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Abstract: The purpose of this essay is to perform an evaluation
regarding retrieval performance of three web search engines.
The search engines included are All the Web, Alta Vista and
Google. These have been tested using ten queries within
different subject areas chosen by the author. The first twenty
hits for each question have been analyzed for relevancy.
Relevancy is judged on a three-point scale; 0, 0,5 and 1
where 0 goes to irrelevant and inactive or duplicate
documents, 0,5 point goes to partially relevant documents
and 1 point goes to highly relevant documents. Criteria for
these relevance judgments are formulated as to prevent
hesitation and partiality. The measure used is precision.
When calculating precision special methods are adopted to
give credit to those search engines that present relevant hits
early in the ranked lists. The number of duplicate, inactive
and mirror links are also recorded for each search engine.
The results show that Google is the best performing search
engine of these three concerning precision. All the Web is
the second best while Alta Vista performs worst of the three.
All the Web has the largest number of duplicate links while
Google has the least. None of the search engines have
significant problems with inactive or mirror links. It is the
author' s hope that more specified and unified methods for
evaluating web search engines will arise since it would
increase the possibility of comparing different results.
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Vi lever idag i ett så kallat informationssamhälle. Detta innebär att vi dagligen utsätts
för informationsflöden av allehanda slag och i olika skepnader. Nya begrepp som
”information overload” dyker upp som en varning om att vi inte kan ta till oss hur
mycket information som helst.  :HEEHQ

1 är en del av informationssamhället som idag
har blivit vardag för de flesta. Alltfler användningsområden hittas ständigt för detta
medium och det växer i obeskrivlig takt. Webben kan på många sätt underlätta våra liv
genom all information och genom de många tjänster som finns tillgängliga där men
samtidigt kan webbens storlek och brist på struktur leda till frustration. Hur ska man
kunna hitta något av värde på webben då den ju saknar både innehållsförteckning och
register? Ju större webben blir ju större blir också behovet av att på något sätt söka få en
struktur eller ordning i informationsmängden. Det största problemet är kanske att hitta
relevant information.

Ett idag vida spritt sätt att hitta information på webben är att använda sig av en
V|NWMlQVW

2. Dessa tjänster finns i många olika skepnader och utföranden och deras
betydelse ökar i takt med webbens tillväxt. Söktjänsternas uppgift är att samla in och
sålla i informationsmängden alltefter våra behov, en både viktig och svår uppgift. I
denna uppsats ska tre av dessa söktjänster undersökas närmare för att se hur bra de är på
att hitta relevant information. Behovet av välfungerande och högpresterande söktjänster
är stort och denna undersökning kanske kan fungera som en fingervisning på hur väl
några av söktjänsterna lyckas med sitt uppdrag och därmed underlätta i valet av
söktjänst.

                                                 
1 Webben eller World Wide Web är en funktion på Internet som medger att man enkelt kan hämta
sammanlänkad information i form av text, bild och ljud (Svenska datatermgruppen 020225).
2 Tjänst som erbjuds på en webbplats och som är inriktad på att tillhandahålla sökmöjligheter i text på
webbsidor och i meddelanden i diskussionsgrupper (ibid).
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Syftet med denna uppsats är att mäta och jämföra effektiviteten hos tre webbaserade
fritextsöktjänster, All the Web, Alta Vista och Google.

Frågeställningarna lyder:
•  Vilken precision uppvisar de tre söktjänsterna med avseende på mina sökfrågor?
•  Kan man urskilja några skillnader mellan söktjänsterna med avseende på

återvinningseffektivitet?
•  Hur förhåller sig söktjänsterna till varandra med avseende på antalet G|GD

OlQNDU
�, GXEEOHWWHU4 och VSHJHOVLGRU�?

•  Hur ser resultaten ut i förhållande till tidigare undersökningar?

���� �����	
	�	������������
Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka tre stycken så kallade fritextsöktjänster.
Detta har jag gjort då fritextsöktjänster utgör den största delen av söktjänster på webben
i jämförelse med katalogsöktjänster och metasöktjänster. Anledningen till att All the
Web, Alta Vista och Google har valts till att ingå i denna undersökning är bland annat
att de tre för närvarande är de största söktjänsterna med avseende på antalet indexerade
sidor enligt siffror från Searchenginewatch.com (020214). All the Web och Google är
också relativt nya söktjänster vilket gör dem intressanta att testa även om det vid tiden
för denna undersökning saknades andra undersökningar att jämföra dem med. Fokus
kommer vidare att ligga på IR som process framför IR som ämne.

���� �����
Jag har i denna undersökning använt mig av både tryckta och elektroniska källor, både
böcker och artiklar. Jag tänkte här belysa ett par av de elektroniska källor som jag
hänvisar till ganska ofta nämligen Svenska datatermgruppen och
Searchenginewatch.com.

Svenska datatermgruppen har använts för att kortfattat förklara vissa termer. Man kan
säga att det är en slags ordlista tillgänglig via webben. Gruppen beskriver sig själv på
följande vis: ”Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp med företrädare
för bl.a. språkvården, dagspressen, etermedier, högskolor, branschpressen och företag
inom databranschen. Som samordnare fungerar Svenska språknämnden och
Terminologicentrum TNC” (http://www.nada.kth.se/dataterm 020428).

Searchenginewatch.com är en tjänst på webben som uteslutande rapporterar om
söktjänster. Där kan man finna nyheter, undersökningar, tester, statistik, listor,
beskrivningar med mera, allt rörande söktjänster. Searchenginewatch.com skapades av
Danny Sullivan som är Internetkonsult och journalist. Tjänsten anordnar konferenser
kring söktjänster och tillhandahåller nyhetsbrev.

                                                 
3 Döda länkar är sådana länkar som får felmeddelanden av typen 404 ”server not responding”, ”file not
found” eller ”sidan svarar inte”.
4 Dubbletter är sidor med identiskt innehåll och identiska webbadresser.
5 Spegelbilder är sidor med identiskt innehåll men med olika webbadresser.
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Termen IR eller Information Retrieval som det utläses myntades 1952 (Chowdhury
1999 s.1)�och kan som ämne beskrivas handla om följande: ”representation, storage,
organization of, and access to information items”�(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999
s.1). Huvudsyftet med ett IR-system är att det ska hämta information som är användbar
och relevant för användaren (ibid). I denna uppsats är det framförallt IR som process
snarare än IR som ämne som är av intresse. Det vill säga att fokus kommer att ligga på
det sistnämnda i citatet ”access to information items”.

IR var från början ett ganska smalt område som endast berörde bibliotekarier och
informationsexperter, sådana som arbetade med lagring och återvinning av information.
Webbens tillväxt i början av 90-talet ledde dock till att ämnet utvecklades och
expanderade kraftigt. Numera inser många fler betydelsen och nyttan av IR-tekniken
(ibid s.2). Man hittar nya tillämpningsområden inte minst på webben och IR har hamnat
i rampljuset på ett helt annat sätt.

���� ������	���������������
�����������
�
������ 
Ett IR-system består typiskt av två huvuddelar, å ena sidan finns en databas där de
dokument eller representationer av dokument som systemet lagrar ingår, å andra sidan
finns användarnas TXHULHV6 (Chowdhury 1999 s.3). Fortsättningsvis kommer den
svenska termen sökfråga att användas för att beteckna en query. Systemets uppgift är att
matcha dessa två komponenter på bästa sätt så att relevant information för sökfrågan
återvinns. Förutom dessa två delar så innehåller systemet även ett slags ramverk
(framework) som bestämmer dokumentrepresentationernas och sökfrågornas relation till
varandra. Därtill tillkommer oftast även en rankningsfunktion som skapar någon slags
ordning mellan dokumenten som återvinns med hänsyn till sökfrågan (Baeza-Yates &
Ribeiro-Neto 1999 s.23).

Här följer en kortfattad beskrivning av hur återvinningsprocessen ser ut baserat på (ibid
s.9-10). De dokument som ska ingå i databasen genomgår diverse textoperationer så att
formella representationer av dem skapas. När detta är gjort kan ett index över
dokumenten byggas upp. Indexet är mycket viktigt i återvinningssammanhang. Det
finns olika sorters index, men den mest populära är den inverterade filen. En inverterad
fil består av två delar, dels av en lista över alla signifikanta ord i dokumentsamlingen
samt för varje sådant ord en lista av pekare som visar på var det ordet finns. Ett index
består ofta av i huvudsak substantiv då dessa är betydelsebärande i sig själva (ibid s.24).
Men detta behöver inte alltid vara fallet, på webben är det mer vanligt att söktjänster
fulltextindexerar sina sidor vilket även tas upp i kapitlet om söktjänster. När användaren
skriver in sin sökfråga genomgår även denna diverse textoperationer och den
”översätts” så att den förstås av systemet och kan genomgå en matchningsprocedur
gentemot dokumentrepresentationerna. Denna process går mycket snabbt tack vare
indexet. Innan de slutgiltiga återvunna dokumenten visas för användaren så rankas de
vanligtvis efter hur väl de matchar sökfrågan. Vissa system tillåter sedan en så kallad
”user feedback” process där användaren kan ange vilka av de initialt återvunna
dokumenten som han/hon anser vara särskilt intressanta. Dessa dokument används

                                                 
6 Query är en representation av ett informationsbehov uttryckt i ett ”systemspråk” exempelvis med hjälp
av booleska operatorer (Mizzaro 1997 s.811).
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sedan automatiskt av systemet för att skapa en ny och förhoppningsvis bättre sökfråga
för en andra sökning.

���� ���

�
!������������
Inom IR finns det tre stycken klassiska modeller för återvinning av information vilka
presenteras kortfattat efter hur de beskrivs i (ibid s.24 ff). De tre är den booleska
modellen, vektormodellen samt den probabilistiska modellen.

•  'HQ�ERROHVND�PRGHOOHQ. Den här modellen är den äldsta och fortfarande mest
använda av de tre klassiska modellerna. Den är baserad på mängdlära och
använder de booleska operatorerna AND, OR och NOT. Den största nackdelen
med den booleska modellen är att den inte tillåter någon rankning då den endast
tar hänsyn till om ett dokument uppfyller den booleska sökformuleringen eller
inte. Vikten hos indexeringstermerna kan därför endast bli binär, 0 eller 1. Ett
dokument anses alltså vara relevant eller icke-relevant, det kan inte vara delvis
relevant.

•  9HNWRUPRGHOOHQ. Denna modell kom på 60-talet som ett tidigt alternativ till den
booleska och den är baserad på algebra. Detta är en vanligt förekommande
modell hos söktjänster på webben. Den stora skillnaden mellan den booleska
modellen och den här modellen är att denna tillåter viktning. Termerna i både
sökfrågor och dokument kan få olika vikter, ej endast binära. Vektormodellens
grundfunktion är att räkna ut graden av likhet mellan sökfrågan som ställs till
systemet och dokumenten som finns i databasen.  Här tillåts alltså partiell likhet
och rankning efter grad av likhet.

•  'HQ�SUREDELOLVWLVND�PRGHOOHQ. Denna modell introducerades först 1976.
Grundtanken bakom modellen är att försöka estimera sannolikheten för att ett
dokument är relevant för en viss sökfråga. Resultatet presenteras sedan i en
rankad lista efter hur troligt det är att ett visst dokument är relevant. Denna
modell baseras på två steg, i det första så gissar systemet helt enkelt vilka
dokument som kan anses vara relevanta för sökfrågan. Nästa steg involverar
användaren genom att denne anger vilka av dessa initialt återvunna dokument
som är mest relevanta (user feedback). Systemet genomför sedan en ny sökning
baserad på feedbacken och får då förhoppningsvis ett bättre resultat.
Grundtanken är att det finns en uppsättning dokument som matchar sökfrågan
perfekt och det är dessa dokument man vill åt genom att upprepa processen flera
gånger.

Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999 diskuterar efter genomgången av de olika modellerna
vilken som anses vara bäst respektive sämst av dem. De kommer fram till att den
booleska modellen antagligen är den sämsta eftersom den inte tillåter viktning, detta
trots att den fortfarande är mest förekommande. Det råder däremot delade meningar
mellan forskare huruvida vektormodellen eller den probabilistiska modellen är bäst.
Olika experiment har utförts som pekar åt olika håll, men man kan tydligt se att
vektormodellen föredras hos olika webbaktörer och forskare så det lutar förmodligen åt
att den kan komma att överta rollen som den mest använda modellen (s.34).
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För att ta sig fram på webben finns lite olika metoder. Man kan klicka sig fram från sida
till sida med hjälp av hyperlänkar eller skriva en webbadress direkt i adressfältet. Om
man inte har en webbadress är det vanligaste och kanske enklaste sättet att finna det
man söker att använda sig av någon form av söktjänst vilka ska diskuteras här.
Söktjänster har en svår men viktig uppgift att fylla om man ser till de utmaningar
webbens konstruktion innebär. Baeza-Yates & Ribeiro-Neto tar upp några av de
problem som söktjänster måste handskas med. Till exempel:

•  Distribuerad data: webben är uppbyggd på ett sätt där datamängden är spridd på
många olika plattformer och datorer.

•  Föränderlig data: Internet är oerhört dynamiskt och förändras ideligen, ny data
läggs till och annan tas bort med otrolig hastighet.

