är särskilt trolig.
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����%HJUlQVQLQJDU�KRV�VWXGLHQ
De begränsningar hos föreliggande undersökning som kan konstateras är först och
främst de inneboende begränsningar som finns hos alla studier av den här typen. Dels är
relevansbedömningarna, som ligger till grund för de flesta utvärderingar av IR-system,
en omdiskuterad metod vilket redan konstaterats. De är till sin natur subjektiva och
risken finns att de påverkar studiens resultat. Ytterligare en begränsning finns vid alla
utvärderingar av IR-system som förändras fort, där exempelvis dokument tillkommer
och försvinner med hög frekvens som är fallet för de IR-system som undersökts i denna
studie. Det är att dessa undersökningar i stort sett endast mäter förhållandena vid det
aktuella tillfället och dessutom enbart för de använda frågorna. Det är med andra ord
svårt att dra långtgående slutsatser, något som Scott Nicholson visar i den studie som
refererats till ovan.82 Man kan slutligen ha invändningar mot ”black box-studier” som
den här. Black box-studier är undersökningar av IR-system där det är okänt hur
systemen är uppbyggda.83 Det går alltså inte att veta, utan bara gissa sig till, hur som i
det här fallet sökmaskinerna fungerar, vilka algoritmer som används osv. Detta leder till
att det blir svårt att uttala sig om vad studiens resultat beror på.

Ytterligare en begränsning hos den här studien som även finns hos de flesta
utvärderingar av sökmaskiner är att endast precision använts som effektivitetsmått. Som
påpekats ovan är det naturligtvis önskvärt att använda både precision och recall som
mått på effektivitet eftersom det ena måttet teoretiskt sett inte säger så mycket isolerat.
Eftersom ingen tillfredsställande metod för att mäta recall för sökmaskiner finns att
tillgå var detta dock den bästa lösningen. Som konstaterats får man samtidigt förmoda
att få användare är intresserade av att återvinna samtliga nyhetsartiklar om ett ämne och
att precision därmed är betydligt mer intressant än recall.

Man kan även hävda att det är en begränsning hos undersökningen att för få frågor
har använts inom varje frågekategori. Med fler frågor än tio per kategori hade det gått
att uttala sig säkrare om skillnaderna i effektivitet både mellan de undersökta sök-
tjänsterna och mellan frågekategorierna. Användandet av fler än totalt 30 frågor var
dock inte möjligt för en studie av den här omfattningen.

Med facit i hand kan det även konstateras att det förmodligen hade varit bättre att
nöja sig med två grader i relevansbedömningen. Som påpekats leder användandet av tre
grader i poängsättningen till en allt för stor subjektivitet, inte minst på grund av att
kraven för vad som räknas som ”något relevant” riskerar att skifta från fråga till fråga
samt från kategori till kategori. Det är inte omöjligt att de skillnader mellan fråge-
kategorierna som konstaterats i studien till en viss del kan härföras till detta.

Slutligen kan man konstatera att risken finns att det inte har förekommit 20 relevanta
dokument till samtliga frågor i alla söktjänsternas databaser även om ansträngningar har
utförts för att undvika detta. Om detta är fallet, vilket kan misstänkas för vissa av
frågorna i kategorin ”ekonomi” i synnerhet, är det beklagligt och kan ha inneburit att i
synnerhet jämförelsen mellan kategorierna snedvridits.
����)|UVODJ�WLOO�YLGDUH�IRUVNQLQJ
Mer utförlig studie av nyhetssökmaskiner, eventuellt en jämförelse med andra typer av
vertikala sökmaskiner. Man skulle också kunna tänka sig en mer användarorienterad

                                                          
82 Nicholson, s. 726f.
83 Se exempelvis S.E. Robertson och M.M. Hancock-Beaulieu (1992). On the Evaluation of IR Systems.
,QIRUPDWLRQ�3URFHVVLQJ�	�0DQDJHPHQW, Vol. 28, No. 4, s. 457
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forskning om hur den här typen av sökmaskiner används och vad användarna har för
behov. En sådan studie skulle naturligtvis ha en annan tonvikt än föreliggande studie
och leda över på angränsande ämnesområden.

Ytterligare ett tänkbart område för forskning om nyhetssökmaskiner skulle vara att
jämföra ett antal söktjänster med traditionella nyhetsdatabaser som Nexus/Lexus. Det är
högst sannolikt att en sådan jämförelse skulle utfalla till databasens fördel, både vad
gäller täckning och återvinningseffektivitet, med tanke på de resurser som finns hos en
avgiftsbelagd databas och att indexering m. m. sannolikt är överlägsen den som sker hos
en Internetbaserad sökmaskin. Det är dock inte omöjligt att sökmaskinerna åtminstone
vad gäller uppdateringsfrekvens kan vara överlägsen. En jämförelse av det här slaget
skulle även kunna väga in ekonomiska överväganden och försöka utröna om det är
ekonomiskt försvarbart för ett företag etc. att spendera den extra kostnad en
avgiftsbelagd databas innebär eller inte.

