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Abstract: The web has made an incredible amount of unorganized information
available to anyone. There are search engines that help us structuring
the information, but it is still difficult to find what you search for on
the web. The purpose of this master´s thesis is to investigate whether
the already existing techniques for automatic indexing are suited for
the new information retrieval context on the web and how the choice
to support these techniques, or not, affects the search results. This is
examined through a literature study on automatic indexing and other
related concepts, such as information retrieval and information
searching on the web in order to get a theoretical frame to the work
and by an observation of the search engine HotBot to approach the
purpose of the thesis. The observation is carried out by searching
HotBot´s database and investigating the search results in order to try
to identify patterns that can reveal something about how HotBot´s
automatic indexing is done. Even after a number of searches it has
been difficult to see clear patterns in HotBot´s indexing and the search
engine has rather been found inconsequent in several ways. The web
presents an information retrieval environment where automatic
indexing is necessary, but the information systems of today can not
stand up to the demand, that they should represent the content of a
text. It is not possible to draw any general conclusions after observing
one search engine, but it might be so that the existing techniques for
automatic indexing need to be improved to better suit the text
collections on the web by further research.

Nyckelord: automatisk indexering, webben, HotBot, sökmotorer,
informationsåtervinning
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Det senaste decenniet har ett nytt medium för informationsförmedling och kommunikation slagit
igenom med en kraft som ingen hade kunnat föreställa sig. Det har blivit väldigt lätt för vem som
helst att producera information som blir tillgänglig för vem som helst. Det medium jag syftar till
är naturligtvis Internet, som Svenska Datatermgruppen (2001) beskriver som ”det  internationella
datornät som har den största utbredningen och som bygger på TCP/IP, en standard för
datakommunikation”, och framför allt dess underavdelning World Wide Web1, som är ”en
funktion på Internet eller på ett intranät som medger att man enkelt kan hämta sammanlänkad
information i form av text, bild och ljud” (Svenska Datatermgruppen 2001). Att det blivit så lätt
att producera och överföra information har också lett till att ofantliga mängder oorganiserad
information finns tillgänglig. Det har skapat nya utmaningar för forskningen inom IR2

2����������� �	���	���3� och indexering. Eftersom webben består av ett enormt antal sidor och
länkar är inte browsing, som innebär att man klickar sig vidare via länkar, en effektiv sökmetod,
inte ens med hjälp av länkkataloger. Browsing jämförs ibland med att bläddra i en bok, men det
är som om sidorna rivits ut och rafsats ihop i vilken ordning som helst samtidigt som många sidor
kommit bort. Det behövs effektiva frågebaserade söktjänster (Savoy & Picard 2001, s. 543).

Många av de sökmotorer som finns på webben idag använder sig av automatisk indexering, vilket
innebär att en sökrobot söker igenom dokument och indexerar dem med ord ur texten som väljs
ut genom att roboten undersöker t.ex. var i texten orden finns och hur ofta de förekommer. De
teorier som finns för automatisk indexering började växa fram under 60-talet, sedan Luhn 1957
menade att vissa ord i en text skulle kunna plockas ut automatiskt för att representera innehållet i
texten (enl. t.ex. Moens 2000, s. 77). Sedan dess har de utvecklats men mycket av de
grundläggande idéerna finns kvar. De är dessutom utvecklade för databaser med kontroll över sitt
innehåll, dels genom att vara begränsande till ett visst ämnesområde och dels genom att ha en
dokumentsamling som växer eller förändras under kontrollerade former. Szuprowicz menar att än
idag indexerar de sökmotorer som finns på webben dokument efter Luhns princip (enl. Moens
2000, s. 77). Sökmotorer spelar en viktig roll i användningen av Internetbaserade
informationssystem och utan dem skulle webben troligen kollapsa eller åtminstone utvecklas
mycket långsammare (Savoy & Picard 2001 s. 543). Kvalitén på indexeringen har en avgörande
effekt på återvinningseffektiviteten (Gudivada et al. 1991, s. 67), men enligt Korfhage (1997, s.
277) är de stora sökmotorerna till stor del utvecklade av personer utan erfarenhet inom IR, vilket
naturligtvis kan ge ineffektiva sökmetoder.

Sökmotorerna kritiseras mycket för att ge alltför många träffar, men använder sig av olika
rankningsalgoritmer för att placera det mest relevanta högt upp i en resultatlista. Tyvärr pågår
mycket hemlighetsmakeri kring hur indexering och rankning går till, vilket sökmotorerna menar
är företagshemligheter. Jag vill därför undersöka hur teorierna kring automatisk indexering
fungerar i den här miljön som de egentligen inte alls är ämnade för. För att genomföra detta ska
jag efter en teoretisk genomgång och begreppsbeskrivningar, genom ett antal sökningar, utföra en
                                                
1 Även www eller webben, som är den svenska termen jag fortsättningsvis kommer använda mig av efter att ha
konsulterat Svenska Datatermgruppen (2001)
2Fortsättningsvis kommer jag växla mellan termen IR och informationsåtervinning som är en vanlig svensk
översättning.
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observation av sökmotorn HotBot för att se om jag kan utläsa något om hur deras indexering går
till samt vilka följder det får beroende på hur olika problem hanteras.

����6�2��7�89
	

Jag visste tidigt att min magisteruppsats på något vis skulle handla om indexering och
informationsåtervinning, men att bestämma hur och vad var en ångestladdad process som pågick
under lång tid och intensifierades allt eftersom starten för magisterkursen närmade sig. Det blev
många diskussioner kring ämnesval med både kurskamrater och lärare, tills en lärare föreslog att
jag skulle välja automatisk indexering, eftersom det så vitt han visste inte skrivits några
magisteruppsater på BHS där det ämnesområdet varit huvudfokus. Det passade mig alldeles
utmärkt, eftersom jag, med ett nyvunnet teknikintresse, tycker det är väldigt spännande med
automatiska processer och vad man kan åstadkomma med datorteknik. För att sedan förankra
ämnesvalet i ett aktuellt problem, bestämde jag, efter diskussioner med min handledare, att jag
skulle undersöka automatisk indexering på webben.

�����75�8
:
4
5��

Min avsikt var från början att jämföra ett antal sökmotorer i deras indexeringsmetoder genom att
utföra sökningar och se hur de skilde sig dels mellan varandra och dels jämföra hur olika
söktermer påverkade sökresultaten hos varje enskild sökmotor. Antalet sökmotorer blev i första
urvalet sju och sjönk sedan till tre för att kunna gå på djupet, tänkte jag. Även denna uppgift
visade sig övermäktig, eftersom om den skulle kunna bli en jämförelse skulle jag behöva titta på
över tusen webbsidor och eftersom det inte ligger inom ramen för den här uppsatsen sparar jag
det om det någon gång blir dags för en avhandling. Jag fick till slut bestämma mig för en
sökmotor, HotBot, för att genom sökningar undersöka vad jag kan utläsa om dess
indexeringsmetoder.

Jag har avgränsat mig till att undersöka ett antal funktioner inom automatisk indexering. De
funktioner jag valt att titta närmre på är lexikal analys, stoppord, stemming, ord- och
frasindexering samt termviktning, eftersom de ses som centrala tekniker inom automatisk
indexering. Därtill tillkommer sökfunktionerna trunkering, maskering, ord- och
frassökning/närhetsoperatorer och fältsökning. Det gör jag för att jag vill visa hur valet att stödja
dessa funktioner eller inte påverkar den inverterade filen samt undersöka hur det påverkar
sökningen. Många sökmotorer påstår sig stödja vissa funktioner, men frågan är om de gör det i
ordens rätta bemärkelse. Jag har också valt att koncentrera mig på indexering och återvinning av
text, eftersom det är den vanligaste medieformen och också lättast att hantera automatiskt och
även det område där forskningen kommit längst.

För några år sedan såg jag mig som en sann humanist, men mitt teknikintresse har verkligen
vaknat och jag tycker att det är verkligen spännande att försöka förstå hur datorer faktiskt
fungerar och vad som egentligen händer under de helt automatiska indexerings- och
sökprocesserna. Trots det kommer jag att försöka beskriva strategier vid automatisk indexering i
löpande text utan att gå in på de faktiska algoritmerna som ligger bakom metoderna med
förhoppning om att göra det förståeligt för så många som möjligt. Fördelen med mitt ämnesval är
att jag här får möjlighet att kombinera mitt intresse för språk och dess uppbyggnad med det
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nyvunna teknikintresset, för som Savoy och Picard (2001, s. 544) skriver: ”Automatic retrieval of
information can be viewed as a complex problem due to the underlying ambiguity of all natural
languages”.

�����;��	�<=>���?5	:�822
4
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Nuförtiden har vi, som sagt, tillgång till ofantliga mängder elektroniska dokument i
dokumentsamlingar som ständigt växer. Behovet av väl fungerade
informationsåtervinningssystem som hjälper oss hitta relevant information växer i samma takt.
Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur de redan existerande
teknikerna för automatisk indexering fungerar hos en sökmotor på webben och hur valet att
tillämpa dem, eller inte, påverkar informationsåtervinningen. Den sökmotor jag har valt är
HotBot och varför det blev just den presenteras i kap. 6.1. För att gripa an detta syfte har jag ställt
upp följande frågeställningar:
•  Hur fungerar indexeringen hos sökmotorn HotBot?
•  Sökmotorerna påstår sig tillämpa olika funktioner och så även HotBot. Stämmer deras

uppfattning om dessa överens med den definition av funktionerna som jag presenterar i
begreppsgenomgången (kap. 3-4)?

•  Vilka konsekvenser på sökresultaten får HotBots val att tillämpa / inte tillämpa de funktioner
jag presenterar begreppsgenomgången?

�����4:@<:4�4<


Uppsatsens första kapitel är en inledning, som ämnar ge läsaren en bild av vad uppsatsen
innefattar, av det övergripande problemet samt hur och varför jag valde just detta ämne. Vidare
innehåller kapitlet en beskrivning av hur jag avgränsat problemet samt uppsatsens syfte och
frågeställningar.

Kapitel 2 är uppsatsens teoretiska ansats och behandlar IR. Här lyfts relevansbegreppet och
återvinningseffektivitet fram, liksom tre klassiska IR-modeller.

Kapitel 3 och 4 består av en genomgång av begrepp som är grundläggande för uppsatsen, dels
inom indexering (kapitel 3) och dels inom informaionssökning (kapitel 4).

Tidigare och närliggande forskning presenteras i kapitel 5. I detta kapitel lyfts ett par studier med
anknytning till min egen fram liksom några forskningsområden som känns intressanta i
sammanhanget.

Metoden, litteraturstudier och systematisk observation, beskrivs i kapitel 6, som även innefattar
en presentation av varför det sökmotorn HotBot blev mitt studieobjekt, samt en beskrivning av
hur undersökningen gått till.

I kapitel 7 presenteras och analyseras resultaten av undersökningen och kapitel 8 består av en
diskussion kring resultaten samt de skutsatser jag kunnat dra av undersökningen.

Slutligen följer en sammanfattning i kapitel 9.
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Information retrieval, IR, som är den vedertagna förkortningen, eller informationsåtervinning
som är en vanlig svensk översättning, handlar om representation, lagring, organisation av samt
tillgång till information (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 1). Korfhage (1997, s. 324)
definierar begreppet som ”the location and presentation to a user of information relevant to an
information need expressed as a query”. I det här kapitlet lyfts två centrala begrepp inom IR-
forskning fram, relevansbegreppet och återvinningseffektivitet, eftersom de omnämns i stor
utsträckning i uppsatsen och därför kräver den uppmärksamheten. Därefter presenteras de tre
klassiska IR-modellerna i syfte att ge en bild av hur en IR-modell kan se ut och därmed  få en
inblick i hur sökmotorerna på webben fungerar, eftersom de i stor utsträckning är baserade på
dessa modeller.

�����	2	7�
:A	5�	@@	�

Relevans är ett mycket centralt begrepp inom IR och det omnämns också allt som oftast i den här
uppsatsen. Relevans är i själva verket subjektivt, eftersom det som är relevant för en person
kanske inte alls är det för någon annan. I det här avsnittet utreds begreppet genom att jag
presenterar en del forskares syn på begreppet och slutligen kommer fram till den tolkning som
gäller för uppsatsen.

Relevans har stor betydelse inom många olika discipliner, t.ex. logik och filosofi som var de
första ämnesområdena att behandla begreppet (Saracevic 1975, s. 321). Relevans var, enligt
Saracevic (1975, s. 323) ett viktigt begrepp under informationsvetenskapens uppkomst och har
fortsatt vara ett grundläggande begrepp i både teori och praktik. Många studier inom området
behandlar begreppet och enligt Greisdorf (2000, s. 68), som presenterar en genomgång av olika
studier där begreppet berörs, handlar ställningstaganden kring relevans antingen om varför
användare accepterar eller förkastar information, d.v.s. varför de anser att informationen är
relevant eller icke-relevant, eller om olika grader av relevans.

Att begreppet är komplext förstår man, om inte förr, av Mizarros (1997) artikel, där han går
igenom hela historien kring begreppet  inom informationsvetenskap, vilket ger 157 artiklar som
är, som han uttrycker det, relevanta för relevansbegreppet. Han menar att relevans är ett
fundamentalt begrepp inom informationsvetenskapen, men det har ännu inte fått en klar
definition (Mizarro 1997, s. 827). Han skriver dock att det är allmänt accepterat att relevans är
relationen mellan två enheter från två grupper. Den första gruppen består av ett dokument, en
representation av dokumentet och informationen som användaren tillgängliggör sig vid läsning av
dokumentet. Den andra gruppen består av ett problem, som representeras av ett
informationsbehov. Informationsbehovet representeras i sin tur dels av en uppmaning 2�	4-	
�3,
som är en representation av informationsbehovet uttryckt i mänskligt språk och en sökfråga
24-	��3, som är en representation av informationsbehovet uttryckt på ett språk anpassat till IR-
systemet. Relevans kan då ses som en relation mellan en enhet från två av grupperna, men
påverkas även av vad användaren ska ha informationen till (Mizarro 1997, s. 811).
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Sperber och Wilson lyfter fram tre viktiga aspekter för att definiera relevans:
•  Relevans är relationen mellan ett antagande och en kontext.
•  Det finns olika grader av relevans.
•  Relevans kan representeras i termer av jämförande bedömningar och grova absoluta

bedömningar. (enl. Greisdorf 2000, s. 69).

Saracevic (1975 s. 330-338) går igenom många olika sätt att se på relevans och definierar själv
begreppet som ett mått på hur effektiv kontakten mellan en källa och en destination är i en
kommunikationsprocess. Korfhage (1997, s. 331) definierar relevans som ett mått på hur väl ett
dokument matchar en sökfråga och det blir även min definition, eftersom jag i min uppsats är
intresserad av den automatiska processen och då kan man inte ta hänsyn till att vad som är
relevant är en subjektiv fråga. Mer om vad som sökmotorer på webben kan ta hänsyn till för att
ranka dokumenten efter relevans tas upp i kap. 4.1.1.2.

����#�	�74

4
5:	��	B�474�	�

Målet med en sökning är i många fall att återvinna alla relevanta dokument och inga icke-
relevanta dokument. Det finns olika metoder att mäta hur effektivt ett IR-system är, men två
standardmått är precision och recall. Jag väljer att presentera dem här eftersom de strategier som
tillämpas inom indexeringen påverkar återvinningen och att ett vanligt sätt att mäta effektiviteten
är genom att använda dessa mått.