•  Volym: webbens kraftiga tillväxt skapar problem för söktjänsterna.
•  Ostrukturerad och överflödig data: mycket av datamängden på webben är

ostrukturerad och upp till ca 30 % av webbsidorna beräknas vara dubbletter.
•  Datakvalité: det förekommer ingen granskning av det material som publiceras på

webben, mycket är därmed av bristande kvalitet.
•  Brokig data: det existerar en mängd olika typer av media på webben och

dessutom finns många olika språk och olika alfabet.
(1999 s.368-369).
Ytterligare ett problem som söktjänster måste handskas med är så kallad ”spamming”,
vilket innebär att en sida kan innehålla ett ord upprepade gånger antingen i
metataggarna eller i texten för att på det viset få sidan att hamna högre upp i
rankningen. (Se även kap. 4.3.3). Ett annat sätt att utföra spamming på är att skriva med
vit text på vit bakgrund så att texten inte uppfattas av ögat men uppfattas av
söktjänsternas robotar (Large, Tedd & Hartley 1999 s.255). Det finns olika sorters
söktjänster som handskas olika med dessa problem och skillnaderna mellan dem ska
kortfattat förklaras i detta kapitel.

"��� ������
#!�$�	
���
En typ av söktjänst är den som är uppbyggd som en katalog. Detta innebär att
informationen är strukturerad efter ämnen. Denna strukturering är gjord av människor
vilket innebär att informationen som finns där är kontrollerad och godkänd av någon.
Detta medför både för- och nackdelar. Uppenbara nackdelar är att mängden information
blir mycket liten, mindre än 1 % av alla webbsidor ingår i dessa kataloger enligt Baeza-
Yates & Ribeiro-Nieto (1999 s.384). Dessutom påverkas givetvis urvalet av information
av de personer som väljer ut den. En lösning på detta är att ha olika versioner av tjänsten
i olika länder för att på så sätt tillmötesgå olika kulturers behov och intressen. En fördel
med katalogsöktjänster är att informationen man finner där ofta är mycket relevant
eftersom den är kontrollerad av människor. Många av dessa söktjänster har utökat sina
sökmöjligheter genom att även erbjuda en vanlig fritextsökning på webben (ibid s.384).
Exempel på katalogsöktjänster är Yahoo!, LookSmart, Webcrawler och svenska Sunet.
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Dessa söktjänster använder sig av andra söktjänsters index och databaser för att finna
information. De har alltså inga egna index utan skickar iväg en sökfråga till flera olika
index och samlar på så sätt information från flera källor samtidigt. Detta är en av
fördelarna med metasöktjänster, att man genom ett och samma gränssnitt kan söka i
flera olika databaser. Detta är bra då resultaten ofta skiljer sig åt betydligt från söktjänst
till söktjänst och här kan man jämföra dem direkt (ibid s.387 ff). Exempel på
metasöktjänster är Dogpile, Metacrawler och SavvySearch.

"�"� &����'�
#!�$�	
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Detta är den typ av söktjänst som undersöks i denna uppsats och den kommer därmed
att ges lite mer utrymme. Det är också den typ som är mest förekommande på webben
och även om de alla bygger på samma principer så är deras respektive sökalgoritmer väl
bevarade affärshemligheter (ibid s.373). Här kommer dock kortfattat förklaras hur
principerna bakom dem fungerar.

������ 5RERWDU

Fritextsöktjänster använder sig som regel av robotar eller spindlar som de också kallas,
vilket är ett slags program som finns lokalt hos varje system. Namnet antyder att
roboten skulle klättra omkring på webben men så är inte fallet utan den skickar endast
ut förfrågningar till andra webbservrar. Det är på detta sätt som datainsamlingen går till.
Beroende på hur effektiva och snabba robotarna är avgörs storleken och aktualiteten på
söktjänsternas index. Den mest kända och viktigaste datainsamlingsmetoden baserad på
robotar kallas för Harvest (ibid s.375). Denna metod har många fördelar vilka inte
kommer att beröras närmare här. Önskas en mer ingående förklaring av Harvest-
metoden hänvisas till Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999 s.375-376.

������ ,QGH[

Indexet är fritextsöktjänsternas kanske viktigaste del. Webbens storlek gör det svårt att
lokalt lagra en kopia av alla sidor på webben då det skulle bli oerhört dyrt. (Google har
dock ändå en variant på detta, se kap. 5.3). Det är också omöjligt att vid söktillfället
skicka iväg sökfrågan till alla webbsidor då det skulle ta mycket lång tid. Därmed spelar
indexet en mycket viktig roll (ibid s.373). De flesta index använder en inverterad
filstruktur, (se kap. 3.1 för definition av en inverterad fil). En del söktjänster använder
sig av stoppordslistor, vilket innebär att vanliga ord såsom prepositioner och
konjunktioner tas bort för att minska storleken på indexen. Andra söktjänster
fulltextindexerar vilket blir allt vanligare. Ofta genomgår indexen även
”normaliseringsprocesser” vilket exempelvis innebär att punkter och extra mellanrum
tas bort och att stora bokstäver görs om till små och så vidare. Indexet förses även med
en kort beskrivning av varje webbsida för att användaren ska få en uppfattning om vad
sidan handlar om. Det är denna beskrivning man ser i träfflistan som användare,
vanligtvis titeln och de första raderna av texten (ibid s.383).
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Resultaten man får vid en sökning i en fritextsöktjänst är som regel alltid rankade efter
hur väl dokumenten matchar sökfrågan. Hur denna rankning går till exakt för olika
söktjänster betraktas som affärshemligheter och är därmed inte offentliggjort, men vissa
grundprinciper är mer eller mindre lika för alla söktjänster. Ett mycket vanligt
tillvägagångssätt är att ett ords frekvens avgör rankning. Förekommer ett ord ofta kan
det dokumentet hamna högre upp i rankningslistan. (Här kommer problemen med
spamming in). Vidare kan rankningen bero på var i dokumentet det eftersökta ordet
återfinns. Finns ordet i titeln eller i metataggarna får det dokumentet kanske en högre
rankning än ett dokument där ordet nämns först i slutet av texten. Ovanliga ord som
förekommer ofta i ett dokument kan leda till högre rankning. Slutligen kan även hur
nära de eftersökta orden står varandra i dokumentet vara av betydelse vid rankningen
(Large, Tedd & Hartley 1999 s.173 ff).

"�(� )������
#!�$�	
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Det kan vara intressant att nämna att det finns andra söktjänster som förvisso kanske
hamnar under någon av ovanstående kategorier men som ändå sticker ut. Detta är till
exempel sådana söktjänster som endast söker en viss typ av information. Det kan vara
nyhetssöktjänster av olika slag eller sådana som söker i vissa källor såsom Bibeln eller
citatdatabaser och dylikt.

�� �������� �!"������#���������$�����
Här kommer att följa en presentation av de söktjänster som ingår i denna undersökning.
Lite historia, bakgrund, funktioner och andra intressanta fakta kommer att presenteras.
Dessa tre söktjänster är för närvarande de tre största med avseende på antalet indexerade
sidor enligt siffror från Searchenginewatch.com (020210).

(��� ��������*��
All the Web lanserades 1999 och den utvecklades vid Norges ledande tekniska
universitet. All the Web ingår i företaget FAST, grundat 1997 av Hans Gude Gudesen.
Därmed är söktjänsten även känd under namnet FAST Search (Fastsearch.com 020210).
All the Web erbjuder särskilda sökmöjligheter för )73�, 03�

�, nyheter och multimedia
som video, bilder och ljud. För närvarande stödjer All the Web 46 olika språk men har
inte olika ingångssidor för dessa språk. All the Web lanserar sig med sin snabbhet och
tjänsten är snabbast vad det gäller att uppdatera sina index. Det tar två veckor,
motsvarande siffra för Alta Vista är sex veckor (Alta Vista.com 020211) och för Google
cirka en månad (Google.com 020211). All the Web fulltextindexerar allt material och
använder inga stoppordslistor (Fastsearch.com 020211). Denna söktjänst är näst störst
med 625 miljoner indexerade sidor, enligt siffror från Searchenginewatch.com
(020211), den är dock inte särskilt använd. I de popularitetsundersökningar som finns
på Searchenginewatch.com finns All the Web oftast inte med på listorna med undantag
för bland annat Norge.
                                                 
7 FTP= File Transfer Protocol, kommunikationsprotokoll som används för överföring av filer via Internet
(Svenska datatermgruppen 020317).
8 MP3= MPEG (Moving Picture Expert Group) Audio Layer 3, standardiserat filformat för komprimerad
ljudinformation (Svenska datatermgruppen 020317).
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Alta Vista lanserades 1995 och har sitt högsäte i Palo Alto i Kalifornien där det
utvecklades av dataföretaget 'LJLWDO�HTXLSPHQW�FRUSRUDWLRQ�� Det utvecklades för att
användas som ett indexerings- och sökhjälpmedel i USENET diskussionsgrupper och på
webben (Large, Tedd & Hartley 1999 s.66). Alta Vista har förutom sin
fritextsökfunktion även utvecklat en ämnesindelad katalog och har därmed blivit en
hybrid mellan katalogsöktjänst och fritextsöktjänst. Alta Vista har även utvecklat en
översättningsfunktion kallad Babel Fish som ska kunna översätta en webbsida från ett
språk till ett annat. Man kan även söka specifikt efter nyheter, MP3, bilder och video.
Alta Vista har olika ingångssidor för olika länder, bland annat för länder som Syd-
Korea, Indien, Brasilien med flera. Alta Vista fulltextindexerar allt material i likhet med
All the Web (Alta Vista.com 020211). Alta Vistas storlek med avseende på antal
indexerade webbsidor beräknas till 550 miljoner enligt Searchenginewatch.com
(020211). Detta innebär att Alta Vista är den som är minst av de söktjänster som ingår i
denna undersökning. Det är däremot den som är populärast av de tre, också enligt siffror
från Searchenginewatch.com (020211).

(�"� ,���
Google utvecklades vid Stanford University av Larry Page och Sergey Brin. Den
lanserades som söktjänst 1999. Googles teknik grundar sig på dess specifika
rankningssystem kallat PageRank som fungerar på ungefär samma vis som en
citationsdatabas. PageRank beräknar och analyserar antalet länkar till olika sidor. Varje
länk till en sida räknas som en slags röst för den sidan. Ju fler röster, ju högre upp i
rankningslistan hamnar sidan (Google.com 020211). Även Google har i likhet med Alta
Vista utvecklat en katalogsöktjänst och en översättningsfunktion. Vidare kan man söka
på bilder och andra textformat än +70/

9 som 3')10 och Word dokument vilket än så
länge är unikt för Google enligt Searchenginewatch.com (020211). En annan egenskap
som Google är ensam om är att ha en så kallad cachad version av alla sina indexerade
sidor. Detta innebär att Google lagrar en slags kopia av alla sina indexerade sidor så
som de såg ut vid det tillfälle då de samlades in. På detta vis kan man alltid se en
version av sidan även om den har flyttats eller tagits bort. Man kringgår på detta sätt
problemet med döda länkar. Google är den enda av de söktjänster som ingår i denna
undersökning att använda stoppordslistor (Google.com 020211). Google har två år i rad
blivit vald till bästa söktjänst av Searchenginewatch.com, ändå ligger den inte särskilt
högt på popularitetslistorna därifrån. Googles index är dock överlägset störst med 1,5
biljon indexerade sidor enligt siffror från Searcheginewatch.com (020211).

                                                 
9 HTML= Hyper Text Markup Language, standard för strukturering av information på bland annat
webbsidor och i e-post (Svenska datatermgruppen 020303).
10 PDF= Portable Document Format, filformat från Adobe för att underlätta återgivning av dokument med
bibehållen grafisk utformning i olika datormiljöer; används bland annat av Adobe Acrobat (ibid).
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I det här kapitlet kommer utvärdering av IR-system tas upp ur lite olika perspektiv.
Först kommer två utvärderingsexperiment, Cranfield och TREC att beskrivas då
Cranfield mer eller mindre ligger till grund för alla efterkommande utvärderingar av IR-
system och då TREC är de största nu pågående experimenten. Olika effektivitetsmått
som används vid utvärdering kommer också att beskrivas samt utvärdering på webben
tas upp.

-��� .��	������'/�����	��	
Cranfieldtesten var de första riktigt betydelsefulla experimenten med avseende på
utvärdering av IR-system. De utfördes vid Cranfield i England, därav namnet. Det första
experimentet utfördes 1957 och kallades Cranfield 1, senare kom även ett Cranfield 2
(Chowdhury 1999 s.216). Dessa test utfördes på så kallade testkollektioner. En
testkollektion består typiskt av  en uppsättning dokument, en uppsättning av
exempelfrågor och en uppsättning av relevanta dokument för varje exempelfråga
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999 s.86). Cranfieldtesten utfördes på relativt små
testkollektioner, den första inbegrep endast 100 dokument och den andra innehöll 1400
dokument (Chowdhury 1999 s.216). Det man gjorde i dessa test var framförallt att
utvärdera effektiviteten hos olika indexeringssystem. Chowdhury påpekar dock att
Cranfieldexperimentens viktigaste bidrag inom IR egentligen låg i att man kunde
utveckla en lämplig utvärderingsmetodik för IR-system (ibid s.215). Det var i dessa test
som man skapade måtten precision, recall, fallout med flera, vilka beskrivs mer i detalj i
kapitlet om effektivitetsmått.