Ytterligare ett tänkbart forskningsområde skulle vara att försöka komma tillrätta med
de problem som den här studien har pekat på hos nyhetssökmaskinerna. Inte minst
skulle det vara intressant att undersöka möjligheterna till en metod för att sortera bort
dubbletterna vid återvinningen.
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Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka återvinningseffektiviteten hos
tre webbaserade söktjänster specialiserade på återvinning av nyhetsartiklar, News Index,
Ananova och Excite News Search. Jag har undersökt precisionen för dessa söktjänster
med avseende på 30 sökfrågor, som indelats i kategorierna ”politik”, ”ekonomi” och
”sport”. Jämförelser har gjorts såväl mellan de respektive sökmaskinerna, som mellan
frågekategorierna. Frågeställningarna var följande:
• Vilken precision kan uppmätas hos de tre sökmaskinerna, med hänsyn till de

använda sökfrågorna?
• Skiljer sig sökmaskinerna åt med avseende på den uppmätta precisionen?
• Skiljer sig den uppmätta precisionen hos sökmaskinerna åt, med hänsyn till

ämnesindelningen av sökfrågorna?
Uppsatsen inleds med en kortfattad genomgång av ämnet IR i allmänhet och

utvärdering av IR-system i synnerhet. Jag tar här upp den s.k. Cranfieldtraditionen inom
utvärdering som kan sägas ligga till grund för en stor del av forskningen inom området
och redogör även för de effektivitetsmått som vanligtvis används. Här konstateras bland
annat att användandet av recall som effektivitetsmått vid utvärderingen av befintliga
IR-system har problematiserats.  Även det omdiskuterade relevansbegreppet, som har en
viktig position inom Cranfieldtraditionen, debatteras.

Uppsatsen innehåller även ett kortfattat avsnitt om IR på webben. Jag tar här även
upp vertikala söktjänster och i synnerhet nyhetssöktjänster. Det konstateras att fördelen
gentemot traditionella sökmaskiner är att deras databaser uppdateras oftare och att
dokumenten i databaserna är av mer homogen art, vilket underlättar återvinning.

Jag tar även upp den tidigare forskning inom området som förekommer. Det rör sig
här till största delen om utvärderingar av traditionella webbaserade sökmaskiner. Jag
delar in denna forskning efter en uppdelning av Oppenheimer et. al. i fyra grupper med
avseende på hur undersökningarna har tacklat problemet med recall som effektivitets-
mått. Först tas studier på begränsade ämnesområden upp, därefter studier som bygger på
statistiska samplingar, vidare studier som helt undviker recall och slutligen studier som
använder sig av relativ recall som effektivitetsmått.

I metodavsnittet presenteras först de tre söktjänsterna och vilka funktioner hos dessa
som använts. För att i möjligaste mån göra en rättvis bedömning användes motsvarande
funktioner hos de respektive söktjänsterna. Ett booleskt OR har använts vid inmatning
av söktermerna och träfflistan har sorterats efter relevans. Jag redogör vidare för hur
valet av sökfrågor har gått till samt det praktiska tillvägagångssättet vid under-
sökningen. Jag har ansträngt mig för att konstruera så aktuella frågor som möjligt och
för att varje sökfråga behandlas av de olika söktjänsterna med kortast möjliga
mellanrum. Relevansbedömningen har skett utifrån en tregradig skala, där de bedömda
dokumenten kunnat få 0, 0,5 eller 1,0 poäng. Som effektivitetsmått har ett precisions-
mått använts som beräknar precisionen vid varje DCV mellan 1 och 20 och ger ett
genomsnittligt värde. Detta mått är tänkt att premiera söktjänster som placerar relevanta
dokument högt i träfflistan.