Precision mäter hur stor del av de återvunna dokumenten som är relevanta, d.v.s:

Antalet återvunna relevanta dokument
Det totala antalet återvunna dokument

Recall mäter hur stor del av de relevanta dokumenten som återvunnits, d.v.s:

Antalet återvunna relevanta dokument
Totala antalet relevanta dokument

Sökningar på breda eller generella begrepp/ord ger hög recall, eftersom de återvinner många
dokument inklusive många av de relevanta dokumenten, men det minskar precisionen eftersom
sökresultatet troligen även innehåller många icke-relevanta dokument. Omvänt ger sökningar på
specifika begrepp/ord hög precision, eftersom de flesta av dokumenten som återvinns troligen är
relevanta, men man riskerar också missa relevanta dokument, vilket minskar recall. Det gäller att
försöka nå en nivå av både precision och recall som kan accepteras av användaren. Recall kan
endast användas i en dokumentsamling där antalet relevanta dokument är känt och är därför inte
möjligt vid utvärdering av sökmotorer eller andra stora dokumentsamlingar. Vid bedömning av
återvinningseffektivitet för sökmotorer på webben är det vanligt att man använder sig av
��%-	���%-��������-	
�2�5�3��Då beräknas den genomsnittliga precisionen när ett förutbestämt
antal dokument återvunnits (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 78).�Detta är användbart vid
sådan bedömning eftersom sökmotorerna ofta återvinner ett stort antal dokument, men rankar
dem så att de mest relevanta ska komma överst. DCV kan inte användas för recall eftersom
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mätningen då endast utförs på en del av de återvunna dokumenten och recall mäts på alla
relevanta dokument.

Andra viktiga faktorer för att bedöma återvinningseffektiviteten är den tid det tar att utföra en
sökning,  kostnad samt hur användarvänligt systemet är, men det faller utanför ramen för den här
uppsatsen.

�����19<3	22	�

En IR-modell är en informellt förenklad teori, som bygger på en matematisk modell, om hur ett
IR-system ska vara beskaffat. Den talar t.ex. om hur dokument och informationsbehov ska
representeras och hur likheten mellan dem ska beräknas, d.v.s. hur de ska matchas mot varandra
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 23). En sökfråga är en formell representation av ett
informationsbehov och består vanligen antingen av termer hämtade från indexeringsvokabulären
(vid kontrollerat språk) eller termer som kombineras logiskt eller ges numeriska vikter beroende
på hur väl de representerar informationsbehovet (Moens 2000, s. 62).

Ett av de huvudsakliga syftena med indexering är att identifiera de dokument som är relevanta för
ett visst informationsbehov (Korfhage 1997, s. 106). Det gör att det  även är ett centralt problem
för  IR-system. Vilka dokument som är relevanta och vilka som inte är det avgörs vanligen med
någon rankningsalgoritm som försöker ordna de återvunna dokumenten så att de mest relevanta
hamnar överst på träfflistan för sökningen. Därför kan man betrakta rankningsalgoritmer som
kärnan i ett IR-system (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 19).

Nedan följer en översikt av de tre modeller som Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 25)
kallar de klassiska IR-modellerna, nämligen den booleska modellen, vektormodellen och den
probabilistiska modellen. Det här avsnittet är ämnat att ge en bild av hur en IR-modell kan se ut
och därmed få en inblick i hur sökmotorerna på webben fungerar för, trots att de i stor
utsträckning är mycket förtegna om sina rankningsmetoder, baseras de enligt Baeza-Yates och
Ribeiro-Neto (1999, s. 380) på varianter av den booleska eller vektormodellen. Anderson och
Pérez-Carballo (2001) menar att vektormodellen och den probabilistiska modellen är de stora
teoretiska modellerna för automatisk indexering och att det med tiden blivit svårare att skilja dem
åt eftersom de lånar idéer från varandra och de ursprungliga drivkrafterna har till viss del
försvunnit i processen. Trots det ska jag försöka mig på en allmän beskrivning av de tre
modellerna.

������%<<2	:B��9<3	22	


Den äldsta modellen är den booleska (Moens 2000, s. 63) som baseras på mängdlära eller
satslogik (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 25). Dokumenten representeras av binära
termvektorer, vilket innebär att en term som förekommer har vikten 1 och en term som inte
förekommer har vikten 0. Informationsbehovet representeras av booleska sökformuleringar, där
söktermerna kombineras med hjälp av de booleska operatorerna AND, OR och NOT samt
parenteser. Modellen jämför den booleska sökformuleringen med indexeringstermerna. Endast de
dokument där alla termerna förekommer återvinns. Att dokumenten bedöms som relevanta eller
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icke-relevanta, d.v.s. att ingen partiell matchning medges samt att alla återvunna dokument
bedöms vara lika relevanta eftersom ingen rankning förekommer, tar Baeza-Yates och Ribeiro-
Neto (1999, s. 26-27) upp som nackdelar med modellen. En annan nackdel är att det kan vara
svårt för användaren att översätta sitt informationsbehov till en boolesk sökformulering. Bland
fördelarna nämns att formalismen bakom modellen (d.v.s. mängdläran) är tydlig samt dess
matematiska enkelhet, som gör det lätt att implementera snabba beräkningar som endast kräver
lite diskutrymme. Den booleska modellen används i många kommersiella databaser.

������6	B�<�9<3	22	


Vektormodellen baseras på vektoralgebra och växte fram som ett tidigt alternativ till den
booleska modellen, eftersom man ville skapa en modell där partiell återvinning var möjlig.
Genom att termerna i både dokument och sökfråga tilldelas icke-binära vikter kan graden av
likhet mellan dem mätas. De återvunna dokumenten sorteras i fallande ordning efter
likhetsvärdet, och på så vis tar vektormodellen också hänsyn till dokument som endast delvis
matchar frågan. Termviktningen förbättrar återvinningseffektiviteten, eftersom de rankade
dokumenten är precisare och matchar användarens informationsbehov bättre än den booleska
modellen. Termviktningen kan gå till på olika sätt. En vanlig variant är ��6��� (se kap. 3.1.5).
Vektormodellen är populär i kommersiella system, p.g.a. dess enkelhet och snabbhet. Det är
vanligt att sökmotorer på webben baseras på modellen (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27-
30).

�������	
�@�<A�A424:�4:B��9<3	22	


Korfhage (1997, s. 88) menar att ett problem med den booleska modellen är att den endast
återvinner dokument som exakt matchar sökfrågan och med vektormodellen att den endast
återvinner dokument som har högre likhetsvärde än det som bestämts som tröskel. Därför menar
Korfhage att en del forskare inte tycker att modellerna representerar osäkerheterna med
informationsåtervinning på ett adekvat sätt. Dessa forskare fokuserar istället på modeller som de
anser inkludera osäkerheterna mer direkt. Ett exempel på en sådan modell är den probabilistiska
modellen, vars grundtanke är att ranka dokumenten i en samling efter hur sannolikt det är att
dokumenten  är relevanta för ett visst informationsbehov. Modellen försöker alltså uppskatta hur
sannolikt det är att ett visst dokument är relevant för ett visst informationsbehov och sedan ranka
dokumenten i fallande ordning efter relevans. Med det synsättet kan många modeller kallas
probabilistiska, men jag tänker presentera den som Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 30)
kallar den klassiska, nämligen ����������	�	��	�%	���	� (BIR). Modellen bygger på idén att till
en viss sökfråga finns det en grupp av dokument i samlingen som enbart innehåller de relevanta
dokumenten, den s.k. ��	����
���
+�!�	�. Återvinningsprocessen går ut på att identifiera den
ideala svarsmängden, men problemet är att dess egenskaper inte är kända. Därför sker en initial
gissning som skapar en preliminär probabililistisk beskrivning av den ideala svarsmängden, som
används för att återvinna den första gruppen dokument. Sökningen upprepas och dokumenten
omrankas på basis av den föregående rankningen. Även användaren kan interagera genom ge
�	�	���%	��		���%� på de återvunna dokumenten, varvid ny sökning baserad på de dokument som
användaren bedömt som relevanta utförs, för att återvinna den ideala svarsmängden (Baeza-Yates
1999, s. 31; Chowdhury 1997, s,162-163). Meningen är att flera sökningar ska förbättra
sökresultaten.
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Indexering innebär att  innehållet i ett dokument beskrivs med ett antal termer. Dessa s.k.
indexeringstermer ska representera objekten i en dokumentsamling och på så sätt underlätta
återvinningen av dessa objekt. Enligt Salton och McGill (1983, s. 52-53) är indexering en av de
viktigaste och antagligen en av de svåraste uppgifterna inom informationsåtervinning.
Korfhage (1997, s. 106) skriver att det finns  tre huvudsakliga syften med  indexering och de är:
•  Att dokument kan återvinnas efter ämnesinnehåll,
•  Att ämnesområden kan definieras och att dokument som behandlar samma eller närliggande

ämnen på så vis kan relateras till varandra,
•  Att dokument som är relevanta för en användares informationsbehov kan identifieras.

Manuell indexering utförs av en indexerare eller en ämnesspecialist, som analyserar innehållet i
dokumentet och väljer ett antal termer som ska representera det. När innehållsanalysen sker med
hjälp av datorer kallas det automatisk indexering (Salton & McGill 1983, s. 53). Automatisk
indexering blir allt vanligare eftersom vi tvingas hantera allt större informationsmängder, framför
allt sedan webbens framväxt. Att hantera all information manuellt skulle vara både tidskrävande
och dyrt, medan automatisk indexering är mycket kostnadseffektivt. Automatisk indexering är
också fokus i den här uppsatsen och utreds utförligare nedan, men först ska jag behandla en del
centrala begrepp som är aktuella för all indexering.

Indexeringen kan vara specifik (
�	%���%) eller uttömmande (	�&�-
���	). Uttömmande indexering
innebär en bred dokumentbeskrivning, att dokumentet tilldelas så många termer så att de täcker
ämnesinnehållet i dokumentet relativt komplett (Lancaster 1998, s. 23). Breda
söktermer/indexeringstermer gör att man hittar fler relevanta dokument, men också fler icke-
relevanta. Det innebär att recall ökar d.v.s. hur många av de relevanta dokumenten som
återvunnits, men istället blir precision lägre, d.v.s. hur stor del av de återvunna dokumenten som
är relevanta. Specifik indexering däremot tränger in på djupet i dokumentet och  beskriver det
med mer specifika termer. Ju specifikare indexeringstermer som används desto högre blir
precisionen, men om termerna är för specifika finns det risk att man missar dokument som kan
vara av intresse. För att hitta en nivå av recall och precision som användaren kan acceptera bör
indexeringen vara både specifik och uttömmande. (Chowdhury 1999, s. 70-71).

Indexeringstermerna kan vara ord eller fraser som antingen kommer från naturligt språk eller från
en kontrollerad vokabulär. Termer i naturligt språk hämtas vanligen från dokumentet (Moens
2000, s. 50), men kan också vara påhittade av indexeraren. Då termerna kommer från dokumentet
kallas de härledda termer (�	���	���	�
) eller nyckelord (Benito 2001, s. 249). En kontrollerad
vokabulär innebär en auktoritetslista, som innehåller ett artificiellt språk där det framgår vilka
termer som är godkända och förbjudna som indexeringstermer. En sådan auktoritetslista kan vara
t.ex. en tesaurus eller ett klassifikationssystem. En tesaurus är en standardiserad ordlista inom ett
visst ämnesområde, som är strukturerad på så vis att det framgår, förutom vilka termer som är
godkända och förbjudna, även hur termerna är semantiskt relaterade till varandra, genom att det
t.ex. anges bredare och smalare termer och relaterade termer. Termer hämtade från en tesaurus
kallas tilldelade termer (�

�!�	���	�
) eller deskriptorer (Benito 2001, s. 250). Det skulle vara
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mycket svårt att skapa en tesaurus som inte är ämnesbunden, eftersom samma ord kan ha väldigt
skiftande betydelse beroende på sammanhanget.

Det finns naturligtvis fördelar och nackdelar både med naturligt och kontrollerat språk.
Naturligt språk har fördelarna att t.ex. ge möjlighet till hög grad av specificitet och
uttömmandegrad, nya termer blir direkt tillgängliga, det är billigt att upprätthålla och utbyte
mellan olika databaser är lätt. Bland nackdelarna kan nämnas att det krävs mer av
informationssökaren som själv måste tänka på synonymer och andra språkliga varianter, för hög
uttömmandegrad kan ge låg precision och för hög specificitet gör allmänna sökningar svåra
(Moens 2000, s. 51; Chowdhury 1999, s. 120-121).

Fördelarna med kontrollerat språk är bland annat att tvetydiga termer  kontrolleras, liksom
synonymer och andra relationer mellan termerna, t.ex. hierarkiska (genom smalare och bredare
termer). Nackdelarna är att t.ex. det endast finns få ingångar till varje dokument eller
indexeringstermerna endast representerar få perspektiv, d.v.s. att de varken är tillräckligt
uttömmande eller specifika. Informationssökaren måste lära sig ett konstgjort språk och det tar
lång tid innan nya termer etableras (Moens 2000, s. 52-53).

När ämnesorden sätts ihop till ämnessträngar kallas de prekoordinerad indexering. Det betyder att
indexeringstermerna består av fasta fraser som sätts samman vid indexeringen. Varje term
representeras i relation till kontexten och visar dokumentets ämne. Prekoordinering används
främst vid manuell indexering. Det ger precisare, mer specifika sökningar, men de är ej
uttömmande. Citationsordning är den ordning termerna i ett prekoordinerat system sätts ihop och
den kan vara svår att förstå vid sökning. Ett exempel på prekoordinering är en ämnesordssträng
som är vanlig i klassifikationssystem, t.ex. .-
��7�8�
��-	��7����!
�	�. Det kan även innebära
sammansatta koncept t.ex. 
�	�
��	�	����
&�
�����.
När ämnesorden läggs i helt fri följd och kombineras först vid sökning kallas det
postkoordernering. Det tillåter olika sökningsmönster, det är lätt att ta bort eller lägga till
söktermer, men det ger ingen fullständig överblick över dokumentets ämne. Postkoordernering
kan bestå av enstaka ord, men även av fraser då de är att betrakta som en enhet, t.ex. �	���
����
��.

�����D�<9��4:B�4
3	C	�4
5

Som jag nämnt tidigare innebär automatisk indexering att man med hjälp av datorer bestämmer
innehållet i ett dokument (Salton & McGill 1983, s. 53). Det innebär i sin tur, enligt Korfhage,
(1997, s. 314) att indexeringen utförs enligt en algoritm, utan mänsklig inblandning. En algoritm
definierar han som den metod ett IR-system använder för att lösa ett visst problem (s. 313).

Alla termer i en text är inte bra indexeringstermer och de bra indexeringstermerna kan vara mer
eller mindre bra (Moens 2000, s. 77).  Det finns flera olika tekniker som hjälper till att identifiera
bra indexeringstermer och ge dem olika vikter beroende på hur bra de är. I det här avsnittet går
jag igenom ett antal viktiga tekniker som ofta utförs vid automatisk indexering. Salton och
McGill (1983, s. 71-73) beskriver processen i följande steg (utförligare genomgång av momenten
följer nedan):
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1. Alla ord i ett dokument är potentiella ämnesord och dessa identifieras i den s.k. lexikala
analysen.

2. Funktionsord elimineras. En text kan bestå av uppemot 50 procent funktionsord som är dåliga
för att särskilja dokument och som ensamstående inte kan användas för att representera
dokumentens innehåll. Sådana ord samlas i en s.k. stoppordlista, som konsulteras för
borttagandet av sådana termer.

3. Efter att ha plockat bort stoppord ska goda indexeringstermer identifieras. I det här skedet kan
man reducera orden till deras stammar genom att plocka bort suffix (och eventuellt prefix) i
en process som kallas stemming.