-��� 0�1.��0�'������������.	����	��
TREC startades i början av 90-talet vid NIST (National Institute of Standards and
Technology) i Maryland, USA. TRECs testkollektion är betydligt större än de som
användes i Cranfieldexperimenten och består av över en miljon dokument (Baeza-Yates
& Ribeiro-Neto 1999 s.85). TREC beskriver sin verksamhet och sitt syfte på följande
vis enligt TRECs officiella webbsida (trec.nist.gov 020211):

•  TREC is a workshop series that provides the infrastructure for large-scale testing
of (text) retrieval technology.

•  (TREC provides) realistic test collections.
•  (TREC provides) uniform, appropriate scoring procedures.
•  (TREC provides) a forum for the exchange of research ideas and for the

discussion of research methodology.
1992 hölls den första TREC-konferensen och den tionde under år 2001 har just
avslutats. Inför varje konferens skapas en uppsättning referensexperiment. TRECs
testkollektion växer stadigt och den finns tillgänglig bland annat på CD-ROM med ca 1
gigabyte text på varje skiva (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999 s.86).

-�"� 1���!�������
����
•  5HFDOO: Detta mått bygger på att man känner till ett systems alla relevanta

dokument för en viss fråga. Detta betyder att beräkning av recall lämpar sig bäst
för studier utförda på testkollektioner. Framförallt är det mycket svårt för att inte
säga omöjligt att beräkna recall på webben, där det inte finns någon möjlighet att
veta exakt hur många relevanta dokument det finns för en fråga. Det finns dock
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metoder för att beräkna recall på webben vilket tas upp i kapitlet om utvärdering
av söktjänster. Recall definieras enligt följande:

Antal relevanta dokument som har återvunnits
Totala antalet relevanta dokument

•  3UHFLVLRQ: Detta är det effektivitetsmått som används i denna undersökning och
det bygger på att man tittar på det totala antalet återvunna dokument. Även detta
är i princip omöjligt att genomföra på webben då antalet träffar ofta är mycket
stort. Det går dock att komma runt detta genom att använda ett visst '&9

11.
Precision definieras enligt följande:

Antal relevanta dokument som har återvunnits
Totala antalet återvunna dokument

Ett idealt söksystem skulle generera 100% precision och 100% recall, det vill säga alla
relevanta dokument för en fråga och ingenting annat än dem. I praktiken visar sig detta
vara i princip omöjligt då en hög recall tenderar att minska precisionen och en hög
precision tenderar att minska recall (Chowdhury 1999 s.206). Precision och recall är de
mest använda och accepterade sätten att effektivitetsmäta IR-system på, men de är inte
ideala, kritik har framförts mot dem. Bland annat på grund av att recall är svårt att
beräkna på stora dokumentsamlingar. Dessa mått går dessutom bara att tillämpa i ett så
kallat ”batch mode,” det vill säga att de inte går att applicera på interaktiva system som
blir allt vanligare idag (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999 s.81).

Det finns även de som påpekar att måtten inte är användbara var för sig utan måste
användas tillsammans för att bli meningsfulla. Harter & Hert menar exempelvis att det
inte är svårt att få ett högt värde på recall då det bara är att återvinna hela databasen. Det
är då inte heller svårt att få ett högt värde på precisionen genom att man återvinner
endast ett fåtal dokument som alla är relevanta (1997 s.10).

Ytterligare problem som kan uppstå vid beräkning av precision och recall är att om man
använder ett DCV på 10 och det finns 30 relevanta dokument i databasen kan
recallvärdet aldrig bli 100 %. Omvänt kan precisionsvärdet aldrig bli 100 % om man har
ett DCV på exempelvis 20 och det inte finns så många relevanta dokument i databasen
(Hull, se Breimark & Hagman s.26). Salton & McGill pekar på några yttre faktorer som
kan påverka värdena på precision och recall, dessa är indexeringsgraden,
termspecificitet, indexeringsspråk, frågeformulering och sökstrategi (Chowdhury 1999
s.204).

•  7KH�KDUPRQLF�PHDQ: Detta mått försöker kombinera precision och recall. Det
antar dock bara ett högt värde när både precisions- och recall värdena är relativt
höga. Detta värde kan därmed betraktas som ett sätt att försöka hitta den bästa
kompromissen mellan precision och recall (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999
s.82).

•  )DOORXW�UDWLR: Detta mått är så att säga motsatsen till recall, istället för att se på
antalet relevanta dokument tittar man på antalet återvunna icke-relevanta
dokument av det totala antalet icke-relevanta dokument (Chowdhury 1999
s.207).

                                                 
11  Document Cutoff Value, det vill säga det antal av de först presenterade dokumenten i rankningslistan
som relevansbedöms. I denna uppsats relevansbedöms exempelvis de första 20 träffarna i rankningslistan.
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•  &RYHUDJH: Detta är ett mer användarorienterat mått. Det är andelen relevanta
dokument kända av användaren, som återvunnits (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto
1999 s.83).

•  1RYHOW\�UDWLR: Detta är också ett användarrelaterat mått. Det är den andel
relevanta återvunna dokument som är tidigare okända för användaren (ibid).

•  (6/��([SHFWHG�(VWLPDWHG�6HDUFK�/HQJWK: Mått som uppskattar hur många icke-
relevanta dokument som användaren kan förväntas behöva gå igenom innan
denne har hittat det han/hon letar efter (Oppenheim, Morris & McNight 2000
s.199).

-�(� 2��������	��/��3����	
När det gäller utvärdering av söktjänster på webben saknas det en fastställd metodik för
hur en sådan bäst ska genomföras (ibid s.191). Som framgår av kapitel 7 om tidigare
forskning så har de undersökningar som tas upp där genomförts med många olika
metoder för att beräkna effektiviteten hos söktjänsterna.

Oppenheim, Morris & McNight har i en artikel sökt fastställa några rekommendationer
baserade på tidigare undersökningar, för vad de tycker bör finnas med när en söktjänst
utvärderas. De lägger fram 15 punkter som avspeglar både teknisk prestanda och
användarvänlighet hos systemet. I kapitel 7 om tidigare forskning kommer en viss
anknytning till dessa rekommendationer att ske. Här tas några av punkterna som är av
intresse för denna undersökning upp till diskussion.

Precision är ett av de mått som man rekommenderar att använda vilket bekräftar dess
status som ett accepterat och beprövat mått. Författarna tycker även att måttet relativ
recall ska användas. Detta mått ska nu förklaras närmare. Relativ recall är ett sätt att
beräkna recall som går att tillämpa även på mycket stora dokumentsamlingar och
därmed även på webben. Det kräver alltså inte att man känner till det exakta antalet
relevanta dokument. Metoden baserar sig på en metod som används inom TREC, kallad
pooling. Det fungerar på så vis att flera olika återvinningssystem behandlar en och
samma sökfråga och sedan relevansbedöms vanligtvis de 100 högst rankade
dokumenten hos vardera systemet. De relevanta dokument man fått fram på detta sätt är
sedan de man utgår från när man beräknar recall. Man antar alltså att de dokument man
har fått fram utgör den större delen av den totala mängden relevanta dokument (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999 s.89).

Oppenheim, Morris & McNight rekommenderar även att ett systems svarstid uppmäts.
Jag upplever att detta är ett svårt mått att beräkna när det gäller webbaserade
söktjänster. Det finns mycket som kan påverka svarstiden, såsom ”trafiken på nätet,”
vilken uppkoppling man har och så vidare. Vidare rekommenderas att antalet döda eller
inaktiva länkar samt antalet dubbletter registreras.

Sedan rekommenderas även en rad användarorienterade utvärderingspunkter, såsom
gränssnitt, hjälpavsnitt, förekomst av reklam, ESL med mera. Vidare föreslår författarna
att man bör formulera sina sökfrågor på tre olika sätt, dels med enkla, enskilda ord, dels
med fraser och dels med booleska operatorer.

Jag kan hålla med Oppenheim, Morris & McKnight om att det behövs några slags regler
eller en standard för att genomföra utvärderingar av söktjänster. Detta för att underlätta
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möjligheten till jämförelser mellan olika undersökningar. Jag anser dock inte att
författarnas förslag går djupt nog. Exempelvis ges inga rekommendationer för vilket
DCV man som lägst bör kräva eller hur många sökfrågor som kan vara erforderligt att
använda för att beräkningen av precision ska bli betydelsefull. Det ges heller inga
förslag på relevansbedömningskriterier eller poängsättning. Som framgår av kapitlet om
tidigare forskning är det ofta på dessa punkter som tidigare utförda
precisionsundersökningar skiljer sig åt och därmed försvårar jämförelser. Jag tror därför
att även sådana rekommendationer behövs.

-�-� ������	
�����//��
Som framgått av genomgången av olika utvärderingsmått så bygger de allihop mer eller
mindre på begreppet relevans. För att kunna beräkna precision krävs först att en
uppskattning av relevans görs. Detta begrepp är dock mycket omdiskuterat och
svårdefinierat i dessa sammanhang. Mycket har skrivits om begreppet inom IR. Jag ska
här belysa problematiken utifrån olika forskares syn på begreppet för att slutligen
komma fram till hur relevans har tolkats i denna undersökning.

Enligt Saracevic var S.C Bradford den förste att använda termen relevant i den
bemärkelse det har idag i informationsvetenskapen (1975 s.87). Detta skedde så tidigt
som på 30- och 40-talet då han talade om artiklar relevanta för ett ämne. Syftet med ett
informationssystem har alltid varit, och är fortfarande, att det ska finna relevant
information för en fråga (ibid s.89). Men vad är då relevant information och vem ska
bedöma det? Saracevic definierar relevans som ett mått på graden av likhet mellan en
källa och en destination i en kommunikationsprocess (ibid s.88).

Mizzaro menar att det är en slags relation mellan två element (1997 s.811). Denna
relation kan dock påverkas av olika faktorer. Till exempel vilka element det rör sig om,
det vill säga vilken sorts informationskälla och mottagare. Vem som gör bedömningen
och ämneskännedom och värderingar hos denne samt yttre faktorer såsom tidpunkt för
bedömningen (1997 s.812). Cuadra et al. pekar på liknande faktorer som kan påverka
relevansbedömningen men är mer specifika. Till exempel tar de upp ämnesområde,
svårighetsgrad, stil och uppläggning på dokumentet samt ämneskännedom, intelligens
och inställning hos bedömaren (Ellis 1996 s.27).

Lesk & Salton accepterar att det finns många faktorer som påverkar relevansbedömning.
De visar dock i undersökningar att skillnader i bedömningen mellan olika bedömare inte
påverkar det totala slutresultatet nämnvärt (ibid). Därmed spelar det inte så stor roll att
bedömningarna blir mer eller mindre subjektiva.

Van Rijsbergen konstaterar detsamma som Lesk & Salton. Han menar att relevans är ett
subjektivt begrepp och att användare kan skilja sig åt i relevansbedömningar men att
dessa skillnader inte är tillräckligt stora för att ogiltigförklara olika
utvärderingsexperiment (1979 kap.7).

Ett annat problem som lyfts fram är vem som ska göra slutbedömandet om relevans. Det
har hävdats att det bör vara slutanvändaren och inte en mellanhand som avgör relevans.
Det bör heller inte vara ett slutet laboratorietest då det förlorar i autencitet (Ellis 1996
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s.27). I denna undersökning är utförare och slutanvändare samma person vilket därmed
bör vara i sin ordning.

Mizzaro påpekar slutligen att en relevansbedömning är en värdetillskrivning av en
bedömare vid en viss tidpunkt (1997 s.812). Det är också så som denna undersökning
får betraktas men med stöd i Lesk & Saltons och Van Rijsbergens slutsatser är
undersökningar som denna ändå av värde.

I denna undersökning har TRECs definition av relevans använts. TRECs definition av
relevans lyder på följande sätt enligt TRECs officiella webbsida (trec.nist.gov 020211):

“If you were writing a report on the subject of the topic and would use the information
contained in the document in the report, then the document is relevant. “

Det är på detta sätt som dokumenten bedömts i denna undersökning då jag ansåg att det
var ett bra och enkelt sätt att förhålla sig till det material som återvanns.
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I detta kapitel ska sju tidigare utvärderingar av söktjänster presenteras. Dessa
undersökningar presenteras bland annat för att visa på hur utvecklingen gått framåt med
avseende på effektivitetsstudier och även för att visa på de olika metoder som använts.
Undersökningarna har valts för att de är intressanta och viktiga av en eller annan
anledning. Jag kommer i viss mån att knyta an till Oppenheim, Morris & McNights
(2000) kriterier för utvärdering av söktjänster som diskuterats tidigare.
Undersökningarna presenteras i kronologisk ordning.

&KX�	�5RVHQWKDO�(1996): Heting Chu och Marilyn Rosenthal är båda verksamma vid
Long Island University i New York där Chu är professor i biblioteks- och
informationsvetenskap och Rosenthal är bibliotekarie. Detta är en av de tidigare
undersökningarna som genomfördes och den har vad jag har förstått kommit att fungera
som något av en mall för andra undersökningar trots dess fel och brister.