Resultaten från undersökningen visar att två av söktjänsterna, News Index och
Excite, uppnår relativt höga värden på precision medan Ananova presterar avsevärt
sämre. Över samtliga frågor uppnår Excite en genomsnittlig precision på 0,76 medan
News Index uppnår 0,73 och Ananova 0,58. Jag konstaterar att det är förvånande att
News Index presterar nästan lika bra som Excite med tanke på den enkla återvinnings-
algoritm man använder sig av. Förklaringar till att Ananova presterar så mycket sämre
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än de andra två kan vara det höga antalet dubbletter och det relativt stora antalet fall av
sidor där endast länkar i marginalen innehåller söktermerna.  Förhållandet mellan
söktjänsterna är någorlunda överensstämmande i alla frågekategorierna även om News
Index presterar något bättre än Excite i sportkategorin och Excite presterar väsentligt
bättre än både Ananova och News Index i politikkategorin. Vad gäller skillnader mellan
frågekategorierna uppmäts anmärkningsvärda skillnader. Samtliga söktjänsterna
presterar sämre inom ekonomikategorin än inom de övriga kategorierna. En anledning
till detta är att antalet dubbletter är högre inom denna kategori. Andra förklaringar som
diskuteras är att antalet relevanta dokument i söktjänsternas databaser har varit för litet
för frågorna inom ekonomikategorin samt skiljande struktur hos antingen artiklarna eller
de indexerade webbsidorna mellan kategorierna.
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Fråga 1 Tsvangirai, Zimbabwe, trial Oppositionsledaren i Zimbabwe,
Moses Tsvangirai, åtalad för sabotage
och terrorism

2 Biggs, train, robber, arrested Tågrånaren Ronnie Biggs arresterad
vid återkomsten till England

3 Pope, John, Paul, Golan Påven Johannes Paulus besöker
Golanhöjderna

4 US, UN, Human, Rights, Commission USA förlorar sin plats i FN:s
kommission för mänskliga rättigheter

5 Bush, missile, defense, defence President George Bushs beslut att
satsa på ett nytt missilförsvar, NMD -
National Missile Defence

6 EU, delegation, North, Korea EU-delegationens besök i Nord Korea
7 McVeigh, execution, delay Avrättningen av Timothy McVeigh

uppskjuten
8 Nepal, massacre, royal Massakern på den kungliga familjen i

Nepal
9 Berlusconi, election, Italy, win Silvio Berlusconi vinner valet i Italien

10 Wahid, censure, impeachment Indonesiens president, Abdurrahman
Wahid, åtalad

.DWHJRUL���HNRQRPL

Fråga 11 Boeing, headquarters, Chicago Flygplanstillverkaren Boeing flyttar
huvudkontor till Chicago

12 fed, rate, cut, fifth Amerikanska centralbanken sänker
styrräntan för femte gången i år till 4%

13 Intel, chip, new, mobile, wireless Intel introducerar ett nytt chip för
mobiltelefoner och andra trådlösa
apparater

14 Hewlett-Packard, profit, drop Hewlett-Packard annonserar en
vinstminskning på 66% för andra
kvartalet i år

15 Palm, revenue, profit, forecast IT-företaget Palm varnar för
vinstminskningar det fjärde kvartalet i
år

16 Bush, energy, plan President George Bushs nya
energiplan

17 Alcatel, Lucent, bid Franska elektronikföretaget Alcatel
lägger bud på amerikanska Lucent

18 De, Beers, private Diamantjätten De Beers privatiseras
19 US, trade, deficit, gap, widens Underskottet i USA:s handelsbalans
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ökar
20 Ford, recall, Firestone, tire, tyre Ford återkallar 13 miljoner

Firestonedäck på sina bilar

.DWHJRUL���VSRUW

Fråga 21 NFL, alignment, realign Amerikanska fotbollsligan NFL
förändrar grupperingen av lagen

22 Devils, Avalanche, finals New Jersey Devils och Colorado
Avalanche möts i Stanley Cup-finalen

23 Castroneves, wins, Indy, 500 Helio Castroneves vinner Indy 500
24 Lakers, NBA, finals, Spurs Los Angeles Lakers når NBA-final

efter vinst mot San Antonio Spurs
25 Schumacher, wins, Monaco Michael Schumacher vinner Monaco

G.P.
26 Venus, Williams, out, French, Open Venus Williams utslagen i första

omgången av Franska Öppna
27 Casey, Martin, PGA, cart USA:s högsta domstol ger

handikappade golfspelaren Casey
Martin rätt att använda golfbil på
PGA-touren

28 Expos, Alou, fire Baseballaget Montreal Expos sparkar
tränaren Felipe Alou

29 Sampras, out, French, Open Pete Sampras utslagen ur Franska
Öppna

30 Webb, wins, US, Open Karrie Webb vinner golftävlingen US
Open
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%LODJD��

5HOHYDQVNULWHULHU

Relevansbedömning
1 poäng 0,5 poäng

Fråga
1

Artiklar om rättegången mot Tsvangirai Artiklar om T. som inte behandlar
rättegången

2 Artiklar om Biggs arrestering Artiklar om B. som inte behandlar
arresteringen

3 Artiklar om påvens besök i
Golanhöjderna

Artiklar om p. som inte behandlar
besöket i G.