4. Om systemet stöder frasindexering ska fraser skapas.
5. Om en kontrollerad vokabulär används (vilket inte är fallet för sökmotorer på webben som

inte är ämnesspecifika och därför inte tas med i genomgången nedan) konsulteras en
auktoritetslista för ersättning av ord, ordstammar och fraser ur texten.

6. I ett viktbaserat indexeringssystem räknas termvikten för indexeringstermerna ut.

Att utföra dessa textoperationer är, enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 163), vanligt i
kommersiella IR-system, men det innebär också ytterligare moment i indexeringen som inte alltid
är lätta att förstå för användaren. Resultatet kan bli att användaren inte förstår varför systemet
återvinner just de dokument det gör, vilka kanske inte motsvarar användarens förväntningar.
Vidare skriver Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 167) att det inte är svårt att skapa system
som stödjer ovan nämnda textoperationer, men att varje operation bör övervägas noga eftersom
de kan ha stora konsekvenser på informationsåtervinningen. På grund av detta problem finns det
vissa sökmotorer som väljer att inte implementera några textoperationer och istället indexerar alla
ord i texten. Det ger väldigt stora index, men det gör det lättare för användaren att tolka
återvinningsuppgiften och sökresultaten. Det finns inga enkla lösningar på problemet och om den
sistnämnda strategin blir den bestående, det återstår att se, avslutar Baeza-Yates och Ribeiro-Neto
(1999, s. 167).

�������	
�4
7	��	��3	��42	


Innan en närmare beskrivning av olika moment i indexeringsprocessen börjar jag med en
presentation av hur indexeringstermerna kan lagras. Istället för att sekventiellt söka igenom alla
dokument i en samling kan ämnesorden lagras i ett index, en s.k. inverterad fil, för att sökningen
ska gå snabbare. Den skapas automatiskt som en del i indexeringsprocessen och det är vanligen
den mest tid- och platskrävande operationen (Harman & Candela 1990, s. 582). Den inverterade
filen består av en lista över alla indexeringstermer samt för varje indexeringsterm en lista med
pekare till de dokument som innehåller termen (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 445). Det
finns olika metoder för att lagra ämnesorden. Målet är att sökningen ska gå så snabbt som
möjligt.  Den vanligaste metoden är s.k. b-träd (balanserade träd), där två ämnesord lagras i ett
block. Söktermen jämförs mot dessa innan fortsatt väg väljs efter var i blocket söktermen ligger i
förhållande till de två termerna i blocket (Chowdhury, 1999, s. 103). Lagring i b-träd spar både
tid och plats, vilket är nödvändigt eftersom en inverterad fil kan bli mycket stor och för snabb
sökning krävs effektiva metoder.
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%423��� B-träd. (Källa: Chowdhury 1999, s. 103)

En annan variant är att lagra termerna tecken för tecken i en så kallad trie (från re���	val)
(Chowdhury 1999, s.104-105). Det är dock en metod som kräver större lagringsutrymme,
eftersom varje tecken har pekare åt flera håll. I vissa situationer, t.ex. vid maskering som jag
berör  senare, kan det ändå vara en användbar metod. 3

%423��. Trie. (Källa: Chowdhury 1999, s.105)

�������	C4B�2��
�2;:

Enligt Anderson och Pérez-Carballo (2001) har automatisk indexering av text traditionellt börjat
med orden. Första steget  i en lexikal analys är att bestämma vad ett ord utgörs av. Ett ord består
av en teckensträng som avslutas med mellanslag eller interpunktion (Moens 2000, s. 78).

                                                
3 För beskrivning av andra exempel på hur lagring av indexeringstermer och sökningen i den inverterade filen kan gå
till, se. Chowdhury (1999, s. 97-115).
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Processen går ut på att identifiera potentiella indexeringstermer. Det kan verka vara en enkel
process, men redan här uppstår många problem.

Interpunktionen utgör ett av problemen. I förkortningar är ofta punkter en del av orden, men kan
förväxlas med en punkt som avslutar en mening (t.ex. ,���,�� $�,	��%�����������,

�%������).
Det är dock bindestreck och snedstreck som ställer till störst problem, men även apostrofer,
kommatecken, parenteser och understreck kan vara problematiska (Anderson & Pérez-Carballo
2001). Bindestreck är komplicerade eftersom de ofta skapar sammansatta ord och frågan är om
man ska hålla ihop dem eller dela på dem. Moens (2000, s. 79) menar att det beror på vilket språk
IR-systemet hanterar. Om bindestrecket tolkas som ett mellanslag ökar recall, men precision
minskar, eftersom det inte går att söka på just den specifika termen. En annan möjlighet är att ta
bort bindestrecket och bilda ett ord. En lösning kan vara, tycker Anderson och Pérez-Carballo
(2001), att använda alla tänkbara kombinationer, t.ex. ��$���	, �����	 och ������	. Vidare anser de
att den bästa lösningen på alla interpunktionsproblem kan vara att använda alla tänkbara
varianter.

Ett annat problem är siffror. De är sällan bra indexeringstermer eftersom de oftast är för vaga och
därför inte effektiva som söktermer (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 166). Dessutom finns
det oändligt många sätt att kombinera siffror, så om de inkluderas kan antalet unika ord bli
väldigt stort, vilket gör indexeringsprocessen långsam. Ibland är siffror nödvändiga och
användbara som söktermer, då de utgör ett namn t.ex. filmen �)�) eller Statens Offentliga
Utredningar �#9��)))7��. Anderson och Pérez-Carballo (2001) anser att den bästa lösningen
verkar vara att inkludera alla siffror och bokstav- och sifferkombinationer bland de ord som ska
indexeras. Vidare skriver de att många automatiska indexeringssystem eliminerar ord som
förekommer sällan och behåller dem som förekommer ofta, vilket gör att ofta förekommande
siffror blir indexeringstermer. Moens (2000, s. 79) skriver dock att siffror sällan utgör bra
indexeringstermer och därför ofta ignoreras.

Det sista problemet med den lexikala analysen som jag tänker lyfta fram handlar om bruket av
gemener och versaler. Det har vanligen ingen betydelse för identifiering av indexeringstermer,
men är användbart för att hitta egennamn eller ord som får annan betydelse då
begynnelsebokstaven är en versal. Å andra sidan ska inte informationssökaren behöva fundera på
om en viss term ska skrivas med små eller stora bokstäver (Anderson & Pérez-Carballo 2001).

Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 166) skriver att det är ofta lämpligt att formulera
generella regler för den lexikala analysen och sedan konstruera undantagsregler för
problemområden. Det innebär att urvalet av indexeringstermer görs i samma process för alla
termer oavsett hur de ser ut, men komplicerade termer som utgör undantag jämfört med ”vanliga”
termer går vidare till en hjälpprocess där de behandlas enligt de regler som bestämts i förväg.

��������<@@<�3

Alla ord i ett dokument är som sagt inte bra indexeringstermer. För att reducera antalet ord som
är potentiella indexeringstermer kan man använda en stoppordlista som innehåller termer som
inte får förekomma som ämnesord. De innehåller ofta icke-betydelsebärande funktionsord, t.ex.
artiklar, prepositioner och konjunktioner. Sådana ord förekommer ofta i en dokumentsamling, de
kan som jag nämnt ovan utgöra upp till 50 procent av orden i en text (Salton & McGill 1983, s.
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71). De är alltså inte effektiva som sökord eftersom de inte särskiljer dokumenten i samlingen.
Korfhage (1997, s. 134) menar att även andra ord och fraser kan vara så frekventa att de snarare
karaktäriserar hela databasen än de enskilda dokumenten. En bra indexeringsterm måste alltså
inte enbart representera informationsinnehållet i ett dokument på ett adekvat sätt, utan även
särskilja dokumentet från övriga dokument i samlingen. T.ex. är termen medicin inte användbar i
en medicindatabas eftersom det är troligt att termen förekommer i samtliga dokument i samlingen
och därför inte särskiljer dokumenten från varandra. En bra indexeringsterm är således en som
förekommer ofta i ett dokument och sällan i hela dokumentsamlingen. Detta kallas den relativa
frekvensen och kan beräknas t.ex. genom att använda den inversa dokumentfrekvensfunktionen
(�&	����	�
	���%-	�����	4-	�%���-�%����) (Salton  & McGill 1983, s. 62-63). Begreppet kommer
att vidareutvecklas nedan i avsnittet om termviktning (kap. 3.1.5).

Även lågfrekventa ord anses vara sämre indexeringstermer eftersom man förutsätter att termer
som representerar innehållet i en text upprepas oftare, medan de som förekommer sällan troligen
behandlar ett område som inte utgör texten egentliga ämne (Salton & McGill 1983, s. 61).

Korfhage (1997, s. 134) betonar vikten av att använda stoppordlistan även på sökfrågorna och
menar att om detta inte görs kan det leda till att kraft slösas på sökningar efter ord som finns på
stoppordlistan.

Förutom att en stoppordlista eliminerar icke-betydelsebärande ord har den fördelen att
indexstrukturen blir betydligt mindre, vilket reducerar det förvaringsutrymme den behöver och
gör sökningarna snabbare.

Det finns vissa problem med att använda en stoppordlista. Eliminering av alla högfrekventa ord
kan ge lägre recall, eftersom breda högfrekventa ord är effektiva då man vill återvinna många
relevanta dokument med hjälp av breda söktermer. Omvänt kan eliminering av lågfrekventa ord
ha negativ effekt på precision, eftersom de kan vara specifika. (Salton & McGill 1983, s. 62).
Såsom Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 168) beskriver kan en sökningen på frasen ����	
�����������	 i ett IR-system där en stoppordlista konsulterats kanske bara lämna termen��	, vilket
gör det nästan omöjligt att hitta dokument med hela frasen. Lösningen kan vara att  skapa fraser
före en stoppordlista konsulteras eller göra som vissa sökmotorer, nämligen använda
fulltextindex, d.v.s. ha alla ord i samlingen i den inverterade filen. Lancaster (1998, 301) har dock
svårt att tro på de sökmotorer som påstår sig indexera alla webbplatser i fulltext, eftersom en
webbplats kan innehålla flera hundra sidor, vilket naturligtvis ger enorma index.

��������	994
5

Stemming innebär att ord reduceras till sina stammar genom att deras suffix plockas bort. Detta
bygger på principen att ord med samma ordstam är semantiskt relaterade (Moens 2000, s. 81),
vilket innebär att de har närliggande betydelse. Stemming skapar ett gemensamt koncept för
närliggande ordvarianter och på så vis kan det undvikas att en informationssökare missar
relevanta dokument om han/hon använt en form som inte förekommer. Syftet är att på så vis öka
recall utan alltför stor påverkan på precision, skriver Anderson och Pérez-Carballo (2001).
Dessutom blir indexstrukturen mindre eftersom antalet indexeringstermer blir mindre.
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Det finns flera sätt att hantera stemming (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 168; Moens 2000,
s. 82-83), men det vanligast är att använda en stemmingsalgoritm som plockar bort suffix. Porters
algoritm är enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 169) den populäraste eftersom den är
enkel och elegant. Den  bygger på ett antal regler för att plocka bort suffix. Systemet söker från
höger efter den längsta sekvensen av tecken som matchar en regel och plockar bort den. Enligt
Porters algoritm reduceras t.ex. 
-�:	%�
;� 
-�:	%�	� och 
-�:	%���	� till 
-�:	%�� (Harman, se
Anderson & Pérez-Carballo 2001).

I holländskan, liksom i svenskan, skrivs sammansatta ord oftast ihop till ett ord. Moens (2000,
s.83) skriver att man har utvecklat en stemmingsalgoritm för holländskan som delar upp
sammansatta ord till deras stammar genom att använda regler för ordkombinationer och ett
lexikon. Vidare skriver hon att detta har förbättrat återvinningseffektiviteten. Det har gjorts
mycket få studier på det svenska språket, men Hedlund, Pirkola och Järvelin (2001) har
undersökt svenska språkets uppbyggnad och tar upp många problem som är unika för svenskan
och som bör beaktas för att automatisk indexering och återvinning ska vara effektiv. De
undersöker även en programvara för morfologisk analys av svenska språket kallad SWETWOL
och vilka problem som kan uppstå t.ex. vid delning av sammansatta ord såsom i fallet med
����*�	�som antingen kan delas korrekt till �����/ *�	�eller till det semantiskt felaktiga �����/
*�/��	.

Enligt Korfhage (1997, s. 136) finns det inga teoretiska skäl att inte kunna plocka bort även
prefix, men de flesta stemmingsalgoritmer som används idag gör inte det. Det kan bero på att det
är ofta svårt att skilja på vad som är prefix och vad som är en del av ett ord, t.ex. ��$� som i
��&-���eller� ���������. Vidare menar han att många prefix ger orden en negativ betydelse som
blir omvänd i fall prefixen plockas bort.

Effekterna av att tillämpa en stemmingsalgoritm har gett olika resultat. Moens (2000, s. 83)
menar att den generella uppfattningen är att stemming antingen har en positiv effekt eller ingen
effekt alls på återvinningen, medan Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 168) skriver att det i
litteraturen tvistas om stemming bidrar till att förbättra återvinningseffektiviteten. På grund av
dessa tvivel är det många sökmotorer på webben som valt att inte använda sig av stemming.

��������31�<=>����:4
3	C	�4
5

Fraser är ofta mer betydelsebärande än enstaka ord. De kan också få en annan mening
tillsammans än de har var för sig. Ett ofta förekommande exempel är �	������������
�2�	�
�	��	�3
som om det inte betraktas som en fras även kan återvinna dokument om �������	�	����
�2������
�	�	������	3�(Anderson & Pérez-Carballo 2001). Fraser gör indexeringsspråket mer specifikt och
det ökar i sin tur precisionen (Fagan 1989). Dessutom är, som Moens (2000, s. 84) skriver, fraser
mindre tvetydiga i sin betydelse än enbart ord.

Det finns alltså en hel del fördelar med frasindexering. Problemen börjar då fraserna ska
identifieras automatiskt. Moens (2000, s. 84-87) beskriver två tillvägagångssätt: antingen genom
statistiska beräkningar eller genom syntaktisk analys. Statistiska beräkningar för identifikation av
fraser bygger på antagandet att ord som ofta förekommer tillsammans i en dokumentsamling kan
vara fraser. Antalet förekomster samt eventuellt hur nära orden är varandra i texten beräknas och
om värdet ligger inom det tröskelvärde man bestämt väljs frasen som indexeringsterm. Detta
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tillvägagångssätt ger inte alltid meningsfulla fraser, eftersom ord kan förekomma tillsammans
utan att vara en fras (Moens 2000, s.84-85). En syntaktisk fras kan även den bygga på frekvens
och närhet, men det tillkommer även en syntaktisk analys som söker den grammatiska strukturen
i en mening. Detta baseras på antagandet att ord i en text som har en syntaktisk relation ofta även
har en semantisk relation (Moens 2000, s. 85). En sådan analys kan skilja närliggande koncept
som :-�����%���	!	�och ��:-��������%���	!	 åt, men kostar både tid och pengar (Anderson & Pérez-
Carballo 2001) och de komplicerade programmen kräver dessutom mycket minne (Moens 2000,
s. 86). När en dokumentsamling förändras genom att nya dokument tillkommer och gamla
försvinner kanske indexeringen inte stämmer överens med dokumentsamlingen, skriver Korfhage
(1997, s.123), som vidare menar att det ofta inte läggs stor vikt på att hålla indexeringen
uppdaterad.