Söktjänsterna man testade var AltaVista, Excite och Lycos. Man tittade på effektivitet i
form av precision och svarstid. Detta är båda rekommendationer på Oppenheim, Morris
& McNights (2000) lista varav problemen med svarstid som mått har påvisats. Vidare
har man studerat söktjänsterna utifrån ett användarperspektiv och då tittat på aspekter
som användarvänlighet och gränssnitt vilket också är några av Oppenheim, Morris &
McNights (2000) rekommendationer. Man använde sig av tio sökfrågor varav nio kom
från referensdisken vid Long Islands universitetsbibliotek och en konstruerades av
författarna själva. Man såg inte till att sökfrågorna fick samma innebörd för alla
söktjänsterna och med detta menas att man använde sökfunktioner som saknades av
vissa söktjänster. Bland annat använde man frassökningar trots att endast AltaVista
stödde denna funktion, vilket därmed kan ge missvisande resultat.

Man hade ett DCV på 10 och relevansbedömningen utfördes av författarna själva på en
tregradig skala, 0, 0,5 och 1 där 0 gick till irrelevanta sidor, 0,5 gick till delvis relevanta
sidor och 1 gick till relevanta sidor. Man gick inte in och tittade på dokumenten i sig
utan avgjorde relevans utifrån träfflistan vilket knappast kan anses som tillräckligt för
relevansbedömning. Ingen hänsyn till rankning togs, det vill säga att man inte gjorde
något för att premiera de söktjänster som presenterade relevanta träffar tidigt i
rankningslistan. I de fall där en söktjänst inte lyckades få 10 träffar grundade man
precisionsberäkningen på det antal som återvunnits. Därmed kunde en söktjänst få 100
% precision även om den endast återvunnit 5 dokument om dessa ansågs vara relevanta.

Man kom fram till att AltaVista presterade bäst vilket kanske inte var så konstigt då den
bland annat hade sökfunktioner som de andra två söktjänsterna saknade.

7RPDLXROR�	�3DFNHU�(1996): Nicholas G Tomaiuolo och Joan G Packer är båda
bibliotekarier vid Central Connecticut State University. Denna undersökning som
gjordes under 1995-1996 är intressant att ta upp då den utfördes över ett väldigt stort
antal sökfrågor, hela 200 stycken. Dessa sökfrågor kom delvis från referensdisken vid
Central Connecticut State University och delvis från författarna själva i form av ämnen
från WKH�5HDGHU�V�*XLGH�WR�3HULRGLFDOV�
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Undersökningen genomfördes på fem söktjänster, två katalogsöktjänster, Magellan och
Point samt tre fritextbaserade, Lycos, InfoSeek och Alta Vista. Man undersökte de olika
söktjänsternas sökmöjligheter genom att studera deras hjälpavsnitt och FAQ:s innan
undersökningen gjordes, detta för att maximera prestationsförmågan hos söktjänsterna.
Man var särskilt ute efter att uppnå en så hög precision som möjligt. Man gjorde alltså
likadant som Chu & Rosenthal (1996) och såg inte till att sökformuleringen fick samma
innebörd för alla söktjänsterna utan man ”spetsade” sökningen för varje tjänst så att den
skulle prestera sitt bästa. Mot detta kan man invända att det försvårar en likvärdig
jämförelse mellan söktjänsterna då de ju har olika förutsättningar för sökning. Vidare
kan man ifrågasätta nyttan av att jämföra katalogsöktjänster med fritextbaserade, då de
ju har olika uppbyggnad.

De dokument som återvanns relevansbedömdes av författarna själva på en binär skala,
alltså relevant eller icke-relevant. Man hade ett DCV på 10 och försökte att avgöra
utifrån träfflistan om dokumenten var relevanta eller inte. Man gick alltså endast in och
tittade på själva dokumentet när man inte tyckte att man kunde avgöra relevans utifrån
den lilla textrad som presenteras i träfflistan. I de fall då mindre än 10 träffar
presenterades så hoppade man över denna fråga då det inte ansågs rättvist annars. Detta
inträffade särskilt ofta för de två katalogsöktjänsterna Magellan och Point som av de
200 frågorna endast fick 10 eller fler träffar för 135 respektive 66 av dem. Men detta är
inte så konstigt då katalogtjänster täcker så mycket mindre av webben.

Varken dubbletter eller spegelsidor räknades som separata relevanta träffar.

Resultaten av Tomaiuolo & Packers undersökning visade på att överlag så presterade
Alta Vista bäst med en precision på hela 93% , InfoSeek kom på andra plats och Lycos
på tredje. Sämst presterade Point med 21%. Denna undersökning genomfördes i likhet
med Chu & Rosenthals (1996) utan att ta hänsyn till rankningsförmåga hos
söktjänsterna (se ovan).

'LQJ�	�0DUFKLRQLQL (1996): Wei Ding undervisar i datavetenskap vid University of
Houston-Clear Lake och Gary Marchionini är professor i biblioteks- och
informationsvetenskap vid University of North Carolina. Denna undersökning gjordes
på tre söktjänster, InfoSeek, Lycos och Opentext. Sökfrågorna som ställdes till
söktjänsterna var fem till antalet, tre stycken tagna från en informationssökningsövning
i systemet Dialog samt två som författarna själva konstruerat utifrån egna intressen.
Man formulerade sökfrågorna så att de fick samma innebörd för respektive söktjänst, till
skillnad från både Chu & Rosenthal (1996) och Tomaiuolo & Packer (1996).

Man hade ett DCV på 20 och relevansbedömde de återvunna dokumenten på en
sexgradig skala. Vad som bland annat är intressant i den här undersökningen är att man
har ställt upp kriterier efter den sexgradiga skalan för varje fråga. Alltså på fråga 1 krävs
följande… för att få 5 poäng, följande… för att få 4 poäng och så vidare.

Dubbletter och döda länkar fick 0 poäng, spegelbilder räknades inte som dubbletter utan
bedömdes efter innehåll.

De mått man använde i denna undersökning skiljer sig en del från andra vilket är
ytterligare ett skäl till att den är intressant. Man har räknat ut tre olika precisionsvärden.
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Man kallar dem för precision 1a, 1b och 2. I den första gruppen, 1a, ingår de dokument
som fått poängen 3, 4 och 5 av de 20 första träffarna för varje enskild söktjänst. Av
dessa har man sedan räknat ut ett medelprecisionsvärde. I den andra gruppen, 1b, ingår
de dokument som fått poängen 4 och 5 av de 20 första träffarna för varje enskild
söktjänst. Av dessa har man räknat ut ett annat medelprecisionsvärde. I den sista
gruppen ingår de dokument som fått poängen 3, 4 och 5 av alla tre söktjänsternas första
20 träffar. Av dessa har man räknat ut ett sista medelprecisionsvärde. På så vis har de
fått 3 olika precisionsvärden efter hur relevanta dokumenten bedömts vara.

Vidare använde man sig av ett mått som kallas salience. Detta beräknades genom att
titta på summan av relevanspoäng för varje enskild söktjänst och jämföra dem med
summan av relevanspoäng för alla tre söktjänsterna. Det sista måttet man använde var
något som översatt till svenska kallas relevanskoncentration (relevance concentration).
Det man vill visa med detta mått är hur väl söktjänsterna lyckas presentera relevanta
träffar högt upp i rankningen. Det går till så att man dividerar antalet träffar som fått
poängen 4 eller 5 bland de 10 högst rankade dokumenten med antalet träffar som fått
poängen 4 eller 5 bland de 20 högst rankade dokumenten. Breimark & Hagman har
laborerat med detta mått och funnit att det kan ge mycket missvisande resultat. Anta att
en söktjänst har lyckats prestera 20 relevanta dokument på plats 1-20. En annan
söktjänst har presterat 10 relevanta dokument varav 5 finns på plats 1-10. I detta fall får
båda söktjänsterna en relevanskoncentration på 0,5 (10/20 respektive 5/10) (1999 s.19).
Detta ter sig inte som ett rättvist mått då den första söktjänsten faktiskt presterade
betydligt bättre än den andra.

Författarna kommer fram till att Lycos är den bästa av de tre tjänsterna då den har högst
precision överlag och ett högt saliencevärde. Detta till trots att undersökningen visar att
Lycos har problem med dubbletter. Ingen av söktjänsterna presterar någon vidare hög
precision, 55% är den högsta siffran och den uppnås av alla söktjänsterna vid något
tillfälle, något medelvärde på precision har inte beräknats.

Man kan invända mot denna undersökning att måtten som använts och särskilt då
relevanskoncentrationen är experimentella vilket författarna själva medger i sin
sammanfattning. Detta mått lyckas heller inte något vidare med att säga något om
rankningsdugligheten då det kan ge mycket missvisande siffror vilket visats ovan.

/HLJKWRQ�	�6ULYDVWDYD�(1997): Vernon Leighton är bibliotekarie verksam vid Winona
State University och Princeton University. Jaideep Srivastava är professor i
datavetenskap vid University of Minnesota. Denna undersökning är intressant att ta upp
av två skäl. Det första är att den genomfördes med speciella tekniker för att förhindra
partiskhet. Det andra är att man även här använde ett speciellt mått kallat ”first twenty
precision”, vilket förklaras nedan.

Man vidtog följande åtgärder för att få en objektivitet i undersökningen. Först tyckte
man att det var viktigt att sökfrågorna skulle vara genuina och inte konstruerade
specifikt för undersökningen. Därmed kom tio av dem från referensdisken vid ett
universitetsbibliotek och fem av dem kom från Tomaiuolo & Packers (1996)
undersökning, sammanlagt 15 sökfrågor. Vidare formulerade man sökfrågorna så att de
skulle få samma innebörd för alla söktjänsterna och man använde sig av den enklaste
sökfunktionen exempelvis ”simple search” istället för ”advanced search.” Slutligen
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genomförde man även en slags förblindningsprocess så att undersökarna inte kunde
avgöra från vilken söktjänst resultaten kom när de skulle relevansbedömas.

Man använde sig av fem söktjänster; AltaVista, Excite, HotBot, Infoseek och Lycos och
man hade ett DCV på 20.

Man använde en poängskala från 0-3 där dubbletter, döda länkar och helt irrelevanta
sidor tilldelades 0 poäng. 1 poäng fick sidor som tekniskt sett uppfyllde kriterierna men
som ändå var irrelevanta. 2 poäng gick till delvis och potentiellt relevanta sidor samt
länklistor och 3 poäng gick till högrelevanta sidor.

First twenty precision är ett mått uppfunnet av författarna själva och det är konstruerat
för att premiera söktjänster som rankar relevanta dokument högt. Det går till så att de
första 20 träffarna delas in i tre grupper. Den första gruppen består av de tre första
träffarna där varje relevant träff tilldelas en vikt på 20. Den andra gruppen består av de
nästa sju träffarna där varje relevant träff får en vikt på 17. Den tredje gruppen består av
de tio sista träffarna där varje relevant träff får en vikt på 10. Ett optimalt resultat ger ett
värde på 279, (3 x 20) + (7 x 17) + (10 x 10) = 279. Värdet som varje söktjänst i
slutändan får divideras med detta optimala värde. Om en söktjänst inte lyckas få tjugo
träffar justeras nämnaren ner för att söktjänsten ska kunna bedömas ändå för sin
förmåga att hitta några relevanta träffar. En söktjänst som exempelvis lyckats få en enda
träff (som dock är relevant) får en nämnare på 89 genom att ta det optimala värdet 279-
(19 x 10) =89. 19 står för de träffar som saknas upp till 20 och dessa saknade träffar får
vardera en vikt på 10. Nämnaren justeras alltså ner med 10 för varje träff upp till 20 som
saknas. Detta sätt att beräkna precision på är experimentellt i likhet med Ding &
Marchioninis (1996) beräkningar men det fungerar bättre än Ding & Marchioninis mått
”relevance concentration”.

Beräkningen av precision genomfördes på fem olika grupper, det vill säga att man i
likhet med Ding & Marchionini (1996) räknade ut ett precisionsvärde där endast
exempelvis dokument som tilldelats 3 poäng bedöms som relevanta. Vidare beräknade
man värdena när man straffat respektive inte straffat systemet för dubbletter.

Resultaten av denna undersökning varierade väldigt mellan de fem grupperna. I den
snällaste gruppen där alla dokument som fått värdena 1-3 ingick blev värdena höga,
som högst 93% för Excite. I nästa grupp där dokument med värdena 2-3 ingick sjönk
precisionen markant med bästa resultat på 51% för Infoseek. Resultaten
signifikanstestades med hjälp av statistiska metoder. Sammanfattningsvis kom man
fram till att AltaVista, Excite och Infoseek var de överlag bästa söktjänsterna.

&ODUNH�	�:LOOHWW (1997): Sarah J Clarke genomförde denna studie som ett
examensarbete i biblioteks- och informationsvetenskap. Till sin hjälp hade hon Peter
Willett som är professor vid fakulteten för informationsvetenskap vid University of
Sheffield.  Denna undersökning är intressant att ta upp då den också genomförts med
experimentella metoder för att utvärdera söktjänsternas effektivitet. Det som framförallt
anses experimentellt är att man har försökt beräkna även recall närmare bestämt relativ
recall och inte endast precision. Detta har gjorts genom att använda samma teknik som
man använder på stora testkollektioner, den så kallade pooling-metoden som redogjorts
för tidigare. Detta är också en av Oppenheim, Morris & McNights (2000)
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rekommendationer. Vidare har man även använt sig av måttet coverage vilket
beräknades genom att ta det totala antalet tillgängliga relevanta dokument för en
söktjänst och dividera detta med det totala antalet relevanta dokument som återvunnits
av alla tre söktjänsterna.