4 Artiklar som behandlar USA:s
förlorade plats i FN:s kommission för
mänskliga rättigheter

Artiklar som behandlar kommissionen
men inte nämner USA:s förlorade plats
samt artiklar som behandlar USA:s
verksamhet i andra FN-organ

5 Artiklar som behandlar Bushs beslut att
satsa på NMD, National Missile
Defence

Artiklar som behandlar NMD men inte
nämner Bush

6 Artiklar som behandlar EU-
delegationens besök i Nord Korea

Artiklar som behandlar andra
statsbesök i Nord Korea såväl som EU-
delegationens besök i Syd Korea

7 Artiklar som behandlar uppskovet vid
avrättningen av McVeigh samt
reaktioner på uppskovet

Artiklar som behandlar avrättningen av
McVeigh men inte nämner att den
blivit uppskjuten

8 Artiklar som behandlar massakern på
den kungliga familjen i Nepal

Artiklar som behandlar kungafamiljen
men som inte tar upp massakern

9 Artiklar som behandlar Berlusconis
vinst i valet

Artiklar som behandlar B.s deltagande i
valet samt att hans ledning i
opinionsundersökningar,
röstsammanräkningar innan det
slutgiltiga resultatet blivit klart etc.

10 Artiklar som behandlar riksrättsåtalet
mot Wahid

Artiklar om Wahid som inte behandlar
åtalet

11 Artiklar som handlar om flytten av
Boeings huvudkontor från Seattle till
Chicago, antingen före eller efter
beslutet

Artiklar som handlar om Boeing men
som inte behandlar flytten

12 Artiklar som behandlar centralbankens
räntesänkning, reaktioner på den samt
spekulationer föregående
räntesänkningen

Artiklar som behandlar tidigare
räntesänkningar av centralbanken

13 Artiklar som behandlar introduktionen
av ett nytt datachip från Intel för
mobiltelefoner och trådlösa
applikationer

Artiklar som handlar om nyheter som
inbegriper andra datachip, från Intel
eller andra tillverkare
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14 Artiklar som handlar om det senaste
beskedet om vinstminskning från
Hewlett-Packard samt spekulationer om
en förestående vinstminskning

Artiklar som handlar om tidigare
vinstminskningar eller –ökningar hos
Hewlett-Packard

15 Artiklar som handlar om annonseringen
om vinstminskningar från Palm för det
fjärde kvartalet i år

Artiklar som handlar om tidigare
vinstprognoser från Palm

16 Artiklar om Bush nya energiplan samt
reaktioner på denna

Artiklar om energikrisen i USA etc.

17 Artiklar om Alcatels bud på Lucent Artiklar om endera Alcatel eller Lucent
som inte nämner budet

18 Artiklar om privatiseringen av De
Beers

Artiklar om De Beers som inte handlar
om privatiseringen

19 Artiklar om det ökade underskottet i
USA:s handelsbalans

Artiklar om tidigare rapporter om
handelsbalansen i USA

20 Artiklar om Fords återkallande av
Firestonedäck

Artiklar som handlar om Ford och
Firestone, inklusive artiklar om
konflikten mellan företagen, som inte
behandlar återkallandet av däck

21 Artiklar som behandlar den nya
ligagrupperingen

Artiklar som handlar om övriga nyheter
som inbegriper NFL

22 Artiklar som handlar om den
kommande finalen mellan NJ Devils
och Colorado i Stanley Cup, inklusive
presentation av lagen och prognoser

Artiklar som handlar om Devils,
Colorado eller båda lagen men inte
behandlar finalen mellan dem båda,
inklusive artiklar som endast handlar
om att det ena laget är i final

23 Artiklar som behandlar Castroneves
vinst i Indy 500

Övriga artiklar om Castroneves eller
Indy 500

24 Artiklar som handlar om Lakers vinst
mot Spurs och att de är i NBA-final

Artiklar som behandlar tidigare matcher
mellan Lakers och Spurs

25 Artiklar som handlar om Schumachers
vinst i Monacos Grand Prix

Övriga artiklar om Schumacher eller
Monaco G.P.

26 Artiklar som handlar om Williams
förlust i franska öppna

Artiklar som handlar om Venus
Williams och/eller Franska öppna men
inte nämner W:s förlust

27 Artiklar som handlar om beslutet att ge
Martin rätt att använda golfbil på PGA-
touren

Andra artiklar som handlar om Casey
Martin, inklusive alla artiklar skrivna
innan beslutet togs

28 Artiklar som behandlar avskedandet av
Montreal Expos tränare Felipe Alou

Artiklar som behandlar övriga nyheter
som inbegriper Felipe Alou, inklusive
artiklar som spekulerar i huruvida han
kommer att få sparken

29 Artiklar som handlar om Sampras
förlust i franska öppna

Artiklar som handlar om Sampras
och/eller Franska öppna men inte
nämner S:s förlust

30 Artiklar som handlar om Webbs vinst i
US Open

Övriga artiklar som handlar om Webb
och US Open (inklusive alla artiklar
publicerade innan vinsten var klar)
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