Undersökningar har visat att varken statistisk eller syntaktisk analys av fraser har förbättrat
återvinningseffektiviteten nämnvärt (Fagan 1989, s. 129; Moens 2000, s. 85-86). Ett annat
problem med frasindexering är vid matchningen mot sökfrågan. Den måste nämligen vara exakt
lika som indexeringstermen för att återvinnas och det kan leda till bortfall av relevanta dokument.
Ett alternativ till frasindexering är ett IR-system som stödjer närhetsoperatorer (Korfhage 1997,
s.123), vilket förklaras närmre i kapitlet om sökstrategier.

�������	�974B�
4
5

Salton och McGill (1983, s. 59) identifierar två viktiga delar inom automatisk indexering, dels att
tilldela dokumenten termer som representerar deras innehåll, dels tilldela termerna vikter efter
hur viktiga de är för identifiering av ett visst dokument. Det senare görs genom observation av
hur ofta enskilda ord förekommer i dokumenten, d.v.s. deras frekvens. Detta bygger, enligt Salton
och McGill (1983, s. 59), på ”the principle of least effort”, vilket innebär att en författare väljer
att upprepa vissa ord istället för att hitta på nya, eftersom det innebär minsta ansträngning. En
termvikt är alltså avsedd att ange hur betydelsefull en term är för att beskriva ett dokuments
innehåll. Moens (2000, s. 89) beskriver vikten av termviktning för att inkludera bra
indexeringstermer i dokumentrepresentationen och för att få bättre precision i matchningen av
indexeringstermerna och sökfrågan. De flesta funktioner för termviktning bygger på fördelningen
av termerna som ska indexeras i texten och/eller i dokumentsamlingen och använder statistik för
att beräkna vikterna. En termvikt är vanligen ett numeriskt värde på noll eller större. Om
termvikterna är normaliserade ligger de mellan noll och ett. Noll indikerar att termen inte har
något innehållsvärde, d.v.s. inte är representativ för texten och ju högre värdet är desto viktigare
är termen för att representera innehållet i dokumentet (Moens 2000, s. 89).

Salton och Buckley (1988, s. 513-514) beskriver termviktning som att såväl dokument som
sökfråga representeras av termvektorer. I varje vektor inkluderas alla termer i systemet vilka
tilldelats termvikter för att kunna särskiljas. Termvikten blir noll när en term inte förekommer i
dokumentet (eller sökfrågan) och ett om den förekommer. Därefter kan likheten mellan dokument
och sökfråga beräknas och dokumenten i sökresultatet kan rankas efter den uträknade likheten
med sökfrågan. Vidare menar Salton och Buckley (1988, s. 514) att det är meningsfullt med att
ha en skala mellan noll och ett beroende på hur väl termerna representerar dokumentet.

Att beräkna hur viktig en term är för att sammanfatta innehållet i ett dokument är ingen lätt
uppgift, men vissa egenskaper hos en term kan enkelt mätas och är användbara för utvärdering av
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dess potential som indexeringsterm (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 24). Man insåg tidigt
att ords förekomst i en text gav liten indikation på textens innehåll. Därför skapades program som
räknade ord, i förhoppning om att termfrekvensen skulle kunna visa vad som är väsentligt i en
text (Anderson & Pérez-Carballo 2001). Som jag tidigare nämnt är de mest frekventa orden i en
text icke-betydelsebärande funktionsord. De säger inget om textens innehåll, men om de
elimineras genom att de placeras på en stoppordlista så kan de övriga termernas frekvens vara ett
mått för termviktning (Anderson & Pérez-Carballo 2001). ��� (�	�� ��	4-	�%�)�är ett mått på en
indexeringsterms frekvens i ett dokument (absolut frekvens). Indexeringstermer med hög
frekvens ger bra dokumentrepresentationer, särskilt i långa texter eller i dokument som innehåller
många signifikanta eller tekniska termer, men för korta texter kan frekvensberäkningar vara
missvisande, eftersom de flesta termer förekommer endast ett fåtal gånger. Dessutom kan
synonymer och anaforer dölja den verkliga termfrekvensen  (Moens 2000, s. 91).

En term som förekommer ofta i ett dokument antas vara viktigare än en term som förekommer
sällan. Men om samma term även förekommer i många andra dokument i samlingen är den
kanske inte lika bra som den som förekommer sällan (Moens 2000, s. 92). En bra
indexeringsterm är en som förekommer ofta i ett dokument, men sällan i hela
dokumentsamlingen. Den inversa (omvända) dokumentfrekvensen – ���� (�&	� ���	�
	� ��%-	��
��	4-	�%�) beräknar en terms inversa frekvens genom att dividera det totala antalet termer i en
samling med antalet dokument som innehåller en viss term. Det ger hög vikt till termer som
förekommer i få dokument (Moens 2000, s. 92). För att även få med termfrekvensen i ett
dokument och således ge hög vikt till termer som förekommer ofta i få dokument, multipliceras
termfrekvensen �� med den inversa dokumentfrekvensen ���� 2��6���3� Det innebär att en terms
frekvens i ett dokument vägs mot antalet dokument i samlingen som innehåller termen. Detta
mått gör att en terms vikt ökar med dess frekvens i ett dokument, men minskar med antalet
dokument som innehåller termen. (Korfhage 1997, s. 116-117). 8��� är beroende av
dokumentsamlingen och när den förändras bör termvikterna räknas om, vilket, enligt Moens
(2000, s. 92), inte bara är opraktiskt utan även skapar instabila dokumentrepresentationer.
Lancaster (1998, s. 255) menar däremot att även om hänsyn tas till den relativa frekvensen, d.v.s.
ords frekvens i ett dokument i förhållande till deras frekvens i hela databasen, inte förändrar
utseendet på den inverterade filen i någon stor utsträckning. Många termer kommer enligt honom
vara samma som om absolut frekvens beräknas. De få nya termerna kommer vara de som sällan i
ett visst dokument, men än mer sällan i hela samlingen. Vidare menar Lancaster (1998, s. 255) att
indexeringstermer inte enbart ska vara effektiva för att särskilja dokument, utan den ska även
skapa klasser av dokument så att man kan återvinna dokument som är relaterade till varandra.

(	����
%�������������-	 är ett mått på hur väl en term kan skilja ett dokument från ett annat.
Korfhage (1997, s. 120-121) beskriver måttet enligt följande: Först mäts två dokuments likhet
med varandra, enligt principen att de är mycket lika om de har exakt samma indexeringstermer
och mycket olika om de inte har några gemensamma indexeringstermer. Därefter beräknas den
genomsnittliga likheten för dokumenten i samlingen genom att alla par jämförs. Termvikten för
en viss term beräknas sedan efter likheten dokumenten emellan och mäter skillnaden i likhet när
termen beaktas respektive inte beaktas. En bra term har ett positivt värde och dess närvaro ökar
olikheten mellan dokumenten i samlingen, medan dess frånvaro ökar likheten. En dålig term som
inte ökar olikheten har ett negativt värde och är enligt Gudivada (1997, s. 60) högfrekventa
termer. Lågfrekventa termer som inte förändrar likheten har ett värde nära noll.
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Andra faktorer som kan påverka termvikten är t.ex. en terms placering i texten, relationen mellan
termerna i texten samt termens kontext i texten (Moens 2000, s. 89). Det finns även andra mått
för att beräkna termvikter,4 men jag har valt att begränsa mig till dessa, för att sedan återkomma
till problematiken i beskrivningen av sökmotorernas rankningsmetoder.

                                                
4 Den intresserade kan läsa om andra sätt att vikta termer i t.ex. Korfhage 1997; Moens 2000 och Salton & McGill
1983.
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Webben har växt fram på ett explosionsartat sätt. Endast mängden information i textform är
ofantlig och däröver finns bland annat bilder, musik och film tillgängligt. Baeza-Yates och
Ribeiro-Neto (1999, s. 367) beskriver webben som en väldigt stor och ostrukturerad databas, som
ändå är tillgänglig oberoende av var man befinner sig. Därför behövs effektiva verktyg för att
hantera och  återvinna informationen i denna databas. De två vanligaste verktygen för att söka
information på webben är antingen med hjälp av en sökmotor eller en länkkatalog.

��������B9<�<�	�

De flesta sökmotorer använder sig av en robot5 som är ett program som söker sig runt mellan
webbplatser och indexerar informationen för att bygga upp ett index i vilket sökningen sedan
sker. Problemet med detta tillvägagångssätt för insamling av data hänger samman med webbens
föränderlighet, en webbplats kan ha förändrats sedan roboten senast indexerade den. Roboten
uppdaterar visserligen sitt index mer eller mindre regelbundet genom att söka upp webbplatsen
igen, men trots det kan mycket hinna hända innan uppdateringen. En sökmotor är ett
återvinningssystem som betraktar webben som en fulltextdatabas. En viktig skillnad mellan
traditionella IR-system och webben är att  på webben måste alla sökfrågor besvaras utan tillgång
till texten, eftersom bara indexen finns tillgängliga (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 373).
Vissa sökmotorer påstår sig dock indexera alla webbplatser i fulltext, vilket Lancaster (1998, s.
301) har svårt att tro på eftersom en webbplats kan innehålla flera hundra sidor. Andra
sökmotorer indexerar bara orden från vissa fält. Ett annat tillvägagångssätt är att sökmotorn
skapar ett abstract av webbplatsen och indexerar de orden, men de vill inte lämna ut information
om hur skapandet av abstract går till (Lancaster 1998, s. 301).

������������	��

Sökmotorerna har ett index som är en typ av inverterad fil. Det är alltså en lista med sorterade
ord, där varje ord har en pekare till dokumenten där det förekommer. För att ge användaren en idé
om dokumenten som återvinns, kompletteras indexet med en kort beskrivning av varje webbsida,
t.ex. när den skapades, storlek, titel och de första raderna i dokumentet. Den inverterade filen kan
också peka till ordens placering i dokumenten, men det kräver mycket utrymme, eftersom varje
pekare måste specificera ett dokument och ordets position i dokumentet. Det är dock nödvändigt
om närhetssökningar ska kunna utföras. Vissa sökmotorer erbjuder fras- eller närhetssökning,
men det är okänt hur de går tillväga för att utföra sökningen (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999,
s. 383).

En sökmotors index kan bli mycket stort. Dagens indexeringstekniker kan reducera den

                                                
5 Terminologin är här inte fastställd, det finns många varianter t.ex. �����;�%��<�	�;�
���	�;�<���	�	�;�<��. Enligt
Lancaster (1998, s. 300) vore det mest korrekt med 
������
�eftersom det är en mjukvara. Svenska datatermgruppen
(2001) använder sökrobot eller spindel.
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inverterade filen till ungefär 30% av textens storlek, men det finns även komprimeringstekniker
som kan reducera indexstorleken ytterligare (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 383).
Komprimering kan vara en viktig aspekt när förvaringsutrymmet är begränsat, som vid
indexering av webben (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 222). Det är dock inte säkert att
kompressionen gör sökningarna snabbare. Den mesta tiden för att besvara en sökfråga går åt till
transport. Om indexet är komprimerat transporteras mindre data vilket går snabbare och då kan
det vara värt tiden det tar att dekomprimera data (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 224). Det
finns även olika tekniker för att göra sökningarna i den inverterade filen snabbare, men de
behöver vidareutvecklas ständigt för att fungera effektivt för så stora dokumentsamlingar som
sökmotorernas index omfattar.

������
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En rankningsalgoritm går ut på att försöka avgöra vilka dokument som är relevanta för
användaren och presentera dessa dokument i ordning efter relevans med det mest relevanta
dokumentet överst. Ett avgörande problem med relevansbedömningen är, som Notess (2000, s.
35) påpekar, att vad som är relevant varierar från person till person. När relevansbedömningen
sker automatiskt kan man dock inte ta hänsyn till det utan den måste byggas upp kring andra
kriterier för hur lika ett dokument eller en dokumentrepresentation och en sökfråga är, eftersom
ju mer lika de är desto troligare är det att dokumentet är relevant för användaren (Rowley &
Farrow 2000, s. 311).

För sökmotorerna på webben är det svårt att bedöma relevans eftersom det är vanligast att
sökningen endast består av ett eller ett fåtal ord som varken är specificerade eller beskriver
sammanhanget. Ett annat problem som Lancaster (1998, s. 298-299) tar upp är webbens
heterogenitet. Eftersom man kan hitta allt från vetenskapliga artiklar till personliga hemsidor
finns det mycket tillgängligt material som är ”little more than garbage”, som han uttrycker det.
För att ranka sökresultaten använder sökmotorerna olika automatiska metoder och tekniker, som
enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 380) för det mesta är varianter av den booleska
modellen eller vektormodellen. Hur rankningsalgoritmerna egentligen ser ut är svårt att veta
eftersom de skyddas som affärshemligheter och dessutom ständigt uppdateras för att de ska vara
så bra som möjligt. De flesta beskriver dock generellt vilka kriterier de använder för att ranka
dokumenten. Dessa kriterier kan t.ex. vara (Sullivan 2001):
•  hur många termer i sökfrågan som förekommer i dokumentet, d.v.s. hur många termer som

matchas.
•  hur nära termerna är varandra.
•  var termerna är placerade genom att t.ex. ge högre vikter till termer som förekommer i titel,

rubriker eller nyckelord eller termer som förekommer tidigt i dokumentet
•  termfrekvensen i dokumentet och i hela databasen.
•  dokumentets längd.

Det har också blivit vanligare att hänsyn tas till hur många som länkar till webbplatsen, vilket gör
det svårare för den webbansvarige att påverka rankningen eftersom han/hon inte kan påverka
vilka som länkar till den. En del sökmotorer rankar dokumenten efter hur populära de är, d.v.s.
vilka sidor andra användare med liknade sökningar tittade på. Problemet med båda dessa
angreppssätt är att det gynnar populära kommersiella sidor, medan mindre populära eller nya
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sidor har svårare att etablera sig (Notess 2000, s. 38). Vilka kriterier sökmotorerna använder sig
av skiljer sig dem emellan och även hur de hanterar de kriterier bygger sina rankningsalgoritmer
på, vilket är en anledning till att man inte får samma sökresultat av olika sökmotorer. En annan
anledning är att de inte indexerar exakt samma webbplatser.
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En länkkatalog klassificerar utvalda webbdokument efter ämne (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto
1999, s. 367) och försöker vara hierarkiskt organiserade efter ämne, enligt ett
klassifikationssystem, som kan vara ett etablerat eller ett eget. Insamlingen av webbplatser kan
ske både automatiskt och manuellt, medan uppdatering och sammanställning i stor utsträckning
sköts av människor. Det finns både universella länkkataloger, som innehåller ”alla” ämnen, och
ämnesinriktade. Sökningen sker genom att man klickar sig genom kategorierna och söker bland
länkarna, s.k. browsing  (eller ”bläddring”). Fördelen med länkkataloger är, enligt Baeza-Yates
och Ribeiro-Neto (1999, s. 386) att om man hittar vad man söker är informationen ofta
användbar, men nackdelen är att klassifikationen inte är tillräckligt specificerad och att alla
webbplatser inte klassificeras.
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Det finns även andra sökverktyg på webben, t.ex. hybrider, metaindex, och intelligenta agenter.
En hybrid är både sökmotor och länkkatalog, men vanligen ligger tyngdpunkten på den ena
varianten. Ett metaindex skickar sökfrågan till flera sökmotorer samtidigt och sammanställer
resultaten. Det tar naturligtvis längre tid än en sökning i en sökmotor och formulering av
sökfrågan blir extra viktig eftersom de olika sökmotorernas söksyntax troligen skiljer sig en del.
En intelligent agent bygger upp en sökprofil och lär sig vad användaren vill ha. Det är särskilt
användbart för sökningar som behöver upprepas med jämna mellanrum (Rowley & Farrow 2000,
s. 313-314).
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Den här uppsatsen bygger i stor utsträckning på hur nära besläktat indexering och
informationssökning är. Varje beslut i indexeringsprocessen påverkar sökningen och framförallt
sökresultaten. I det här avsnittet presenterar jag ett antal sökfunktioner som är viktiga att känna
till och jag vill även visa vad som måste tas hänsyn till vid indexeringen för att ett sökverktyg ska
kunna stödja dessa sökfunktioner.
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Trunkering innebär att man gör en sökning på en del av ett ord. Det vanligaste och det som är
lättast för systemet att hantera är högertrunkering. Då skriver man in början av sökordet och
avslutar med ett trunkeringstecken (t.ex. *, ?, #, $). Sökfrågan skickas till den inverterade filen.
Hur processen går vidare beror på hur termerna i den inverterade filen är lagrade. Ett sätt är att
alla förekomster som börjar som sökfrågan letas upp. Söktermen jämförs då tecken för tecken och
om termen i den inverterade filen är längre beaktas inte de tecken som inte förekommer i
sökfrågan. En sökfråga �������6 matchas alltså mot termer som ���������,� ���������;
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����������, ����������
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Vänstertrunkering, som återvinner termer som har samma tecken till höger, är mycket ovanligare
eftersom det är problematiskt. Enligt Chowdhury (1999, s. 175) kan en lösning vara att skapa en
inverterad fil där termernas ingångar är omvända, d.v.s. att orden står baklänges och sökfrågan
inverteras vid matchning i den inverterade filen. Det kräver naturligtvis mer minne för en till
inverterad fil och frågan är om vänstertrunkering är så användbart att det är värt det extra
utrymmet.