Undersökningen genomfördes på tre söktjänster, AltaVista, Excite och Lycos. Man
använde sig av 30 sökfrågor som konstruerats utifrån forsknings- och uppsatsämnen vid
avdelningen för informationsstudier vid universitet i Sheffield plus ämnen som en av
författarna hade personligt intresse av. Man hade ett DCV på 10. Sökfrågorna
formulerades inte så att de fick samma innebörd för alla tre söktjänsterna, bland annat så
missgynnades Lycos för att den vid tiden för undersökningen saknade
frassökningsmöjligheter vilket användes på de två andra söktjänsterna, samma problem
som för bland annat Chu & Rosenthal (1996) alltså.

Dokumenten som återvanns relevansbedömdes på en tregradig skala, 0, 0,5 och 1 vilket
känns igen från Chu & Rosenthals (1996) undersökning. Dubbletter och döda länkar
samt helt irrelevanta träffar fick värdet 0. Delvis relevanta träffar samt länklistor som
ledde till relevanta sidor fick 0,5 poäng och högrelevanta dokument tilldelades 1 poäng.
Man gjorde inget för att premiera de söktjänster som hade bättre rankningsförmåga.

Vid beräkningen av relativ recall har Clarke & Willett försökt att avgöra om ett
dokument som återvunnits av exempelvis två av söktjänsterna men inte av den tredje
ändå finns i den tredje söktjänstens databas. Detta gjordes genom att utföra en
uppföljande sökning i denna söktjänst på jakt efter just detta specifika dokument. Man
formulerade då om sökfrågan efter nyckelord i det återvunna dokumentet, exempelvis
titel. Hittades dokumentet fortfarande inte antog man att det inte fanns med i
söktjänstens databas. Ett problem med detta mått som pekats på i kapitlet om
effektivitetsmått är att om man som i Clarke & Willetts fall har ett DCV på 10 och det
finns sammanlagt 20 relevanta dokument kan recall värdet aldrig bli 100 %, givet att
samtliga 20 dokument finns i söktjänstens databas. Det kan som bäst bli 10/20=0,5
alltså 50 %.

Statistiska test utfördes på resultaten för att uppmäta om skillnaderna mellan värdena
var signifikanta eller inte. Man kom slutligen fram till att AltaVista är den bästa
söktjänsten med avseende på precision, med ett medelvärde på 46 %.

*RUGRQ�	�3DWKDN (1999): Michael Gordon är professor i data- och
kommunikationsvetenskap vid University of Michigan och Praveen Pathak är filosofie
doktor i data- och informationsvetenskap. Denna undersökning är med för att den dels
är en av de senast genomförda som jag funnit och dels är den seriöst gjord med en hel
del resurser bakom. Här har man ansträngt sig för att uppnå objektivitet i likhet med
exempelvis Leighton & Srivastava (1997) och man formulerar i likhet med Oppenheim,
Morris & McNight (2000) även kriterier som man anser bör följas för att
undersökningen ska bli lyckad. Dessa sju kriterier kommer att gås igenom löpande
nedan.

Man testade sju olika söktjänster; AltaVista, Excite, Infoseek, Open Text, HotBot,
Lycos och Magellan plus att man medtagit en katalogsöktjänst nämligen Yahoo!.
Därmed tyckte man sig uppfylla ett av kriterierna, nämligen att undersökningen ska
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inkludera de flesta större söktjänsterna. Man använde ett DCV på 20 och man beräknade
både precision och relativ recall på varje DCV-nivå, det vill säga att man gör en
beräkning på varje enskild nivå i rankningslistan. På det viset kan man gå in och titta på
hur bra en söktjänst presterat på exempelvis nivå 1 eller nivå 5 i listan. Ju bättre
precisionsvärden de presterat högt upp i listan ju bättre har rankningen fungerat. Man
tog därmed hänsyn till rankningen på samma sätt som görs i denna undersökning (se
kap.8).

Frågorna man använde sig av anförskaffades på ett annorlunda sätt. Man skickade ut ett
formulär till lärare och forskare vid de olika fakulteten vid University of Michigan
Business School där de fick fylla i ämnen som de önskade information om. De fick
formulera sina informationsbehov både utförligt och som nyckelord. Detta ledde
slutligen till att 33 stycken sökfrågor skapades. Informationen som återvanns utifrån
dessa sökfrågor sparades och skrevs ut på papper. Materialet förblindades även, det vill
säga att det inte syntes från vilken söktjänst det kom. Slutligen levererades dokumenten
(oftast i telefonkatalogstjocklek) till de som önskat informationen. Dessa fick sedan
relevansbedöma materialet efter en fyrgradig skala: högrelevant, något relevant, något
irrelevant och helt irrelevant. Genom detta har ytterligare fyra av Gordon & Pathaks sju
kriterier uppfyllts, nämligen att det ska vara ”riktiga” sökfrågor baserade på verkliga
informationsbehov, att sökfrågorna ska formuleras så tydligt och bra som möjligt, att
materialet ska bedömas av de som önskade informationen, samt att tillräckligt många
sökfrågor används. Vad man menar med tillräckligt många sökfrågor specificerar man
dock inte närmre men 33 stycken är tydligen godkänt.

Själva sökningarna utfördes sedan av specialister på webbaserad informationssökning,
såsom bibliotekarier och bibliotekariestuderande. Dessa fick betalt för den tid de satt
och genomförde sökningarna och de blev instruerade att optimera sökningarna för
respektive söktjänst. Detta kan som redan påpekats i exempelvis Tomaiuolos & Packers
(1996) fall leda till att en rättvis jämförelse mellan söktjänsterna försvåras då de har
olika förutsättningar och olika tekniska lösningar. Ändock är detta ytterligare ett av
Gordon & Pathaks kriterier, nämligen att sökningarna ska optimeras för respektive
söktjänst.

Slutligen är det sista kriteriet att beprövade och meningsfulla mått ska användas vid
mätning av effektiviteten samt att statistiska test ska utföras på resultaten för att
signifikanstesta skillnaderna. I Gordon & Pathaks fall innebär detta som redan nämnts
att de använder måtten precision och relativ recall i enlighet med Oppenheim, Morris &
McNights (2000) rekommendationer. Men de tittade även på overlap (överlappning),
vilket innebär i vilken grad söktjänsterna presenterar samma dokument. Man utförde
även statistiska test på resultaten. Man kan ifrågasätta hur väl beprövat relativ recall är
när det används på webben eftersom jag endast funnit det i Clarke & Willetts (1997)
undersökning tidigare. Dessutom medför måttet vissa problem vilket belyses ovan.

Av undersökningen framgår inte alls hur man har behandlat dubbletter, spegelbilder och
döda länkar vilket kan ses som beklagligt, i övrigt är det en av de bättre genomförda
utvärderingarna. Detta tyder kanske på att senare undersökningar såsom denna har lärt
sig av andras misstag och experiment och att man kommer på bättre och bättre metoder
för utvärdering av söktjänster.
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 Man kom fram till att i stort så presterade AltaVista och OpenText bäst och Yahoo!
sämst, vilket inte är riktigt rättvist att säga då Yahoos databas är väldigt liten eftersom
det är en  katalogsöktjänst och egentligen vilket redan nämnts inte borde jämföras med
vanliga söktjänster.

%UHLPDUN�	�+DJPDQ�(1999): Denna undersökning genomfördes precis som denna
som en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.
Den här undersökningen liknar i stor utsträckning Breimark & Hagmans.

Man använde sig av tre söktjänster Alta Vista, Excite och Lycos. Man hade ett DCV på
20 och beräknade precisionen på varje DCV-nivå i likhet med Gordon & Pathak (1999)
för att på så sätt ta hänsyn till rankningen. Författarna använde sig av 20 sökfrågor
utformade av dem själva inom ämnen de tyckte sig ha viss kunskap om. Sökfrågorna
formulerades så att de fick samma innebörd för alla söktjänsterna.

Dokumenten man fann relevansbedömdes på en tregradig skala, 0, 0,5 och 1 där 0
poäng gick till dubbletter och döda länkar. 0,5 poäng gick till delvis relevanta dokument
eller dokument som innehöll alltför ytlig information. 1 poäng gick till högrelevanta
dokument. Antalet dubbletter, spegelbilder och döda länkar noterades och presenterades
i tabellform med övriga resultat. Man genomförde även en statistisk analys på resultaten
med hjälp av Friedmans test vilket är ett statistiskt test utformat för att se om
skillnaderna mellan resultaten är statistiskt signifikanta.

Man kom fram till att Lycos presterade bäst av de tre söktjänsterna, Alta Vista kom på
andra plats och Excite kom sist. Skillnaderna mellan söktjänsterna var dock ganska små
och inte statistiskt signifikanta.

Sammanfattningsvis kan man säga att överlag så har undersökningarna förbättrats med
tiden. Undersökningarna blir mer seriösa och välgenomförda i och med att man bland
annat vidtagit fler åtgärder för att opartiskhet ska bibehållas. Ingen av undersökningarna
håller för alla av Oppenheim, Morris & McNights (2000) rekommendationer vilket inte
heller vore möjligt då de flesta med undantag av Chu & Rosenthal (1996) endast har
valt att titta på effektiviteten hos systemet och inte på dess användarvänlighet. Gordon
& Pathaks (1999) kriterier visar också på att man anser att det behövs fler regler för att
utveckla en välfungerande metodik för utvärdering av söktjänster. Men inte heller här
preciserar man sig vad gäller exempelvis val av DCV eller antal sökfrågor, man anger
bara att de ska vara tillräckliga.
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Precision
Relativ
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Precision

Som framkommer av sammanställningen ovan så har Alta Vista förekommit i sex av de
sju undersökningarna. Lycos har förekommit i alla och Excite i fem stycken. Info Seek
är med i fyra medan resten är med i två eller endast en undersökning. I två av
undersökningarna, Tomaiuolo & Packers och Gordon & Pathaks, ingår
katalogsöktjänster. Resterande söktjänster är samtliga fritextsöktjänster.

Den vanligaste DCV- nivån att använda sig av är 20 vilket använts i fyra av de sju
undersökningarna. Det är också den nivå som jag har använt här. I övriga fall har man
använt sig av 10 som DCV-nivå.

Antalet frågor som testats på söktjänsterna är det ganska stor variation på. Minsta
antalet är fem stycken i Ding & Marchioninis fall och största antalet är 200 i Tomaiuolo
& Packers fall. Annars ligger det mellan 10-30 stycken. Mitt val av 10 stycken ter sig
därmed ganska normalt.

När det gäller relevansnivåer finns det också en viss spridning. Det vanligaste är ändå
att använda nivåerna 0, 0,5 och 1 vilket förekommer i tre av undersökningarna och så
även i min. Endast Tomaiuolo & Packer har använt sig av en rent binär skala, 0 eller 1.

Samtliga av de sju undersökningarna har genomförts med precision som
effektivitetsmått om än med lite olika tillvägagångssätt. Det är också det mått som jag
använder i min undersökning. Relativ recall förekommer i två undersökningar, i övrigt
har man i enstaka fall tittat på svarstid, coverage och overlap. Ding & Marchionini och
Leighton & Srivastava är ensamma om att ha konstruerat helt egna mått (”Relevance
concentration” och ”First twenty precision”).
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I detta kapitel följer en redogörelse för denna undersöknings metod och praktiska
tillvägagångssätt. Som ett första led i undersökningen konstruerades utifrån olika
informationsbehov 10 sökfrågor inom områden som jag anser mig ha viss kunskap och
intresse inom. Jag försökte få en viss spridning på sökfrågorna inom olika
ämnesområden, som historia, nyheter, fakta, nöje, shopping. Det visade sig svårare än
jag först trott att konstruera och komma på 10 sökfrågor. Många förslag förkastades
innan jag var nöjd. De sökfrågor jag till slut bestämde mig för testades på de söktjänster
som valts för undersökningen för att se om de fungerade i praktiken. Vid dessa test
upptäcktes att flera omformuleringar krävdes för att få ett resultat som fungerade för
undersökningen. Detta innebar inte att en anpassning efter söktjänsternas resultat
skedde, utan snarare var det en strävan efter att få så väl formulerade sökfrågor som
möjligt för undersökningen. Syftet var aldrig att försöka ”sätta dit” söktjänsterna utan
syftet var att se vad de presterade under så goda förhållanden som möjligt. Vid ett
tillfälle inkluderades en frassökning och vid ett annat en boolesk OR- sökning, men för
det mesta bestod sökfrågorna av enstaka nyckelord.

Sökfrågorna formulerades så att de fick samma innebörd för alla söktjänsterna i likhet
med Ding & Marchionini (1996), Leighton & Srivastava (1999) och Breimark &
Hagman (1999).  I praktiken innebar detta bland annat att då Google sätter ett
automatiskt AND mellan orden måste samma effekt uppnås i de andra söktjänsterna.
Således användes ett  + tecken framför orden i AltaVista och för All the Web användes
en funktion kallad ”include all words”. Överlag användes den engelska versionen av
söktjänsterna. För Googles del för att kunna utnyttja OR- funktionen som inte kan
användas i den svenska versionen. För Alta Vistas del för att den vid flera tester fick
betydligt fler träffar i den engelska versionen än i den svenska även om det enligt Alta
Vista själva inte ska göra någon skillnad mellan de olika versionerna. All the Web har
bara en version på engelska så där var inget att välja på.