I vissa söktjänster tillämpas automatisk trunkering. Det kan vara positivt om användaren slipper
tänka på t.ex. pluraländelser. Trunkering kan dock ge fler icke-relevanta träffar, eftersom
sökningen breddas och en sökning på ����6 i förhoppning att få varianter av information kan även
ge träffar på t.ex. ����!�.
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Maskering är trunkering inne i ett ord. Ett maskeringstecken (som även kallas wild card) ersätter
ett tecken (eller i vissa fall ett eller inget) i sökordet. En sökning på ��!���6����� ger då träffar på
både den brittiska och den amerikanska stavningen och en sökning på <�6� ger träff på ordet
skrivet både i singular och plural. Om systemet stöder ett eller inget tecken kan en sökning på
%���6� ge träff på både %���� och %���-�. Metoden för maskering beror på vilken datastruktur som
används och den inverterade filen kan se ut på olika sätt. Ett sätt är att skapa en mycket större fil,
där alla möjliga förekomster av ett ord, inklusive maskeringstecknet lagras som separata
indexeringstermer, t.ex. <���;� <6��;� <�6��;� <�6�� En annan möjlighet är att lagra
termerna i en trie, där termerna lagras tecken för tecken. Den metoden tar både plats och tid, men
sökmotorn kan gå in i varje term i indexet och matcha mot sökfrågan istället för att söka igenom
varje ord som en enskild enhet. Strukturen gör det lättare att hantera maskering eftersom en hel
teckensträng kan sökas igenom med maskeringen i minnet.

Chowdhury (1999, s.174-175) menar att maskering även kan innebära att maskeringstecknet
ersätter fler tecken inne i ett ord, men att det är mycket svårthanterligt. Om termerna lagras som
enheter, d.v.s. ord för ord,  måste alla varianter finnas med i den inverterade filen och inte enbart
som i exemplet ovan. Om en trie används är det enklare, för då kan början och slutet matchas mot
eftersökt term, oavsett hur många tecken som är maskerade. Den matchar först början, och
kontrollerar sedan om den kan matcha slutet mot eftersökt terms slut. Om det går, så tar systemet
med alla ord däremellan. Att maskeringstecknet ersätter flera tecken är dock sällsynt. Det
vanligaste är ett tecken, eftersom det är enklast både för triestrukturen och när termerna lagras
som enheter.
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En sökning på enstaka ord kan leda till att det bland de återvunna dokumenten förekommer
mycket icke-relevant information. Då kan det vara lämpligt att göra en snävare sökning, t.ex.
genom en frassökning. Som jag nämnt tidigare är det dock problematiskt att automatiskt generera
lämpliga fraser ur en text till indexeringstermer. Vissa sökmotorer erbjuder frassökning, men hur
det egentligen utförs är inte känt (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 383).
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Dessutom krävs att frasen är uttryckt exakt som i den inverterade filen. Det är också viktigt att ta
reda på hur systemet tolkar en söksträng, tolkas en sträng av ord som en fras eller tolkas
mellanslagen som ett booleskt AND eller OR och ska det i så fall vara citationstecken runt
frasen? Det är grundförutsättningar som påverkar sökresultaten i hög utsträckning. Fraser kan
vara uppdelade i en text och en användare är  troligen intresserad av varianter, t.ex. om man är
intresserad av ����������� �	���	��� är det sannolikt att man är intresserad av �	���	���� ��
���������� och ����������� 
����!	����� �	���	���� (Korfhage 1997, s. 122). Ett sätt att hantera
problemet är om systemet stöder närhetsoperatorer. Då kan man i söksträngen ange vilka ord som
ska finnas nära varandra och även hur många ord som maximalt får förekomma mellan dem. Det
kräver dock att det i den inverterade filen finns beräknat vilken placering termerna har i texten,
men att inkludera detta expanderar den inverterade filen, eftersom varje gång en term
förekommer i texten kan den behöva registreras separat (Chowdhury 1999, s. 173).

Det är inte klart hur rankningen kan förbättras av ordens närhet, menar Baeza-Yates och Ribeiro-
Neto (1999, s. 102), men fysisk närhet har ett semantiskt värde eftersom det oftast betyder att
orden förekommer i samma stycke och sålunda är relaterade till varandra på något sätt.
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Ibland kan man vilja rikta sin sökning mot ett visst fält, t.ex. titel eller författare eller begränsa
sökningen med t.ex. språk eller datum. Chowdhury och Chowdhury (2001, s. 13) kallar
fältsökning på webben för 	��� ��!� 
	��%&, eftersom fälten på webbsidor specificeras av
metataggar, d.v.s. att teckensträngarna som förekommer på en webbsida är uppmärkta som
särskilda element. För att fältsökning ska vara möjlig måste det anges i den inverterade filen i
vilket fält i dokumentet som en term förekommer. Hock (1998) gjorde en undersökning av vilka
fältsökningar som var möjliga hos olika sökmotorer på webben och kom fram till att
möjligheterna var begränsade, dels eftersom webben är ett relativt nytt fenomen och dels på
grund av dess speciella struktur. Vanliga möjligheter är datum och  titel, men även språk, domän,
Internetadress (9=�� >� 9������ =	
�-�%	� ��%����), sidor som länkar till en viss sida m.m.
förekommer (Notess 2002). Hock (1998) menar att fältsökning kan vara mycket effektivt vid
sökning på webben, speciellt för specifika sökningar. En annan viktig aspekt som Hock (1998)
påpekar är att avancerade funktioner hos sökmotorerna som inte används kommer att försvinna,
dock verkar inte fältsökning ligga i farozonen eftersom artikeln är från 1998 och många
sökmotorer stödjer fortfarande fältsökning.
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Här vill jag lyfta fram några studier som liknar min egen. Att välja dem har inte varit helt enkelt.
Det finns många studier för utvärdering av återvinningseffektiviteten hos olika sökmotorer på
webben, men de tycker jag inte stämmer överens med mitt syfte. Därför har jag försökt hitta
studier där vikten läggs på hur indexeringen påverkar återvinningen. Med den utgångspunkten
har urvalet har skett pragmatiskt, jag har valt de studier som verkar mest relevanta för min studie.

��7<;�F�"4=��3 (2001) menar att det har debatterats om klassiska IR-tekniker är användbara för
sökmotorerna som arbetar i miljöer som skiljer sig från de homogena databasmiljöer som de
utvecklats för och undrar därför om stoppordlistor, stemming m.m. är användbart för webben.
Syftet med undersökningen är att analysera och utvärdera återvinningseffektiviteten hos olika
indexerings- och sökstrategier på en ny webbtextkollektion. De vill även beskriva och utvärdera
olika förbehandlingar (t.ex. stemming) av texten som kan implementeras för att öka
effektiviteten. Slutligen undersöker de även om hyperlänkar  är användbara för att förbättra IR-
algoritmer.

På sin webbtestkollektion implementerade de olika indexerings- och sökstrategier och testade
dem sedan var för sig med hjälp av 100 sökfrågor. Effektiviteten mättes genom att genomsnittlig
precision beräknades efter tio och tjugo träffar. Mätningarna utfördes även på en
standardtextkollektion (TREC-8) som jämförelse. De kom bland annat fram till att:
•  Matchningsstrategin då likheten mellan dokument och sökfråga beräknas genom antalet

termer de har gemensamt presterade bättre än då termfrekvensen beräknades.
•  Den probabilistiska modellen presterade bättre än vektormodellen
•  Användandet av stoppordlistor och en stemmingalgoritm ökade återvinningseffektiviteten

avsevärt.
•  Att ge vikter till termer i titel och rubrik hade ingen tydlig effekt på

återvinningseffektiviteten, men att begränsa indexeringen till termer förekommande i titel och
rubriker hade negativ effekt.

•  IR-modellerna som presterade bra på TREC-8 presterade även bra på webbkollektionen.

��4
47�:�
G��D4H�<=>���9�(1996) utförde ett experiment för att testa hur termviktning enligt ���
fungerar för webbdokument. Deras syfte var att utvärdera hur ���, som är ett mått som ger högre
vikt till termer som förekommer sällan i en samling (se kap. 3.1.5) och som utvecklats för relativt
homogena samlingar, fungerar i den heterogena och dynamiska miljö som webben utgör. För att
återskapa webbens heterogenitet experimenterade de med slumpmässigt utvalda webbsidor och
för att återskapa webbens föränderlighet arbetade de med tre olika samlingar som fick
representera tre olika ���-försök. Samlingen i försök 1 var en del av samlingen i försök 2 som i sin
tur är en del av samlingen i försök 3. De beräknade ���$vikten för alla unika termer i för de tre
samlingarna och jämförde sedan hur stabilt måttet var. Ju större skillnader desto mindre pålitligt
var måttet. Experimentet visade att ��� skilde sig mellan dokumentsamlingarna och med andra ord
är måttet mycket beroende av samlingen. När den förändras förlorar den relativa termfrekvensen
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som beräknats tidigare sitt värde. Deras slutsatser var att indexering av webben presenterar en ny
kontext som ändå kan dra nytta av den kunskap om indexering som finns. De menar dock att man
bör vara försiktig vid implementering av standardtekniker  på webben, eftersom det kan inte
göras på exakt samma sätt som man gjort på dokumentsamlingar. De påpekar även vikten av att
indexering av webben granskas eftersom effektiv återvinning är beroende av effektiv indexering.
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Det finns naturligtvis många forskningsriktningar som i allra högsta grad påverkar varandra och
som även bör integreras med varandra. Jag vill här presentera några närliggande och aktuella
forskningsområden.

��������������������������������
NLP är en mjukvara som tränas att förstå olika lingvistiska nivåer av det mänskliga språket
(Liddy 1998), så att IR-systemet ska kunna förstå en sökfråga uttryckt i naturligt språk. Eftersom
våra språk är mycket nyanserade fungerar detta enbart i ämnesspecifika databaser.

�������������	������������
IE återvinner fakta från dokument för att matcha en sökfråga genom att ta hänsyn till hur en text
är strukturerad. IE skiljer sig från IR eftersom IR återvinner dokument som matchar användarens
sökfråga, medan IE återvinner fakta från dokumenten (Adams 2001, s. 28).

����� ���������������������������!��������
CLIR är processen att välja och ranka dokument på andra språk än det sökfrågan är uttryckt på
(Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001, s. 148). Detta är ett komplicerat forskningsområde, eftersom
även då det handlar om informationsåtervinning på ett språk finns det många problem med
ordvarianter, synonymer, homografer o.s.v. och dessa problem ökar med CLIR, då man måste ta
hänsyn till dessa problem på alla de berörda språken (Hedlund, Pirkola & Järvelin 2001, s. 148).
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Jag ville börja med att ge läsaren en inblick i vad automatisk indexering kan innebära och vilka
problem som hänger samman med begreppet samt för att presentera andra begrepp som är
relaterade till automatisk indexering och även  intressanta utifrån uppsatsen syfte. Därav kapitel
2-5, där kapitel 2 består av uppsatsen IR-teori, kapitel 3 och 4 en genomgång av de begrepp som
är grundläggande för uppsatsen, och kapitel 5 som innehåller tidigare och närliggande forskning.
Den texten  bygger på litteraturundersökningar. Jag har använt mig av böcker och
tidskriftsartiklar, både tryckta och elektroniska, främst inom biblioteks- och
informationsvetenskap, men även inom datavetenskap 2%��-�	�� 
%�	�%	3� Jag har även använt
andra elektroniska dokument som jag bedömt som relevanta och trovärdiga. De skriftliga källorna
har jag funnit genom sökningar i bibliotekskataloger, artikeldatabaser och sökmotorer på webben.
Jag har även haft stor hjälp av referenslistor i dokument som jag funnit relevanta.

Jag har avgränsat mig till att observera en sökmotor, för att kunna studera den på djupet. Det hade
visserligen varit intressant att jämföra flera sökmotorer, som var min ursprungliga tanke, men den
uppgiften blev mig övermäktig och för rörig för att jag skulle kunna få ut ett vettigt resultat av en
sådan studie inom ramen för den här magisteruppsatsen. Min studie berör istället enbart
sökmotorn HotBots automatiska indexering. Jag har använt deras söktjänst och i resultatlistorna
försökt observera mönster för att försöka förstå hur HotBot utför sin automatiska indexering.
Systematiska observationer som metod bygger, enligt Denscombe (2000, s. 165), i stor
utsträckning på kvantitativa data och statistisk analys, vilket även mina observationer gör. I
sökresultaten har jag undersökt var i dokumentet söktermerna förekommer och hur ofta de
förekommer, vilket också är viktiga kriterier för HotBots rankning av dokument. Jag har även
jämfört antalet träffar för varianter av termer för att undersöka om dessa siffror är logiska.

*���6�2��7�:�B9<�<�

Att bestämma vilken sökmotor undersökningen ska beröra är ingen lätt uppgift och det har varit
en lång urvalsprocess. I många av de undersökningar av sökmotorer som jag har läst skriver
författarna enbart att de valt de största, de populäraste eller mest kända sökmotorerna. Jag ville
vara tydligare än så och ställde först upp några urvalskriterier. Den sökmotor som jag ska
observera ska:

•  vara generell (anse sig indexera "hela" webben),
•  vara fritt tillgänglig,
•  tillämpa automatisk indexering,
•  vara internationell.

Jag har också bestämt att jag vill gå på djupet i stället för på bredden och ska därför undersöka
endast en sökmotor. Min ursprungliga mål var att jämföra relativt många och efter det första
urvalet, som i stort grundade sig på  Lunds Universitetsbiblioteks (2002) �*����!��?�8��	��	�7�	�
!-��	� ����� ���� 
*��� ����������� �?� �+�	�; Search Engine Watch, Search Engine Showdown,
internetBrus.com samt på vilka sökmotorer som ofta används i de undersökningar jag läst hade
jag valt ut följande sju sökmotorer: AllTheWeb, AltaVista Google, HotBot, Lycos, MSNsearch
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och WiseNut. Bland dem jag valde bort kan jag nämna Excite, iWon och Northern Light som inte
längre uppfyller mina urvalskriterier efter diverse ägarbyten och införanden av avgift. Därefter
undersökte jag de sju sökmotorerna utifrån de funktioner jag presenterar i den i kapitel 3 och 4.
Den sammanställningen presenteras i bilaga 1. Min nästa tanke var att jämföra tre sökmotorer och
utifrån genomgången av de sju valde jag ut �2��64:��G� �22�>	$	A� och '<�%<���Det var ett
subjektivt val, men det fanns vissa aspekter som gjorde dem intressanta. Jag började med att välja
bort Google, på grund av deras rankning efter länkar som gör det svårt att tolka sökresultaten, och
WiseNut, som endast stödjer få av funktionerna. AltaVista valdes för att den tillämpar många av
funktionerna, har utförlig information om hur indexeringen går till samt är den enda sökmotorn
som stödjer närhetssökningar. HotBot valdes på grund av att den stödjer stemming i sökningen,
vilket jag vill undersöka vad det innebär och hur det skiljer sig från trunkering. MSN Search är
relativt lik HotBot och därför valdes den bort. AllTheWeb valde jag för dess rena layout och då
blev Lycos över och fick inte vara med. Att det blev tre av de fyra som listas högst av Lunds
Universitetsbibliotek är en slump. När jag sedan började göra sökningar insåg jag att det blev en
för stor uppgift och bestämde mig för att bara undersöka '<�%<�, som på sina röriga hjälpsidor
där man får leta sig fram och tillbaka ändå kan hitta många svar. Jag är även intresserad av deras
stemmingfunktion och en del andra aspekter som jag upptäckte vid de ursprungliga sökningarna
och som presenteras nedan i resultatkapitlet. Att HotBot dessutom är en sökmotor som jag inte
brukar använda gör det hela ännu intressantare, tycker jag. Det hade förstås varit roligt att kunna
jämföra åtminstone två sökmotorer, men samtidigt känns det vettigare att begränsa mig till en och
kunna göra en grundlig undersökning.
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Efter att ha skapat den sammanställning av de sju sökmotorerna, som presenteras i bilaga 1, och
några trevande sökningar i tre av dem, började mina sökningar  i HotBot. Först presenterar jag
HotBot utifrån de funktioner jag valt och därefter resultaten av mina observationer under
sökningarna. Observationerna har jag gjort genom att utföra ett antal sökningar för varje funktion.
Alla sökningar gjordes med söktermer på engelska, många hämtade från exemplen i den
teoretiska delen. Sökningarna utfördes mellan den 23 och 30 april 2002 och är egentligen bara
giltiga just då eftersom jag inte kan veta när HotBot uppdaterar sitt index.  Jag undersökte de tio
högst rankade träffarna för att se om jag kunde hitta några mönster som gjorde att jag kunde dra
några slutsatser om hur HotBots indexering går till. Döda länkar, d.v.s. där jag fick ett
felmeddelande av typen ”sidan kan inte visas”, ignorerade jag, eftersom de inte ger någon
information om dokumentens innehåll och valde istället nästa träff. Dubletter av sidor tog jag
med, eftersom de av någon anledning hamnat på resultatlistan och således bör undersökas för att
försöka hitta något mönster. Också då en sida flyttats och det fanns en ny adress följde jag den
länken, eftersom jag inte kan veta om innehållet har ändrats bara för att sidan flyttats. Vare sig ett
dokument ligger på originalplatsen eller på en ny plats, så kan det förändras varje minut, eller
aldrig och det kan jag inte veta. Ett annat problem med en undersökning av detta slag är att
HotBot, liksom de andra sökmotorerna, är ovillig att avslöja sina tekniker samt deras ständiga
uppdatering i hopp om att förbättras. Även detta gör att den här undersökningen enbart är giltig
just då den utfördes.
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I sökresultaten har jag undersökt var i dokumentet söktermerna förekommer (titel, nyckelord6

eller text) och hur ofta de förekommer, vilket också är viktiga kriterier för HotBots rankning av
dokument. Även dokumentets längd påverkar rankningen, men jag har begränsat till att enbart
observera förstasidan (d.v.s. den webbsida som kommer upp då man följer länken) av tidsskäl,
men också för att det blir den mest rättvisa bedömningen, eftersom jag inte kan avgöra hur långt
ned HotBot indexerar en webbsida. Då det har verkat lämpligt har jag även jämfört antalet träffar
för olika varianter av en sökterm.

*���'<�%<�

HotBot räknas till av de stora sökmotorerna på webben, även om krympte avsevärt 1999 och ägs
av TerraLycos Network. Sökmotorn använder sig en databas Inkomi, som även används av t.ex.
MSN Search. Det finns även möjlighet att använda en länkkatalog och då utförs sökningarna i
Open Directory (Notess 2002). Här följer en genomgång av hur HotBot påstår sig hantera de
funktioner som undersökningen berör.

��	��������"�
På HotBots hjälpsidor finns ingen information om hur potentiella ämnesord identifieras eller hur
systemet hanterar skiljetecken eller siffror, dock informerar HotBot att systemet är versalkänsligt7

om ordet består av minst en versal och att då matchas söksträngen bokstav för bokstav.

#�������
Jag kan inte hitta information om stoppord på webbplatsen, men enligt Notess (2002) eliminerar
HotBot vanliga stoppord.

#�������
HotBot har en sökfunktion för stemming, som innebär att sökning på stam ger träff även på
längre varianter och sökning på hela ord ger träff på andra ord med samma stam.

$������%��&�'����(����
Frassökning är möjlig genom att välja exact phrase i rullgardinsmenyn eller med frasen inom
citationstecken. HotBot stödjer inte närhetsoperatorer, och därför faller funktionen bort i
undersökningen och endast frassökning undersöks.

)���!���������'��������
Hos�HotBot påverkas rankningen av ord i titel, nyckelord, ordens frekvens i dokumentet samt
dokumentets längd. Generellt sätt rankas ett ord högre ju högre frekvens ett ord har i ett
dokument, men ovanliga ord och särskiljande påverkar också rankningen. Om söktermen
förekommer i titeln på ett dokument rankas det högre än då den endast förekommer i texten.
Termer  som förekommer som nyckelord (i metataggen keywords) viktas högre än termer i texten

                                                
6 Metataggen keywords som är ett sätt för producenten av en webbsida att själv bestämma nyckelord som beskriver
innehållet på sidan genom att lägga in dem i koden för sidan.
7 Svenska datatermgruppens (2002) översättning. Även skifteslägeskänslig. Det innebär att systemet beaktar om
termerna skrivs med gemener eller versaler.



32

men lägre än termer i titeln.�Ord som förekommer ofta i ett kort dokument rankas högre än ord
som förekommer i långa dokument.

HotBots resultatlista visar datum för när en sida lades till eller uppdaterades i databasen av deras
sökrobot. Uppdatering sker ungefär varannan månad.

)�����������'���������
HotBot stödjer både vänster- och högertrunkering och även maskering. Som
trunkeringstecken/maskeringstecken används * för noll eller fler tecken och ? för ett tecken. Ett
ord kan innehålla fler trunkeringar eller trunkering och maskering men måste bestå av minst tre
tecken.

$&���(����
Information om funktionerna under avancerad sökning kan i viss mån finnas på hjälpsidorna,
men det är ostrukturerat och svårt att hitta. Allt finns inte heller förklarat. Man kan söka på titel
och välja vilket format en sida ska innehålla samt hur djupt ned på en webbplats en sökning får
gå, t.ex. endast huvudsidan eller att med en siffra välja begränsa hur långt ned i hierarkin
webbsidan får finnas. Man kan begränsa datum, men det framgår inte om det gäller webbsidan
eller när HotBot senast indexerade den. Enligt Notess (2002) bestäms datumet av när sidan senast
uppdaterades då HotBot sökrobot senast besökte den. Om sidan inte innehåller ett sådant datum,
använder HotBot datumet då den senast indexerades. Det finns även möjlighet att begränsa sig till
språk och region eller domän.
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)��	:D2����<=>��
�2;:

Efter genomförda sökningar presenterar jag här mina resultat och analyserar dem. Sökresultaten
för de sökningar där jag räknat ordfrekvens och undersökt var i dokumentet termerna
förekommer presenteras med titel och internetadress redovisas i bilaga 2.

)����	C4B�2��
�2;:

Redan vid den lexikala analysen stöter man på många indexeringsproblem. Den enda information
HotBot ger är hur de hanterar gemener och versaler. Jag har undersökt punkter, bindestreck och
siffror.

För att undersöka hur HotBot hanterar punkter sökte jag på ������ och ���. Det visade sig också att
American Library Association skriver sin förkortning utan punkter och därför inte fanns med i
träfflistan på ������ Det kan förstås ses som en svaghet i undersökningen, men jag anser att jag
ändå kan utläsa vissa saker i träfflistorna. Vid sökning på ������ verkar HotBot ta fasta på varje
bokstav i söktermen eftersom alla träffar innehåller en enskild bokstav av de tre i söktermen. Det
verkar även som om punkten indexeras, eftersom träfflistan innehåller även punkter, som i t.ex.
L.L. Bean. För att kontrollera detta har jag även sökt på ��	��, vilket ger träffar som (�@��(��$���

����%&��
���-�� �A�� !	&��	�	� ,�
��A%&	 och ,��� �+�:�� �%&� �	
��� �����	� $� ��	��� �?!	�
�?����!�
Sökning på o.s.v. ger träffar som�B	�%�	� ��� �&	� ��-�&@�
�	��� 9��&�#�C���� 5�-�, men även
träffar där jag inte kan se att bokstäverna förekommer. Vissa träffar innehåller fler av bokstäverna
i söksträngen, men inte nödvändigtvis de högst rankande. Punkten hanteras dock inte som ett
mellanslag eftersom ����� ger en annan träfflista. Sökresultaten för ��
��  och ��	� skiljer sig också,
men har flera gemensamma träffar med ��
����och ��	���och innehåller många förkortningar med
punkter. Det kan bero på att förkortningarna kan skrivas både med eller utan punkter och det är
möjligt att det inte är konsekvent i dokumenten.

Vid sökning på ����ger inte mindre än 8 träffar som berör American Library Association och
deras huvudsida rankas högst. Söktermen ger även träffar där orden i texten innehåller ala, som i
Alabama.

För att undersöka hur bindestreck hanteras har jag sökt på �����	;���$���	;�������	�och ������	�
�
���
�� #����	 och ��$���	 gav samma sökresultat. I de tio högst rankade träffarna förekommer
online ganska många gånger, medan on-line endast förekommer ett fåtal gånger. Även �$�$�$�och
����ger samma resultatlistor liksom������������och�olika varianter av ordet med bindestreck på
olika ställen upp till mellan varje bokstav. Det verkar alltså som om bindestreck ignoreras och
orden hålls ihop. Däremot skiljer sig träfflistorna mellan ������;����$��� och ����$��;�vilket skulle
kunna bero på att det är egennamn, men det ska jag inte undersöka i den här uppsatsen.

#�� ���	 borde ge träffar på dokument som innehåller båda orden oavsett var de förekommer i
texten. Möjligtvis kan de dokument där orden förekommer nära varandra rankas högre, men det
nämner inte HotBot något om, utan bara att var i dokumentet som söktermerna förekommer
påverkar rankningen. Nio av de tio högst rankande dokumenten innehåller online eller on-line i
titel, texten eller i metataggen keywords, men online är vanligare. Ett dokument innehåller ingen
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variant av ordet. I den meningen förekommer i stället phone line. Min tolkning är att det beror på
att systemet är tränat att förstå att ��� ���	� ska tolkas som ett ord, men det stämmer ändå inte
eftersom träfflistan inte är densamma som för �����	 och eftersom jag får en träff med phone line.
On var inget stoppord eftersom sökning på bara on ger en träfflista och det är inte heller så att
mellanslag ignoreras eftersom en sökning på on med mellanslag efter ger en annan träfflista än
sökning på bara on.

#�����	 som fras gav träffar på både dokument som innehåller online och on-line, men inget som
innehåller on och line. Ett dokument innehåller fine line. #�$���	 som fras ger samma träfflista,
vilket jag tolkar som att bindestreck hanteras som ett mellanslag vid frassökning, men som ett ord
vid vanlig sökning. D����$�	��-�	;� :����$�	��-�	� 
�� ���
� och :����� �	��-�	� 
�� ���
 ger dock
samma resultatlista liksom �����$�	�	����
;� �����$�	�	����
� 
�� ���
� och ������ �	�	����
� 
�
���
� I de exemplen bortses alltså från bindestrecket oavsett om det är frassökning eller inte.
#����	 som fras ger  42,096,200 träffar och det är inte samma som för �����	�som ger 42,098,100
träffar. Det är märkligt eftersom ett ord borde behandlas lika oavsett om det är en fras eller inte.

Siffror är sökbara. Jag har på måfå provat att söka på olika siffror och även i kombination med
bokstäver (som i SOU 1999:34) och allt ger träffar. Således måste det vara så att siffror
indexeras.

Vad det gäller versalkänsligheten verkar det i många fall inte spela någon roll om söktermen
skrivs med gemener eller versaler. Sökningarna på a.l.a. samt ala gav samma träffar oavsett om
jag sökte med gemener eller versaler, liksom who där jag testade med versal på olika ställen i
ordet. Även blind Venetians och blind venetians ger samma träfflistor. Sökning på egennamn
(katrin eller Katrin) gav också samma träfflista, men om man blandar gemener och versaler i ett
och samma ord kan träfflistorna skilja sig.

)�����<@@<�3

Jag har inte kunnat hitta någon information om stoppord hos HotBot, men enligt Notess (2002)
ska de ha en utförlig stoppordlista och eliminera många vanliga ord och siffror. Det är inte min
uppfattning. Som jag redan konstaterat är siffror sökbara. Jag har även sökt på många ord som
skulle kunna tänkas vara stoppord, såsom ��;��	;���;����;���;����;�&	;�
&	;���;��&	;����;�<&�;����;����
och� �� och de enda som inte ger träff är and och or. Det kan inte bero på att de är booleska
operatorer, dels eftersom not är sökbart och dels för att om boolesk sökning ska vara möjlig
måste man välja ����	����&��
	 i rullgardinsmenyn. Inte heller med den funktionen vald går det
att söka på and eller or, men fortfarande på not och då får man samma träfflista som vid sökning
på ��� �	� ��� ���� ��� �	� >� 	��%�� �&��
	, vilket jag inte kan förstå.� Den sökningen ger inget
Shakespeare-relaterat och inget av dokumenten innehåller frasen. Sökordet som tagits fasta på
verkar vara ��� eftersom nio träffar innehåller not i titeln, och en har ordet i rubriken. De andra
söktermerna har dock påverkat sökningen för träffarna är inte desamma som för enbart not.
Sökning på ����	������������	 ger dock träffar som antingen är Shakespeare-relaterade eller som
innehåller söksträngen i den ordalydelsen, ofta i titeln. Två dokument är enbart relaterade till
Shakespeare och innehåller inte söksträngen. Jag valde att bara kontrollera om frasen fanns i
dokumenten och har inte räknat de enskilda orden, eftersom det är så pass vanliga ord och
eftersom det är svårt att se hur ordfrekvensen påverkar rankningen. Jag vet ju varken hur långt
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ned ett dokument är indexerat eller hur dokumentets längd påverkar frekvensen. Jag hade trott att
träffarna på frassökningen skulle vara mer som de som gavs på den vanliga sökningen och de
träffarna kunde ju ha varit vilka som helst eftersom hela frasen består av icke-betydelsebärande
ord. Det hade t.o.m. kunnat ge noll träffar om orden hade varit stoppord.