Alla sökningar gjordes i den enklaste sökmodulen. Inga av söktjänsternas
specialfunktioner eller avancerade sökformulär användes. Här gjordes alltså inga försök
att ”spetsa” resultaten som bland annat Gordon & Pathak (1999) gjorde i sin
undersökning.
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Formeln för uträkning av precision är antalet relevanta dokument dividerat med det
totala antalet återvunna dokument. Detta är dock inte möjligt att genomföra i en liten
undersökning som denna då det totala antalet träffar kan bli mycket högt ibland.
Därmed valdes ett DCV på 20, det vill säga att endast de 20 första träffarna undersöktes.
De dokument som granskades i själva undersökningen bedömdes på nedanstående sätt.

Dokumenten relevansbedömdes efter en tregradig skala, 0, 0,5 och 1 där både 0,5 och 1
betraktades som relevanta vid uträkningen av precisionen. De dokument som fått värdet
0 bedömdes som icke-relevanta vid uträkningen av precisionen. Denna poängskala
användes även av Chu & Rosenthal (1996), Clarke & Willett (1997) och Breimark &
Hagman (1999) i deras respektive undersökningar.
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För att ett dokument skulle få värdet 1 krävdes följande:
•  Dokumentet skulle vara högrelevant för informationsbehovet. Med högrelevant

menas att dokumentet i huvudsak behandlade mitt eftersökta ämne.
•  Källan skulle vara direkt, det fick inte vara ett boktips eller någonting annat som

inte var direktåtkomligt via webben.

För att ett dokument skulle få värdet 0,5 krävdes följande:
•  Dokumentet behövde endast vara delvis relevant för informationsbehovet. Det

kanske behandlade ett annat ämne i huvudsak men även delvis mitt eftersökta
ämne.

•  Källan kunde vara indirekt, länklistor till potentiellt högrelevanta dokument
hamnade här, likaså boktips mm.

För att ett dokument skulle få värdet 0 krävdes följande:
•  Dokumentet behandlade inte alls det eftersökta ämnet.
•  Dubbletter fick värdet 0.
•  Döda länkar fick värdet 0 då det tyder på bristande uppdateringsfrekvens.
•  Om servern inte svarade trots upprepade försök under en veckas tid så

betraktades det dokumentet som icke-relevant.

Gemensamt för alla dessa poängnivåer var att omfånget av de återvunna dokumenten
inte påverkade resultatet.

4��� �)��������	
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Andra saker att ta med i beräkningen var exempelvis så kallade spegelsidor och sidor på
språk som jag inte behärskar till fullo. Spegelsidor är som redan nämnts, sidor med
samma innehåll men med olika webbadresser. Dessa bestraffades inte på samma sätt
som dubbletter, utan de fick ett värde beroende på innehåll. Spegelbilder kan ibland
vara bra om en sida inte svarar eller inte finns kvar men för det mesta är de inte till
någon nytta utan skulle kunna betraktas som en annan typ av dubblett. Då dokument på
främmande språk dök upp hoppades dessa över för att gå vidare till nästa träff i listan,
då det inte gick att uttala sig om sidans innehåll. Inga försök gjordes att använda Alta
Vistas och Googles översättningsfunktioner.  Huvudsaken var att 20 träffar
relevansbedömde även om en av dem då kanske hamnade på plats 21 eller 22 i
rankningslistan. De språk som godtogs i undersökningen var engelska, svenska, norska,
och danska.

4�"� �5��!��
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Själva den praktiska undersökningen genomfördes under cirka en veckas tid i juni 2001.
En fråga i taget betraktades och träffarna relevansbedömdes över alla tre söktjänsterna
under en och samma dag. Detta för att minimera risken att söktjänsternas index skulle
hinna förändras nämnvärt. Träfflistorna som återvanns för varje sökfråga sparades så
som de såg ut vid undersökningstillfället, detta för att kunna gå tillbaka och kontrollera
dem om så behövdes. Detta behov uppstod också vid ett flertal tillfällen då man fick
samma träff på fler än en söktjänst. Då var de sparade träfflistorna av värde för att
kunna se vilken poäng som satts på den sidan tidigare så att de bedömdes likadant.
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Vid granskningen av de återvunna dokumenten var det nödvändigt att sätta upp gränser
för hur djupt och hur långt jag skulle gå. Det var både omöjligt och onödigt att läsa
igenom 25 sidors text på en träff i listan för att bedöma om den var relevant. Till detta
fanns inte tid då det sammanlagt rörde sig om 600 dokument som skulle
relevansbedömas. Det räckte inte heller att endast titta på träfflistan och försöka avgöra
utifrån den om sidan var relevant eller inte som exempelvis Chu & Rosenthal (1996)
och Tomaiuolo & Packer (1996) försökte i sina undersökningar. I slutändan avgjordes
från fall till fall hur långt det var nödvändigt att gå. Då en träff rörde sig om en sida med
länkar så räckte det oftast med att gå in på två, tre stycken för att avgöra om länklistan
var intressant.

En sökfråga tog i genomsnitt 1,5-2 timmar per söktjänst. Alltså tog en fråga upp till 6
timmar att slutföra. Detta innebar att varje träff i listan ägnades mellan 4,5-6 minuter.
Denna siffra är med endast för att ge en fingervisning om hur det kunde se ut. I
verkligheten kunde jag ibland avgöra relevans nästan bara genom att se sidan medan jag
andra gånger kunde sitta och fundera i en kvart. Med i denna tidsberäkning är alla
praktiska moment så som protokollföring både för hand och i datorn. Det tog alltid
längst tid på den första söktjänsten, sedan återkom då och då samma sidor och då kunde
en del tid sparas eftersom de redan bedömts.

Alla fall av döda länkar, spegelsidor och dubbletter registrerades tillsammans med
poängen för att kunna redogöra för hur vanligt förekommande fenomenen var hos de
olika söktjänsterna.

4�(� �2���!	�	�����/����
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Hänsyn till rankningen togs vid uträkningen av precisionen på samma sätt som Gordon
& Pathak (1999) och Breimark & Hagman (1999) gjorde i sina undersökningar. För att
få med denna aspekt räknades precisionen ut för varje nivå i listan och sedan räknades
ett medeltal ut på dessa. En traditionell uträkning av precisionen hade endast tagit
hänsyn till hur många av de tjugo dokumenten som är relevanta och detta resultat hade
inte sagt någonting om rankningseffektivitet.

För att belysa detta med ett klargörande exempel där en binär skala används, relevant
eller icke- relevant, så kan man föreställa sig att man har återvunnit 10 dokument varav
5 är relevanta. Traditionell precision hade då gett 5/10 = 0,5, alltså en precision på 50
%. Om man tar hänsyn till var i rankningen dessa 5 relevanta dokument har hamnat så
kommer siffran att bli en annan. Säg att rankningen har lyckats bra och att de relevanta
dokumenten har hamnat på plats 1-5, då blir uträkningen följande: det första
dokumentet är konstaterat relevant, alltså är HWW av HWW synat dokument relevant, även det
andra dokumentet har denna status, alltså är WYn�av WYn synade dokument relevanta osv.
1/1+2/2 +3/3+4/4+5/5. Däremot när vi kommer till dokument nummer 6 så konstateras
att detta inte är relevant, därmed är IHP av VH[ synade dokument relevanta och fler blir
det inte heller, uträkningen blir följande: 1/1+2/2+3/3+4/4+5/5+5/6+5/7+5/8+5/9+5/10
= 8,228. För att sedan räkna ut ett medelvärde av detta delas 8,228 med antalet
dokument som synats, alltså 10. 8,228/10 = 0,8228 = 82,28 %. Precisionen blir alltså
betydligt högre än de traditionella 50 procenten. Likväl blir den mycket lägre om de
relevanta dokumenten hamnat på platserna 6-10. Uträkningen blir då följande:
0/1+0/2+0/3+0/4+0/5+1/6+2/7+3/8+4/9+5/10 = 1,77.  1,77/10 = 0,177 = 17,7 %. Som
synes så är det stor skillnad på de tre resultaten, 50 %, 82,28 % och 17,7 %.
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För att få ett medelprecisionsvärde för respektive söktjänst över samtliga frågor gjordes
följande beräkning: på DCV-nivå 1 hade för en söktjänsts del 10 dokument granskats.
För All the Webs del var relevanspoängen för DCV-nivå 1 7 poäng. Alltså 7 poäng över
10 synade dokument ger 7/10= 0,7 i precision. Uträkningen fortsätter sedan, på DCV-
nivå 2 hade All the Web 5,5 relevanspoäng, dessa adderades till de 7 poängen från
DCV-nivå 1, alltså 7+5,5 = 12,5 poäng. Dessa 12,5 poäng dividerades med antalet
granskade dokument som på DCV-nivå 2 var 20 stycken, 12,5/20 = 0,625. Uträkningen
fortsatte sedan likadant där summan av relevanspoängen för varje DCV-nivå delades
med antalet synade dokument. Slutligen beräknades ett medelvärde genom att addera
precisionsvärdena för varje DCV-nivå och dividera summan med 20.

Flera av de undersökningar som studerats inför denna uppsats har förvånande nog inte
tagit hänsyn till rankningen utan har endast räknat ut ett rent precisionsvärde baserat på
hur många av de återvunna dokumenten som är relevanta. Här har dock hänsyn till
rankningen tagits eftersom det säger mycket om söktjänsternas funktionsduglighet.

All uträkning av resultat har gjorts i programmet Excel för att på så vis undvika
eventuella felberäkningar. Dock kan ej helt uteslutas att något fel skett vid all
sifferhantering. Skulle så vara fallet är det inte troligt att det skulle ha någon större
effekt på slutresultatet.
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Inga större problem inträffade under den praktiska undersökningen, men några saker
kan vara värda att nämna för att ge en bild av arbetets gång. En av de svåraste
uppgifterna visade sig vara att avgöra om ett dokument skulle anses som högrelevant
eller delvis relevant. Vid dessa tillfällen var det till stor hjälp att gå tillbaka och läsa de
uppställda kriterierna för poängsättningen. Exempelvis kunde man ibland stöta på en
länklista som var mycket bra men enligt kriterierna som ställts upp för denna
undersökning skulle en länklista inte tilldelas mer än 0,5 poäng oavsett hur bra den var.
Det var dock inte svårt att avgöra om ett dokument var irrelevant eller delvis relevant då
irrelevanta dokument oftast var tydligt ointressanta för frågan.

Ett problem som inträffade vid två tillfällen var när jag stötte på en sida som jag helst
skulle velat betrakta som en dubblett men som enligt definitionen av en dubblett ändå
inte kunde bedömas som en. Ett exempel på detta var när jag kom till ett företag som
hade många olika ingångar till sin sida. En sida för personal, en till produkter, en
startsida och så vidare. Alla ingångar med avskiljande adresser och med olika utseende
vilket gjorde att de inte heller kunde betraktas som spegelbilder utan fick ses som unika
sidor. Vid båda dessa tillfällen var dock sidorna irrelevanta för ämnet och fick därför 0
poäng.

Vid ett enda tillfälle påträffades två sidor med samma innehåll men med i det ena fallet
endast en ,3�DGUHVV12

�i adressfältet och i det andra en vanlig webbadress i adressfältet.
För att avgöra om detta rörde sig om en dubblett användes programmet Ping på
webbadressen för att på så sätt få fram dess IP-adress. Det visade sig då att IP-
adresserna var identiska och att det därmed handlade om en dubblett.

                                                 
12 IP-adress är en typ av numerisk adress som datorer använder (Svenska datatermgruppen 020302).



28

.� ��������
���'��������������������
Tabell 1: Visar medelprecision och relevanspoäng för varje DCV-nivå över samtliga 10
frågor. Beskrivning till hur detta räknats ut finns i metodkapitlet.

Tabell 2, 3 och 4: Visar medelprecision över 20 DCV-nivåer för varje fråga och
söktjänst. Visar även antalet döda länkar, spegelsidor och dubbletter. En tabell för
vardera söktjänst. Beskrivning till dessa uträkningar finns i metodkapitlet.