En fördel med att inte ha en stoppordlista är att sökning på <&� blir möjlig och där finns träffar
för både sånggruppen The Who och World Health Organisation. För det senare exemplet kan
man ju även söka på hela namnet, men sånggruppen är svår att finna om båda orden är stoppord.
Även �&	 är sökbart, men �&	�(&	 (en rockgrupp) ger inte några träffar. En sökning på� �&	� �&	
-
�% ger en sida om gruppen som mest relevanta träff.

)�����	994
5

Då en stemmingsfunktion används ska termerna  reduceras till sina stammar vid indexeringen. Så
kan det dock inte vara hos HotBot eftersom detta är en valbar funktion och jag antar  att systemet
arbetar med stemming på samma sätt som med trunkering, d.v.s. först vid sökning. Skillnaden är
att systemet generar ordstammen åt användaren, men vid trunkering väljer användaren själv. Om
så är fallet påverkar inte HotBots stemmingsfunktion den inverterade filen.

Sökning på ��
&;� ��
&	��eller� ��
&��! ger samma träfflista då stemmingsfunktionen är aktiverad,
medan söktermerna får egna träfflistor utan stemming.

��B<�3 *�������&����
fish / fisher / fishing 8,614,300
fishing 3,861,700
fisher 1,325,300
fish 4,676,900

Det är logiskt att söktermen ger flest träffar vid stemming eftersom då ska alla varianterna
komma med samt även andra varianter som jag inte tagit upp. Det är dock för få träffar för att
innefatta alla träffarna för fish, fishing och fisher.

�-�:	%�;� 
-�:	%�	�� och 
-�:	�
� ger samma träfflista vid stemming, men inte samma som

-�:	%���	. HotBot klarar inte stemming på 
-�:	%���	. Något händer dock, eftersom träfflistan
inte är densamma  som för 
-�:	%���	 utan stemming.

��B<�3 *�������&����
subject / subjected / subjects 26,077,900
subjective (stemming) 547,800
subject 23,201,800
subjected 706,700
subjects 5,562,100
subjective 537,900
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Tio-i-topp för 
-�:	%�;�
-�:	%�
�och�
-�:	%�	� är lika, men därefter skiljer sig träfflistorna liksom
antalet träffar. Även här är det totala antalet träffar lågt om man ser till antalet träffar för de
enskilda termerna.

Sökning på �&���;��&�����! och �&�-!&�� med stemming ger samma träffar. Bland dessa träffar är
det endast en där thought förekommer fler gånger än övriga varianter av think. Det skulle kunna
innebära att HotBot har en stemmingsalgoritm som kan göra om thought till dess ordstam, men
att systemet sedan endast söker på ord som börjar likadant, d.v.s. med think i den inverterad filen.

Det verkar som HotBot tillämpar en stemmingsalgoritm, som klarar av att urskilja stammen hos
vissa ordvarianter, men hur pass utförlig den är svårt att utläsa. Den klarar dock inte alla
varianter, som t.ex. subjective. När stemmingsfunktionen är aktiverad söker systemet upp alla
förekomster med samma stam som sökfrågan och beaktar inte de tecken som kommer efter
stammen.

)������:	�

För att söka på en fras ska man antingen kunna sätta frasen inom citationstecken eller använda
	��%���&��
	 i rullgardinsmenyn. Sökning med citationstecken ger dock inte samma sökresultat
som exact phrase-sökning, utan som all of the words. Att söka med citationstecken fyller således
ingen funktion. Jag har testat detta flera gånger på de olika sökningarna jag har gjort med samma
resultat.

För att kontrollera hur HotBot klarar frassökning testade jag fraserna :������	��-�	��och �	�	����
�����
��; som har en helt annan betydelse som fras än som självständiga ord och �������	�	����

har dessutom en helt annan betydelse om man vänder på orden. Jag räknar inte termernas
frekvens för det verkar inte ge någon hjälp i att finna mönster.

��B<�3 *�������&����
joint venture 644,600
joint venture – exact phrase 512,400

Jag undersökte de tio högst rankade träffarna för båda sökningarna. Träfflistorna är inte samma
för båda sökningarna, men alla träffar utom en (för exact phrase) innehåller joint venture på
första sidan som ett viktigt ämne, men jag kan inte förstå hur träfflistorna skiljer sig.  Det är dock
logiskt de är annorlunda eftersom vid sökning på enbart orden kan träffar som termerna var för
sig viktas högt och på så vis rankas högre. Att :����� �	��-�	 ger fler träffar än :����� �	��-�	� >
	��%���&��
	, kan också förklaras med att orden i den förstnämnda sökningen kan förekomma var
för sig i dokumentet.

                                                
8 HotBots exempel.
9 Joint venture är ett slags samarbetsbolag, medan de enskilda orden har olika betydelse i olika sammanhang. Joint
kan t.ex. betyda sammanfogning eller stek som i :����������� (lammstek),och venture kan t.ex. innebära risk, (djärv)
satsning eller spekulation.
10 Venitian blinds är persienner, medan  blind Venetians betyder blinda venetianare.
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��B<�3 *�������&����
venetian blinds 16,900
blind Venetians 2,200
venetian blinds – exact phrase 13,300
blind Venetians – exact phrase 41

Venetian blinds och blind Venetians har samma resultat bland de tio översta träffarna men
persiennerna får ett högre totalt antal träffar. Dessa träffar handlar om persienner på ett eller
annat sätt. Jag upptäckte dock att venetian blinds är en typ av persienner och att det kan uttryckas
endast som �����
 eller �	�	����
. Det skilda antalet träffar kan tänkas bero på att  sökorden inte
är identiska utan innehåller ett pluralis på olika ställen och att Venetians inte är lika vanligt som
blinds.

Även vid frassökning på �	�	����� �����
 handlar dokumenten om persienner. Somliga träffar
återkommer, men i en annan rankningsordning. Jag kan inte utläsa att termerna ligger bredvid
varandra i större utsträckning. Alla träffar har nyckelord och hos alla utom en förekommer
venetian blinds som fras i detta fält.
Sökning på �������	�	����
 som fras ger 41 träffar. De tio högst rankande träffarna innehåller
frasen. Bland träffarna finns dokument om en popgrupp med namnet, men även artiklar som tar
upp sökproblemet med venetian blinds. Således tycker jag att HotBot klarar att skilja på blind
venetians och venetian blinds, men frassökningen fungerar inte fullt ut eftersom det i dokumenten
vid frassökning inte går att hitta frasen i större utsträckning än vid sökning på samtliga ord.

Jag sökte även på :-����� %���	!	 (206,100 träffar)�och �� :-����� ��� %���	!	 (8,400 träffar) som
fraser, vilket gav olika resultatlistor, men träffarna för båda sökningarna behandlar junior college
på något vis. Varken a eller in är stoppord, men att den sökningen ger färre träffar indikerar att
det tas hänsyn till orden, men det är ju väldigt vanliga ord, som bör förekomma i så gott som alla
dokument. HotBot klarar inte att skilja på fraserna och klarar inte frasen ��:-��������%���	!	�

Närhetssökning går inte att undersöka eftersom HotBot inte stödjer den funktionen.

)�����D
B	�4
5

För att undersöka hur trunkering fungerar hos HotBot har jag dels trunkerat söktermer på olika
ställen för att se hur väl trunkeringen fungerar och dels räknat ordfrekvenser på de tio högst
rankade träffarna för librar* och librari*

��B<�3 *�������&����
lib* 2,074,300
libr* 1,460,400
libra* 3,503,700
librar* 9,117,300
library* 15,299,800
library 16,854,200
librari* 4,710,800
libraries 3,878,900
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Det är konstigt att antalet träffar ökar mellan ����6 och �������6, då *  ska ersätta noll eller fler
tecken. Alla träffar som finns med vid sökning på �������6 borde ju finnas med även vid sökning
på ����6 och då borde även andra varianter finnas med. Dessutom borde sökning �������6 ge fler
eller åtminstone lika många träffar som �������. Här syns tydligt att trunkeringen inte fungerar
som den ska. Av att räkna ordfrekvensen kan jag inte utläsa så mycket. Library är ungefär lika
frekvent som varianter som börjar på librari både vid sökning på ������6� och �������6. Eventuellt
kan man tycka att termer som börjar med librari borde vara vanligare i sökningen på librari*, men
det är även troligt att i olika varianter av orden förekommer i dokument som behandlar
biblioteksområdet.

��B<�3 *�������&����
info* 30,928,500
infor* 121,100
inform* 2,367,200
informa* 281,400
informat* 601,400
informati* 711,700
informatio* 5,002,700
information* 76,878,600
information 80,992,800

Även vid trunkering på information är antalet träffar inkonsekvent. 8����6 ger fler träffar än
�����6.  Att ���������6 ger flest träffar av de olika trunkeringarna är också märkligt och återigen
ger information utan trunkering fler träffar än med  trunkering. Jag upptäckte även att träfflistorna
för ����������6 och ����������, som skiljer sig för de 10 översta träffarna, är lika mellan träff
11 och 40 och möjligt ännu längre, men det undersökte jag inte. Jag kan inte se logiken i detta,
eftersom ����������6 för det första borde ge fler träffar än ���������� och när ordens frekvens
räknas borde ett större antal ord beaktas för ����������6. Om träfflistorna blir lika borde de vara
det från den högst rankande träffen och i så fall bero på att det inte förekommer några varianter
av information.

Enligt hjälpsidorna ska man kunna trunkera med ? för ett tecken, men en sökning på %��E�(som
borde ge träffar på t.ex. %���;� %���;� %��	11) ger samma träffar som en sökning på %���och allt
handlar om bilar.

)�*���:B	�4
5

Som jag nämnt är det ovanligt att man kan göra en maskering som ersätter antingen noll eller ett
tecken, som vid sökning på %���6� för att få träffar på både color och colour. Hos HotBot verkar
detta dock fungera. Träffarna har en övervikt på color, men i två dokument förekommer colour i
nyckelorden. Ett dokument har enbart colour i texten och de förekomster av color som finns är i
html-koden för layouten av webbsidan. Det finns även ett dokument där det varierar i texten

                                                
11 HotBots exempel.
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mellan color och colour. Träfflistan skiljer sig från de vid sökning på color eller colour, då
träffarna innehåller samma stavning som i söktermen.

��B<�3 *�������&����
woman / women 6,624,700
wom*n 5,572,800
wom?n 5,569,600

Sökning på <����och <�	� ger samma träfflista, vilket jag tycker är förvånande. Jag kan inte
heller se något mönster, i vissa träffar förekommer woman oftare, i andra women. Det känns som
det borde ha varit sökresultaten vid sökning på <�6�, men den träfflistan var annorlunda och
inget dokument innehöll varken singular- eller pluralformen speciellt många gånger, dock
aningen fler av singularformen. Den maskerade sökformen borde även ge fler träffar eftersom
den ska ge träff på båda varianterna, men även där är HotBot inkonsekvent.

Jag gjorde även en test med <�E�, där frågetecknet ska ersätta ett tecken. Även detta gav en
annan träfflista. Jag kontrollerade de tio översta träffarna och där förekom woman oftare än
women. Endast ett dokument innehöll fler women än woman. Antalet träffar borde, som det är,
vara aningen lägre än för <�6�, eftersom det då skulle kunna förekomma träffar som innehåller
fler tecken än ett på maskeringstecknets plats, men i förhållande till sökning på <���� eller
<�	�� borde båda de maskerade varianterna ge fler träffar.

Jag gjorde även sökningar på ��!���
�����;� ��!���F�����;� ��!���6����� och ��!���E�����. Alla
fick olika träfflistor och det var svårt att se ett mönster. Eftersom ordet nästan alltid förekom i
titeln undersökte jag den eller annars rubriken för att se om det rörde sig om en förkortning som
fanns utskriven. I de få fall organization/organisation inte förekom undersökte jag även koden. På
alla varianter av söktermen var stavning med z vanligast. Det kan jag tänka mig att det beror på
att det är den vanligaste stavningen och att HotBot använder ett översättningsprogram, som gör
att om jag skriver in organisation ger det träffar på både brittisk stavning med z och amerikansk
med s. Hur det än ligger till tycker jag att det är förvånande att jag får olika träfflistor. Sökningen
på organization gav dessutom tre träffar som inte innehöll någon stavningsvariant av söktermen.

��B<�3 *�������&����
organisation 3,188,200
organization 11,266,600
organi*ation 13,943,600
organi?ation 13,949,800

Tittar man på antalet träffar för varje sökning är det dock ganska logiska siffror. Om stavning
med z är vanligare bör det ge fler träffar än stavning med s. De maskerade som innehåller båda
varianterna bör vara större, men det kan ju tänkas att vissa träffar förekommer i träfflistorna både
för organisation och organization och måste därför inte stämma exakt. Dock tycker jag att *
borde ge fler träffar än ? eftersom ? bara ersätter ett tecken och möjligheterna borde vara fler vid
*.
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Jag tycker att möjligheterna till fältsökning är relativt begränsade hos HotBot. Det är visserligen
möjligt att söka en mängd olika format, men om det fungerar, undersöker jag inte här eftersom
det inte är direkta fält i ett dokument. Det är även möjligt att söka efter titel vilket jag har gjort
genom ����	7��������	�
&*!
�����; och för att jämföra även enbart �������	�
&*!
�����. Den första
ger enbart två träffar, båda från högskolan i Borås, dock ej bibliotekshögskolans förstasida som
innehåller ordet i titeln. Den andra sökningen ger mindre än 300 träffar och bland de tio högst
rankade sidorna är det endast två som innehåller bibliotekshögskolan i titeln, men det är inte
samma två som vid titelsökningen, utan bibliotekshögskolans förstasida rankas överst. Jag trodde
att anledningen till att den inte kom med vid sökning på titel var att den kanske inte är indexerad
hos HotBot , men så är alltså inte fallet. Jag har även testat sökningar på ����	7
�����������och
����	7-���	�
��	�
�������	�� och även då förekommer söktermerna i titeln. Ett problem med
titelsökning är att många användare inte känner till att titeln visas i den blå listen överst på sidan
och även om man vet det är det troligare att man lägger märke till rubriker på en sida än på titeln,
eftersom den inte utmärker sig.
Det finns även möjligheter att begränsa sina sökningar med t.ex. datum, språk eller siddjup, men
det har jag inte undersökt.
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HotBot var inte en sökmotor jag använde i någon större utsträckning före genomförandet av
denna undersökning och tyvärr lär den inte bli det efter heller. Jag hade en liten förhoppning om
att bli väldigt insatt i en sökmotor och det har jag väl i och för sig blivit, men jag tycker inte att
resultaten motsvarar mina förväntningar. Trots ett stort antal utförda sökningar har jag inte
kunnat se några klara mönster i HotBots indexering utan finner den snarare inkonsekvent på en
rad punkter. Det finns inte mycket som jag kan konstatera. Det har även varit svårt att tolka
termernas frekvens i dokumentet, eftersom de påverkas av dokumentets längd och jag vet inte hur
långt det är eftersom jag inte vet hur långt en webbplats indexeras. Kanske hade detta problem
kunnat motverkas genom att använda HotBots funktion ������!	�����, vilket enbart återvinner
huvudsidor, men inte heller då kan jag vara säker på hur långt indexeringen går eller hur
dokumentets längd påverkar termernas frekvens. En glädjande upptäckt var dock att en relativt
stor del av dokumenten innehöll metataggarna �	�<���
�och �	
%�������. Det beror troligen på att
nyckelorden påverkar rankningen hos HotBot och att dokument som innehåller dem rankas
högre.