Tabell 5: Visar antalet delvis relevanta och relevanta träffar per fråga samt sammanlagd
relevanspoäng och medelvärde.
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'&9 5HO�S 6XPPD 3UHF 5HO�S 6XPPD 3UHF 5HO�S 6XPPD 3UHF

1 7,0 7,0 0,700 5,5 5,5 0,550 7,5 7,5 0,750
2 5,5 12,5 0,625 5,0 10,5 0,525 6,0 13,5 0,675
3 4,0 16,5 0,550 2,5 13,0 0,433 6,5 20,0 0,666
4 5,5 22,0 0,550 5,0 18,0 0,450 6,0 26,0 0,650
5 6,0 28,0 0,560 5,5 23,5 0,470 7,0 33,0 0,660
6 4,5 32,5 0,542 2,5 26,0 0,433 5,0 38,0 0,633
7 3,5 36,0 0,514 2,5 28,5 0,407 5,5 43,5 0,621
8 1,0 37,0 0,463 2,5 31,0 0,388 5,5 49,0 0,613
9 4,0 41,0 0,455 6,0 37,0 0,411 4,0 53,0 0,589
10 4,0 45,0 0,450 3,0 40,0 0,400 3,5 56,5 0,565
11 2,0 47,0 0,427 4,5 44,5 0,405 6,0 62,5 0,568
12 4,5 51,5 0,429 3,5 48,0 0,400 4,5 67,0 0,558
13 3,5 55,0 0,423 5,0 53,0 0,408 6,0 73,0 0,561
14 2,0 57,0 0,407 3,0 56,0 0,400 4,5 77,5 0,554
15 5,5 62,5 0,417 1,5 57,5 0,383 5,5 83,0 0,553
16 5,5 68,0 0,425 4,5 62,0 0,388 4,5 87,5 0,547
17 5,5 73,5 0,432 2,5 64,5 0,379 6,0 93,5 0,550
18 2,5 76,0 0,422 3,0 67,5 0,375 5,0 98,5 0,547
19 4,5 80,5 0,424 1,5 69,0 0,363 6,0 104,5 0,550
20 4,5 85,0 0,425 3,0 72,0 0,360 1,5 106,0 0,530
7RWDOW

PHGHO� ����� ����� �����

7DEHOO���YLVDU�SUHFLVLRQVPHGHOYlUGH�RFK�UHOHYDQVSRlQJ�I|U�YDUMH�'&9�QLYn�|YHU�VDPWOLJD�IUnJRU

I kolumn 2, 5 och 8 (Rel-p) visas respektive söktjänsts sammanlagda relevanspoäng för
samtliga 10 frågor. I kolumn 3, 6 och 9 (Summa) visas summan av relevanspoängen för
varje DCV-nivå över samtliga frågor. I kolumn 4, 7 och 10 (Prec) visas precisionen på
varje DCV-nivå över samtliga frågor. Slutligen återfinns längst ner ett medelvärde på
precision för varje söktjänst.
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)UnJD 3UHFLVLRQ�

JHQRPVQLWW

'|GD

OlQNDU

6SHJHO�

VLGRU

'XEEOHWWHU

1 0,608 0 0 0
2 0,483 1 1 1
3 0,726 0 0 1
4 0,332 0 0 2
5 0,115 0 2 6
6 0,557 0 1 2
7 0,616 1 2 0
8 0,674 0 0 1
9 0,507 1 0 1
10 0,191 1 1 0
7RWDOW� ����� � � ��
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)UnJD 3UHFLVLRQ�

JHQRPVQLWW

'|GD

OlQNDU

6SHJHO�

VLGRU

'XEEOHWWHU

1 0,604 2 0 0
2 0,315 0 0 3
3 0,424 0 0 0
4 0,221 0 0 0
5 0,680 0 1 1
6 0,419 0 1 1
7 0,433 0 0 0
8 0,303 0 0 0
9 0,696 0 5 0
10 0,066 1 1 0
7RWDOW� ����� � � �
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)UnJD 3UHFLVLRQ�

JHQRPVQLWW

'|GD

OlQNDU

6SHJHO�

VLGRU

'XEEOHWWHU

1 0,640 0 0 0
2 0,656 0 0 0
3 0,758 1 0 0
4 0,337 0 0 0
5 0,381 0 0 1
6 0,590 1 0 0
7 0,738 1 0 0
8 0,678 1 2 0
9 0,704 0 0 0
10 0,497 0 0 0
7RWDOW� ����� � � �

7DEHOO������RFK���YLVDU�SUHFLVLRQVJHQRPVQLWW��DQWDO�G|GD�OlQNDU��VSHJHOELOGHU�RFK�GXEEOHWWHU�SHU�IUnJD
RFK�V|NWMlQVW�
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)UnJD 'HOYLV

UHOHYDQW
+|J�

UHOHYDQW
5HO��±
SRlQJ

'HOYLV
UHOHYDQW

+|J�
UHOHYDQW

5HO��±
SRlQJ

'HOYLV
UHOHYDQW

+|J�
UHOHYDQW

5HO��±
3RlQJ

� 7 7 10,5 1 9 9,5 4 10 12,0
� 10 5 10,0 6 1 4,0 8 7 11,0
� 7 9 12,5 7 3 6,5 5 11 13,5
� 3 2 3,5 5 1 3,5 9 1 5,5
� 3 0 1,5 2 9 10,0 4 6 8,0
� 4 9 11,0 2 8 9,0 4 10 12,0
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I kolumn 2, 5 och 8 visas antalet delvis relevanta träffar per fråga. I kolumn 3, 6 och 9
visas antalet högrelevanta träffar per fråga. I kolumn 4, 7 och 10 (Rel-poäng) visas
sammanlagd relevanspoäng per fråga. Slutligen redovisas summa och medelvärde
längst ner.

6��� 7�
!�

�	������
�����
Här följer nu en diskussion och analys av de presenterade resultaten. Försök till
förklaringar av resultaten kommer att ges där sådana finns. Diskussionen kommer att
följa tabellernas uppställning och börjar således med precisionsvärdena.

������ 3UHFLVLRQ

Av tabell 1 framgår det att Google har fått det högsta precisionsvärdet med 0,597 som
medelvärde. All the Web kommer på andra plats med ett medelvärde på 0,482 och Alta
Vista kommer sist med medelvärdet 0,416. Skillnaderna ser inte så stora ut men i detta
sammanhang är de relativt stora vilket kommer att beröras mer i kapitel 10.

Tittar man på de olika DCV-nivåerna framgår det att Google har högst precisionsvärde
hela vägen från plats 1- 20. På nivå 1-8 har Google även högst relevanspoäng för att på
nivå 9 tas över av Alta Vista och sedan på nivå 10 av All the Web. Sedan återkommer
Google med högst relevanspoäng från nivå 11-15 och slutligen även för nivå 17 och 19.
Siffrorna tyder på att Googles system PageRank tycks fungera bra då de 5 första
träffarna har de högsta relevanspoängen och precisionsvärdena. Även All the Web
lyckas ganska väl med att presentera relevanta träffar högt upp i listan med
relevanspoäng mellan 4 och 7 på nivå 1-5. Sedan blir poängen mer utspridda med en
djupdykning till endast 1 poäng på nivå 8 vilket troligen bara skett av slump. Både
Google och All the Web har sina högsta relevanspoäng på DCV-nivå 1 i listan, 7,5
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respektive 7 poäng. Alta Vista har sitt högsta relevansvärde först på nivå 9 med 6
poäng. Alta Vista har ändå lyckats samla relativt höga relevanspoäng på de första 5
nivåerna med undantag för nivå 3 där endast 2,5 poäng uppnåddes.

Vid en jämförelse mellan nivå 1-10 och nivå 11-20 framgår det att relevanspoängen är
färre på nivå 11-20 för Alta Vistas och Googles del medan All the Web faktiskt har 0,5
poäng mer på nivå 11-20. Överlag kan man gott säga att det finns anledning att titta på
träff 11-20 då en hel del relevant material finns där.

������ 3UHFLVLRQ�I|U�GH�HQVNLOGD�IUnJRUQD

Nedan redogörs för de tre söktjänsternas precision för de enskilda frågorna. Varje
söktjänst diskuteras för sig och de tre sämsta och de två bästa resultaten tas upp för
granskning. Försök till förklaringar till resultaten ges även där så går. Först följer dock
en summering av söktjänsternas placeringar för alla frågorna.

Av de 10 frågorna uppvisar Google bäst resultat på hela 9 stycken med avseende på
precisionsvärdena. Gäller fråga 1-4 och 6-10. På fråga 5 har Google det näst bästa
resultatet. All the Web kommer på andraplats för 8 av frågorna och på tredje plats för 2
av frågorna. Alta Vista hamnar på tredjeplats för 8 frågor, på andra plats med 1 fråga
och på första plats med 1 fråga.

All the Web:
All the Web presterade sitt sämsta resultat (0,115) på fråga 5 som handlade om var man
kan köpa möbler av en viss designer. Det dåliga resultatet beror delvis på att hela 6
stycken dubbletter återfanns för denna fråga vilket är det största antalet för någon fråga
och söktjänst i denna undersökning. Näst sämst presterade All the Web på fråga 10
(0,191). Denna fråga som handlade om äppelcidervinägers hälsoeffekter ledde för All
the Webs del mest till en massa olika företag som sålde äppelcidervinäger vilket inte
riktigt var tanken med frågan. Tredje sämst (0,332) gick det på fråga 4. Denna fråga
som handlade om pudelklippningstekniker fick dock inget bra resultat hos någon av
söktjänsterna. Kanhända finns det inte så mycket material om denna fråga på webben.

Bäst presterade All the Web på fråga 3 som handlade om orkidéodling inomhus (0,726).
Där visade söktjänsten på en uppsjö av tips för orkidéodling. Näst bäst gick det på fråga
8 som efterfrågade sightseeing tips för Paris (0,674). Här fanns givetvis mycket
information men All the Web fann mycket matnyttigt material med bilder och kartor
med mera. På framförallt fråga 4 och fråga 8 var All the Web mycket nära Googles
resultat. All the Web var den söktjänst som hade störst problem med dubbletter av de
tre.

Alta Vista:
Alta Vista presterade sitt sämsta resultat (0,066), vilket för övrigt är det sämsta
resultatet i hela undersökningen, på fråga 10. Här är orsakerna de samma som för All
the Webs del. Alta Vista hittade i princip bara företag som sålde äppelcidervinäger,
nämnas kan att Google här fann en del diskussionsgrupper och faktasidor om
äppelcidervinäger, så material fanns. Näst sämst gick det på fråga 4, pudelklippningen
(0,221). Möjliga orsaker till detta har redan nämnts. Tredje sämst gick det på fråga 8



32

(0,303). Orsaken till detta var att Alta Vista även här mest fann olika företag som erbjöd
resor i och omkring Paris.

Bäst resultat (0,696) fick Alta Vista på fråga nummer 9 som handlade om galna
kosjukans spridning i Europa. Det är svårt att säga varför, alla söktjänsterna hade dock
ett hyggligt resultat på denna fråga. Näst bäst resultat (0,680) fick Alta Vista på fråga 5.
Alta Vista hade för övrigt bäst resultat av alla söktjänsterna på denna fråga. Som redan
nämnts rörde det sig om var man kan köpa möbler av en viss designer och här visade sig
Alta Vista överlägsen de andra. En trolig orsak till detta är att Alta Vista har många
kommersiella sidor indexerade då de erbjuder ett särskilt verktyg för shopping ungefär
som för översättning och e-post.

Google:
Google presterade sitt sämsta resultat (0,337) på frågan om pudelklippning, men
resultatet var ändå bättre än för de andra söktjänsterna. Som redan nämnts kan det hända
att det inte finns så mycket material om detta. Näst sämst (0,381) gick det på fråga 5 om
möbelshopping. Det var även på denna fråga som Google hade sin enda dubblett. Tredje
sämst (0,497) gick det på fråga 10 om äppelcidervinäger. Denna fråga ställde till
problem för alla söktjänsterna och Google var i stort den enda att finna sidor som inte
ville sälja produkten.

Bäst resultat (0,758), vilket var det bästa resultatet för hela undersökningen, fick Google
på fråga 3 om orkidéodling, samma fråga som för All the Web. Näst bäst resultat
(0,738) blev det på fråga 7 som handlade om den historiska händelsen Boston tea party.
Det var dock ingen av söktjänsterna som hade större problem med denna fråga.

������ 5HOHYDQV�I|U�GH�HQVNLOGD�IUnJRUQD

I tabell 5 redogörs för antalet delvis relevanta och högrelevanta sidor samt sammanlagda
relevanspoäng för varje fråga. Google är den söktjänst som fått flest relevanspoäng 106,
All the Web kommer på andraplats med 85 poäng och Alta Vista kommer sist med 71
poäng. Samma rangordning här som för precisionsvärdena alltså. Google har högst
relevanspoäng för 8 av de 10 frågorna varav fråga 8 har delad poängställning med All
the Web. Alta Vista har högst relevanspoäng för 2 av frågorna, nummer 5 och nummer
9. All the Web delar som sagt förstaplatsen med Google på fråga 8.

Alla tre söktjänsterna har fler högrelevanta träffar än delvis relevanta träffar. Räknar
man ut andelarna i procent blir siffrorna följande: All the Web har 57 % högrelevanta,
Alta Vista har 63 % högrelevanta och Google har 64 % högrelevanta. All the Web och
Google har samma antal delvis relevanta träffar, 46 stycken. Alta Vista har 32 stycken
delvis relevanta träffar.

Alla söktjänsterna fick vid något tillfälle endast högrelevanta träffar. Detta visade sig
intressant nog vara på samma frågor för alla tre. För All the Webs del inträffade detta på
fråga 7 och 8 om Boston tea party och Paris. För Alta Vistas del inträffade det på fråga
7 och för Googles del på fråga 8. Troliga orsaker till detta kan vara att för båda frågorna
kunde svaren knappast vara annat än relevanta eller icke- relevanta. Antingen så
handlade dokumentet om Boston tea party eller så gjorde det inte det. Ett exempel på en
sida som inte handlade om den historiska händelsen var ett familjeägt företag i Boston
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som hette JJ Teaparty och som handlade med gamla mynt. Denna sida hittades av alla
söktjänsterna men den var knappast relevant för denna undersöknings del. Detsamma
kan sägas om Paris frågan där det antingen gavs turisttips eller inte. Endast All the Web
uppvisade vid ett tillfälle bara delvis relevanta träffar. Detta inträffade på fråga 5 där
söktjänsten även uppvisade lägst precisionsvärde och relevanspoäng.

All the Web och Google fick sina högsta relevanspoäng, 12,5 respektive 13,5 på fråga
3, alltså samma fråga som de fått högst precisionsvärden på. Även Alta Vista fick högst
relevanspoäng 12,5, på den fråga där precisionsvärdet var högst, för fråga 9. Siffrorna
överensstämmer även åt andra hållet. All the Web fick sin lägsta relevanspoäng 1,5,
vilket för övrigt är den lägsta poängen i hela undersökningen, på fråga 5 där även
precisionsvärdet var som lägst. Alta Vista erhöll 2,5 relevanspoäng på fråga 10 som
även gav lägst precisionsvärde. För Googles del överensstämde det lägsta
precisionsvärdet på fråga 4 även med de 5,5 relevanspoäng som var Googles lägsta
poängvärde.

������ '|GD�OlQNDU��VSHJHOELOGHU�RFK�GXEEOHWWHU

I tabell 2, 3 och 4 redogörs för antalet döda länkar, spegelbilder och dubbletter. Ingen av
söktjänsterna hade några större problem med döda länkar. Med döda länkar menas
vilket redan nämnts, sidor som får felmeddelanden av typen 404 ”server not
responding”, ”file not found” eller ”sidan kan inte visas”. All the Web och Google hade
vardera 4 döda länkar, Alta Vista hade 3. Alta Vista hade flest spegelsidor, 8 stycken,
All the Web hade 7 stycken och Google hade endast 2. Som redan nämnts kan
spegelsidor i vissa fall vara bra om en sida inte svarar så kan man hitta den på ett annat
ställe. För det mesta är de dock inte till någon större nytta utan kan i princip ses som en
annan typ av dubblett. All the Web var den söktjänst som hade störst problem med
dubbletter. 14 stycken återfanns varav 6 stycken på en och samma fråga vilket redan
nämnts. Alta Vista hade sammanlagt 5 dubbletter och Google hade endast 1 vilket
ingetdera kan anses som några höga siffror i sammanhanget vilket kommer att tas upp
mer i kapitel 10.
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Siffrorna visar tydligt att Google i denna undersökning är överlägsen de andra
söktjänsterna. Google har högst precisionsvärde, de högsta relevanspoängen och har i
genomsnitt det största antalet återvunna högrelevanta dokument. All the Web kommer
på andra plats med de näst högsta relevanspoängen och precisionssiffrorna och Alta
Vista kommer sist med de lägsta relevanspoängen och precisionssiffrorna.

Vid en närmre undersökning av söktjänsternas resultat vågar jag komma med en möjlig
rekommendation och slutsats vad det gäller söktjänsternas användning. Vad som var
särskilt tydligt var att Alta Vista betydligt oftare än de andra söktjänsterna fann sidor
som hade ett kommersiellt innehåll. Speciellt märktes detta på fråga 5 vilket redan
diskuterats men det uppenbarade sig även på andra frågor. Ett exempel var på fråga 2
som efterfrågade information om William Faulkners verk ”As I lay dying”. Här fann
Alta Vista i högre utsträckning än de andra två söktjänsterna olika
bokförsäljningsföretag. Detsamma inträffade som redan nämnts även på fråga 8 och
fråga 10 där också många företag återfanns i träfflistan. En möjlig förklaring till detta
har redan getts. En rekommendation är dock möjlig att göra utifrån detta. Är man
specifikt ute efter att handla på webben är Alta Vista förmodligen att föredra framför de
andra söktjänsterna. Är man ute efter konkret, relevant, opartisk information
rekommenderas dock Google men för all del även All the Web av dessa tre söktjänster.

Då både Google och All the Web är relativt nya söktjänster har de dessvärre vad jag
funnit inte förekommit i några andra undersökningar av detta slag. Därmed är
jämförelser med annan forskning vad gäller dessa två söktjänster inte möjlig att göra.
Alta Vista har däremot förekommit i sex av de sju undersökningar som diskuterats i
denna uppsats. I fyra av dessa undersökningar, Chu & Rosenthals (1996), Tomaiuolo &
Packers (1996), Clarke & Willetts (1997) samt Gordon & Pathaks (1999), klarar sig
Alta Vista bäst. I Leighton & Srivastavas (1999) undersökning hamnar Alta Vista bland
de tre bästa söktjänsterna och i Breimark & Hagmans (1999) undersökning hamnar Alta
Vista på andraplats.

Det är svårt och lite farligt att dra några slutsatser av detta, men resultaten skulle kunna
tolkas som att både Google och All the Web är två mycket högpresterande söktjänster
med tanke på att Alta Vista tidigare hamnat i topp i så många undersökningar och här
hamnar sist. Fler undersökningar av dessa söktjänster behövs givetvis för att styrka
detta.

Det är ingen mening med att jämföra storleken på siffrorna i de tidigare
undersökningarna med de presenterade här då så olika metoder har använts för att få
fram dem. Den enda undersökningen som denna egentligen kan jämföras med är den
genomförd av Breimark & Hagman (1999) då båda undersökningarna gjorts med
samma metoder. (Jämför kap.7). Det kan vara intressant att se att skillnaderna mellan
söktjänsterna i Breimark & Hagmans undersökning inte var särskilt stora med avseende
på precisionsvärdena. 5,9 procentenheter skilde det sig som mest mellan den bäst
presterande söktjänsten (Excite som fick precisionsvärdet 0,412) och den sämst
presterande söktjänsten (Lycos som fick precisionsvärdet 0,353). Alta Vista fick värdet
0,384.
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I denna undersökning var skillnaden mellan den bäst och den sämst presterande
söktjänsten betydligt större. 18,2 procentenheter skilde det mellan Google och Alta
Vista med avseende på precisionsvärde. Mellan All the Web och Alta Vista skilde det
6,5 procentenheter. Överlag fick alla söktjänsterna i denna undersökning mycket bättre
siffror än i Breimark & Hagmans undersökning. Alta Vista fick exempelvis 3,2
procentenheter högre precisionsvärde. Jag tror inte att detta beror på att jag har bedömt
söktjänsterna snällare utan förhoppningsvis beror det på att det under de två år som
skiljer mellan undersökningarna har hunnit ske en del förbättringar på
återvinningsområdet.

Detta gäller inte minst för dubbletter och döda länkar där avsevärda förbättringar har
skett. I Breimark & Hagmans undersökning hade Alta Vista hela 22 stycken dubbletter
och 35 stycken döda länkar. I denna undersökning var motsvarande siffror för Alta
Vista 5 dubbletter och 3 döda länkar. I undersökningen av Breimark & Hagman
använde man dock 20 frågor. Men skulle man halvera antalet i deras undersökning för
att överrensstämma mer med denna blir skillnaden ändå mycket stor. 11 dubbletter och
17,5 döda länkar mot 5 och 3. Detta enbart kan vara orsaken till Alta Vistas förbättrade
resultat.
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Det negativa med undersökningar av det här slaget är att resultaten i princip bara är en
dagslända. Söktjänsterna förbättrar och förfinar ständigt sina indexerings- och
rankningstekniker. Bara ett par veckor efter att den praktiska undersökningen gjordes
här ”nylanserade” All the Web sin söktjänst med ett förändrat gränssnitt och flera
utlovade förbättringar bland annat med avseende på dubbletter. Kanhända skulle
resultaten ha sett annorlunda ut om undersökningen genomförts efter förändringen. Det
är omöjligt att säga. Jag är dock tveksam till att elimineringen av dubbletter enbart
skulle ha lett till några större förändringar av resultaten även om All the Web var den
söktjänst som hade störst problem med dubbletter.

Ett annat stort problem med undersökningar som denna är som redan berörts att det
saknas en fastställd metodik för genomförandet och att det är svårt att garantera
opartiskhet. En annan stor invändning finns mot precision som mått vilket också har
diskuterats. Man får ta en sådan här undersökning för vad det är, en fingervisning, en
indikation på hur det kan ligga till.

En aspekt som kunde ha varit intressant att ta med i en undersökning som denna är i
vilken utsträckning söktjänsterna överlappar varandra. Min uppfattning (baserad enbart
på hur jag upplevde det under undersökningens gång) är att överlappning skedde oftare
för All the Webs och Googles del medan Alta Vista hade fler unika sidor. I stort
uppfattade jag det dock inte som att överlappning var särskilt vanligt förekommande
men det skulle vara intressant att se siffror på det.

En annan aspekt som också kan vara värd att utvärdera är användarvänlighet hos
systemen. Man skulle exempelvis kunna följa Oppenheim, Morris & Mcnights (2000)
rekommendationer och titta på ESL, reklamförekomst, gränssnitt med mera.

Min förhoppning är att fler undersökningar kommer att göras som inkluderar
söktjänsterna Google och All the Web. Dessa söktjänster är synnerligen intressanta då
de uppvisat bra resultat och då de även är de två största för närvarande, med avseende
på antalet indexerade sidor, inte med avseende på antalet användare.
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I denna uppsats har en jämförelse mellan fritextsöktjänsterna All the Web, Alta Vista
och Google gjorts med avseende på återvinningseffektivitet. Undersökningen har
genomförts genom att 10 sökfrågor inom olika ämnesområden har prövats mot
söktjänsterna och sedan har de första 20 träffarna för varje fråga relevansbedömts på en
tregradig skala. Måttet precision har använts för att beräkna effektiviteten. Antalet döda
länkar, spegelsidor och dubbletter som söktjänsterna återvunnit har också noterats. Syfte
och frågeställningar löd på följande vis.

Syftet med denna uppsats är att mäta och jämföra effektiviteten hos tre webbaserade
fritextsöktjänster, All the Web, Alta Vista och Google.

Frågeställningarna lyder:
•  Vilken precision uppvisar de tre söktjänsterna med avseende på mina sökfrågor?
•  Kan man urskilja några skillnader mellan söktjänsterna med avseende på

återvinningseffektivitet?
•  Hur förhåller sig söktjänsterna till varandra med avseende på antalet döda

länkar, dubbletter och spegelsidor?
•  Hur ser resultaten ut i förhållande till tidigare undersökningar?

En förklaring till hur IR-system fungerar och vad de består av inleder uppsatsen.

Sedan följer en beskrivning av olika sorters söktjänster och de söktjänster som ingår i
denna undersökning beskrivs kortfattat.

 Utvärdering av IR-system tas upp med sitt ursprung i Cranfield- och TREC-
experimenten. Diskussioner kring och problem med olika utvärderingsmått tas upp
tillsammans med problemen med att genomföra effektivitetsstudier på webben.

Det för IR-området omdiskuterade begreppet relevans tas upp ur olika forskares
synvinkel för att ge en bild av problemområdet. En förklaring till hur relevans bedömts i
denna uppsats ges även.

Tidigare effektivitetsstudier beskrivs och diskuteras. För- och nackdelar med de
metoder som använts tas upp och studiernas resultat redovisas.

Sedan följer en beskrivning av den metod som använts i denna undersökning.
Förklaringar och exempel ges till hur uträkningen av precisionen har genomförts. De
relevanskriterier som använts för att bedöma söktjänsternas återvunna dokument anges.
Det praktiska genomförandet av undersökningen beskrivs samt problem som inträffade
tas upp.

Metodkapitlet följs av en resultatredovisning i tabellform. Medelvärdena av precisionen
samt summan av relevanspoängen över alla frågor och för varje DCV-nivå redovisas i
en tabell. I en tabell för vardera söktjänst presenteras precisionsgenomsnittet för
respektive fråga. Här anges även antalet döda länkar, spegelsidor och dubbletter. I den
sista tabellen redovisas för antalet delvis relevanta och högrelevanta dokument samt
sammanlagd relevanspoäng per fråga.
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Resultaten visade att Google var den söktjänst som presterade bäst med ganska stor
marginal till All the Web som kom på andra plats. Alta Vista placerade sig sist. All the
Web var den söktjänst som hade flest dubbletter. I övrigt var döda länkar och dubbletter
inget stort problem för någon av söktjänsterna. Överlag hade alla söktjänsterna en bra
relevanskoncentration till de fem första DCV-nivåerna vilket innebär att rankningen har
fungerat väl.

Resultaten och orsaker till dem diskuteras sedan för att följas av slutsatser och
jämförelser med tidigare forskning. Slutligen görs några reservationer till denna
undersökning och förslag ges till vidare forskning.
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Informationsbehov Sökfråga
1. Jag vill ha information om William
Faulkners berättelse ”As I lay dying”.
Framförallt vill jag ha recensioner, kritiska
uppsatser, diskussionsgrupper o. dyl. Jag är
inte intresserad av att köpa den.

william faulkner ”as I lay dying” -buy

2. Jag söker en biografi om filmbröderna
Coen.

coen brothers biography

3. Jag vill ha information om hur man odlar
orkidéer inomhus.

orchids growing indoor

4. Jag vill hitta information om olika
tekniker för pudelklippning.

poodle grooming techniques

5. Jag vill veta var jag kan köpa möbler av
arkitekten och designern Ludwig Mies van
der Rohe.

mies van der rohe furniture buy

6. Jag vill ha information om den baskiska
separatiströrelsen ETA och om terrordåd de
utfört i Spanien.

eta spain terrorism

7. Jag vill ha information om den historiskt
viktiga händelsen kallad ”the Boston tea
party”.

the boston teaparty

8. Jag vill inför en resa till Paris ha tips på
olika sevärdheter i staden. Reserbjudanden
är inte av intresse.

paris sightseeing

9. I dessa tider med olika djursjukdomar vill
jag veta mer om den så kallade galna
kosjukans spridning i Europa.

mad cow disease OR bse spread Europe

10. Jag vill ha information om
äppelcidervinägers påstådda positiva
effekter på hälsan.

health effects apple cider vinegar