Det är alltså relativt komplicerat att besvara mina frågeställningar om hur indexeringen hos
HotBot fungerar och om de funktionerna HotBot påstår sig tillämpa stämmer överens med vad
tillämpning innebär i teorin. Här listar jag dock en del saker som jag kunnat konstatera:
•  Skiljetecken hanteras olika, beroende på vad det är för skiljetecken och i vilket sammanhang

det förekommer. Punkter verkar indexeras, men inte bindestreck, men om det tolkas som ett
eller två ord skiljer sig.

•  Många vanliga icke-betydelsebärande ord är indexerade liksom siffror. Notess (2002)
påstående att HotBot eliminerar stoppord stämmer alltså inte. Sökningen på ����	������������	
>�	��%���&��
	 generade dock inte en enda träff där frasen förekom, men däremot förekom
frasen i träffarna för söksträngen då den ej söktes som fras.

•  Stemming fungerar relativt bra, även om antalet träffar är något tveksamt och systemet inte
klarar att reducera alla ordvarianter till dess stam. Stemmingsfunktionen stämmer egentligen
inte med teorin, eftersom då ska stamreduceringen ske vid indexeringen.

•  Även frassökningen fungerar relativt bra. Jag tycker att träffarna för både :������	��-�	 och
�	�	����
������
 kan accepteras, men det finns en del frågetecken kring varför frassökningen
genererar just de träffar den gör. Träffarna innehåller inte alltid den exakta frasen. Därför är
det svårt att förstå hur HotBot indexerar fraser. Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999, s. 383)
menar också att det finns många sökmotorer som erbjuder frassökning, men hur det
egentligen utförs är oklart. Träfflistan för ����	������������	�>�	��%���&��
	 är under all kritik
och innehåller inte en enda träff med frasen och HotBot klarar inte heller ��:-��������%���	!	.
Det var tråkigt att upptäcka att frassökning med citationstecken inte fungerar utan generar
samma träffar som sökning på alla ord.

•  Trunkeringen är mycket svår att förstå eftersom antalet träffar ökar när jag söker på längre
sekvenser av ett ord. HotBot klarar inte ens sitt eget exempel med car?.

•  Återigen var träfflistorna omvända mot vad jag förväntade mig och därför måste jag
konstatera att maskering inte fungerar speciellt bra hos HotBot.
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•  Fältsökningen är inte så välutvecklad, förutom för olika format, men sökning på titel fungerar
bra och det är troligt att det för termerna i titelfältet anges i den inverterade filen att de
förekommer där, eftersom orden i titel även påverkar rankningen hos HotBot.

Min tredje frågeställning berör problemet med hur sökresultaten påverkas av valet att tillämpa
funktionerna eller inte. Självklart påverkas sökresultaten av vilka funktioner som tillämpas. Man
kan ifrågasätta varför stoppord ska vara sökbara, vilken funktion fyller det att få 80 miljoner
träffar vid sökning på ���? Men å andra sidan kan eliminering av stoppord göra sökningar på �&	
B&� eller ��� �	� ��� ���� ��� �	� omöjliga, om inte fraser skapas före stopporden elimineras. En
funktion som jag saknar är närhetssökning som jag anser vara mycket användbart och som i stor
utsträckning kan ersätta frassökning, men det kräver förstås att termernas placering i texten
registreras i den inverterade filen och mig veterligen finns funktionen endast hos en sökmotor,
nämligen AltaVista. �Det är förstås svårt att bestämma huruvida en funktion ska tillämpas eller
inte, stoppordlistor har ju tydliga för- och nackdelar. Man kan ändå ifrågasätta om alla funktioner
är nödvändiga. Behövs verkligen stemming på det sättet HotBot hanterar den, d.v.s. först vid
sökning, när möjligheten att trunkera finns? Användaren måste visserligen själv tänka på
varianter för ord som förändras vid böjning, som �&����>��&�-!&�, men jag skulle hellre se en väl
fungerande trunkeringsfunktion än att möjlighet till både stemming och trunkering finns, men
som bara fungerar halvdant. När stemming sker först vid sökning faller dessutom fördelen att
funktionen minskar indexstrukturen bort. Det tvistas dessutom om stemming har positiv inverkan
på återvinningseffektiviteten (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s.168; Moens 2000, s. 83).
Maskering kan ofta ersättas med en OR-sökning, <����#=�<�	�, men det kräver en relativt
avancerad användare, vilket i och för sig är fallet för sökning med de flesta funktioner jag tar
upp.

Ett problem anser jag är HotBots inkonsekvens i hur funktionerna hanteras. Eftersom jag som
användare inte kan se ett tydligt mönster i indexeringen, vet jag ju inte heller hur sökresultaten
kommer påverkas av vilka indexeringstekniker som använts. Jag skulle önska en tydligare
förklaring av hur skiljetecken hanteras, hur fraser skapas och hur de andra funktionerna fungerar
och sedan vid sökning kunna konstatera att det faktiskt fungerar. Deras hjälpsida är svår att hitta
på och saknar funktionen att backa så man får ofta börja om, men den som inte ger sig kan få en
hel del hjälp, som i många fall tyvärr inte lönar sig på grund av den inkonsekvens jag upplevde
vid sökning. Som Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 167) skriver är det inte svårt att skapa
system som stödjer de textoperationer och sökfunktioner som jag berör i uppsatsen, men att det
kan skapa problem för användaren att förstå varför systemet återvinner just de dokument det gör.
Än mer problematiskt blir det att förstå när systemet stödjer funktionerna, men de inte fungerar
som de ska. Då kan det vara bättre att låta bli att implementera textoperationer,  som vissa
sökmotorer gör (Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 1999, s. 167). Mitt syfte med den här uppsatsen
var att ta reda på om de redan existerande teknikerna för automatisk indexering fungerar hos en
sökmotor på webben. Hur de fungerar generellt hos sökmotorerna på webben kan jag inte avgöra
efter att ha observerat en sökmotor, men jag kan konstatera att det finns många problem med
HotBots indexering. Problemen som uppstår kan bero på att metoderna för automatisk
indexering, som är utvecklade för homogena databaser med relativt stabilt innehåll inte lämpar
sig för webbens storlek med alla typer av dokument och dess föränderliga karaktär. Enligt
Korfhage (1997, s. 277) är de stora sökmotorerna till stor del utvecklade av personer utan
erfarenhet inom IR, vilket naturligtvis kan ge ineffektiva sökmetoder och det känns som att det
kan gälla för HotBot.
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 Jag är också böjd att hålla med Lancaster (1998, s. 305) som menar att den entusiasm som
uttrycks över sökverktyg som återvinner tusentals dokument till och med vid specifika sökningar
är förvånande, speciellt eftersom många träffar antagligen är icke-relevanta, av låg kvalitét eller
dubbletter av andra träffar. Vidare skriver han (s. 306) att det verkar som att ju mer automatisk en
process är desto mindre kritiska är användarna och det kan man ju verkligen ifrågasätta. Vi kan ju
inte minska våra krav på att saker och ting ska fungera bara för att det är en automatisk process.
Gudivada et al. (1997, s. 68) menar att om inte dagens sökverktyg förbättras vad det gäller
återvinningseffektiviteten, kommer webben att utvecklas till ett
”informationsunderhållningscentrum” för användare utan specifika mål med sina sökningar. Det
vill jag inte riktigt hålla med om, eftersom min uppfattning är att vana informationssökare kan
hitta relevant information även på webben. Dock har min undersökning i mångt och mycket visat
motsatsen, det hjälper inte att ha goda kunskaper i informationssökning om inte systemen är
utvecklade av personer med samma goda kunskaper, som förstår problemen inom indexering och
IR. Det är även ett problem att terminologin för informationssökning hos sökmotorerna inte är
konsekvent och att det därför är svårt att veta hur begreppen ska tolkas. För en ovan användare är
det förstås ännu svårare och jag har upptäckt en ovilja hos en del människor att lära sig mer om
informationssökning, eftersom det trots hårt arbete kan vara en fruktlös process. Det kan bero på
att användarna enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 10) sällan definierar sitt
informationsbehov, utan istället formulerar en sökfråga direkt, vilken IR-systemet sedan hanterar.
Eftersom de flesta användare har dåliga eller inga kunskaper om hur text- och
sökfrågeoperationer går till, är sökfrågor ofta inadekvata och det är inte förvånande att dåligt
formulerade sökfrågor leder till dåliga sökresultat, vilket ofta är fallet på webben (Baeza-Yates
och Ribeiro-Neto 1999, s. 10).

Savoy och Picards (2001) undersökning, som presenteras i kap 5.1, visade på relativt positiva
resultat vid implementering av klassiska IR-tekniker i en testkollektion som skulle påminna om
en webbmiljö och de modeller som presterade bra i standardtextkollektion även fungerade i deras
kollektion. Jag tror också att den gedigna kunskap som finns inom IR och indexering är mycket
användbar för webben, men det krävs att det finns en medvetenhet om vilka effekter
implementeringar av olika tekniker kan medföra. Därmed vill jag knyta an till Srinivasan, Ruiz
och Lam (1996), som utvärderade hur väl termviktningsmåttet ��� fungerar i en webbkollektion,
och konstaterade att man bör dra nytta av den indexeringskunskap som finns, men inte glömma
att webben skiljer sig från andra textsamlingar och att man därför bör iaktta försiktighet vid
användandet av standardtekniker för indexering på webben.

Båda dessa studier har arbetat i en experimentell miljö med en skapad webbtextkollektion, där de
implementerat de funktioner de vill undersöka. De har kontroll över hur indexeringen går till och
därmed hur funktionerna är tänkta att fungera och kan sedan utvärdera om resultaten lever upp till
förväntningarna. Studierna kan dessutom upprepas eftersom det är möjligt att återskapa
testkollektionen. Jag har däremot utfört en studie av ett verkligt fall och resultaten av mina
sökningar är bara giltiga just då de utfördes. Jag har ingen kontroll över hur HotBots sökmotor
arbetar, om HotBot förändrar sina indexeringstekniker eller över deras dynamiska databas som
kan uppdateras när som helst. Tidsmässigt har jag inte heller haft möjlighet att undersöka mer än
förstasidan på de tio högst rankande sidorna i sökresultaten. I vissa fall antar jag att HotBot måste
indexera sidorna längre ned i sidstrukturen eftersom jag inte kunnat hitta något som gör sidan
relevant för sökningen, om det inte är så att sidan uppdaterats sedan HotBots robot senast besökte
den.
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Vid informationssökning på webben råkar man utför problematiken med IR över språkgränserna,
d.v.s. cross-language information retrieval, CLIR (se kap 5.2.3). Det har forskats mycket kring
det engelska språkets uppbyggnad, men det finns många språk i världen som dessutom har en
mycket mer komplicerad struktur än engelskan. Det krävs också mer komplicerade
översättningsprogram än de som översätter ord för ord eftersom det kan ge enorma feltolkningar.
Jag undrar verkligen hur CLIR fungerar hos sökmotorerna som primärt bygger på det engelska
språket, men ändå återvinner dokument på olika språk. Lawrence och Giles (1999), som
undersökte hur stor del av webben olika sökmotorer täcker, upptäckte att USA-sidor indexeras i
större utsträckning�än andra sidor.

Srinivasan, Ruiz och Lam�(1996) betonar vikten av att indexering av webben granskas eftersom
effektiv återvinning är beroende av effektiv indexering. Jag kan naturligtvis inte dra några
generella slutsatser efter att ha undersökt en sökmotor som har varit svår att urskilja mönster hos,
men jag kan ändå konstatera att om en så stor och erkänd sökmotor som HotBot är så pass
inkonsekvent så finns det problem som behöver lösas om vi ska kunna hantera den ständigt
ökande informationsmängden på webben. En viss del kan säkert lösas genom granskade
länkkataloger, men de ofantliga mängderna information skulle inte kunna hanteras av enbart
mänsklig kraft om vi så avsatte halva jordens befolkning för detta. Ett annat problem är att
granskningen blir subjektiv. Således är vi beroende av automatiska metoder. Jag vill därför
avsluta med att hålla med Moens (2000, s. 24) som anser att dagens informationssystem inte helt
lever upp till kravet att de ska representera innehållet i en text och att bättre tekniker för
automatisk indexering skulle kunna vara till hjälp för att lösa problem inom
informationsåtervinning. Det är kanske vad som behövs för att få effektiva söktjänster på
webben, eftersom de existerande metoderna för automatisk indexering inte helt lämpar sig för
den nya kontext för informationsåtervinning som webben utgör. Det är ett aldrig sinande
forskningsområde.
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I takt med att webben växer får vi tillgång till allt mer information av varierande karaktär.
Sökmotorerna ger oss en möjlighet att få någon struktur i informationsmängden, men det är ändå
svårt att hitta det man söker på webben. Problemet skulle kunna ligga i att sökmotorerna ofta är
utvecklade av personer som inte har någon erfarenhet av indexering och IR. Mitt syfte med den
här uppsatsen var därför att undersöka hur de redan existerande teknikerna för automatisk
indexering fungerar hos en sökmotor på webben och hur valet att tillämpa dem, eller inte,
påverkar informationsåtervinningen. Det syftet ledde fram till följande frågeställningar:
•  Hur fungerar indexeringen hos sökmotorn HotBot?
•  Sökmotorerna påstår sig tillämpa olika funktioner och så även HotBot. Stämmer deras

uppfattning om dessa överens med den definition av funktionerna som jag presenterar i
begreppsgenomgången (kap. 3-4)?

•  Vilka konsekvenser på sökresultaten får HotBots val att tillämpa / inte tillämpa de funktioner
jag presenterar begreppsgenomgången?

För att kunna nå fram till svar på dessa frågeställningar har jag genom litteraturundersökningar
byggt en teoretisk grund till ämnesområdet genom att först presentera ett antal begrepp som är
relaterade till automatisk indexering. Därefter har jag utfört en studie av sökmotorn HotBots
automatiska indexering.

Eftersom frågeställningen berör hur den automatiska indexeringen påverkar
informationsåtervinningen tar jag kortfattat upp IR samt två centrala begrepp inom IR-
forskningen, nämligen relevansbegreppet och återvinningseffektivitet, eftersom dessa begrepp i
allra högsta grad berörs i uppsatsen. Jag presenterar även kortfattat de tre klassiska IR-
modellerna, den booleska modellen, vektormodellen och den probabilistiska modellen, eftersom
jag vill ge en bild av hur en IR-modell kan se ut och därmed ge en inblick i hur sökmotorerna på
webben fungerar, eftersom de i stor utsträckning bygger på varianter av dessa modeller.

Därefter följer en genomgång av indexering i allmänhet och automatisk indexering i synnerhet. I
detta avsnitt presenteras den inverterade filen som är det index där ämnesorden lagras och
följande funktioner inom automatisk indexering: den lexikala analysen, stoppord, stemming, ord-
och frasindexering och termviktning. Vad funktionerna innebär samt vilka konsekvenser det får
att tillämpa dem eller inte diskuteras. Vad det gäller informationssökning på webben tar jag upp
olika sökverktyg, men framförallt sökmotorerna samt deras index och rankningsmetoder. Jag
presenterar även följande sökfunktioner: trunkering, maskering, ord- och
frassökning/närhetsoperatorer och fältsökning och hur den inverterade filen måste se ut för att
funktionerna ska vara möjliga. Den här genomgången är alltså min bas för att kunna genomföra
en studie av en sökmotors automatiska indexering.

I kapitlet om tidigare och närliggande forskning tar jag upp studier som undersökt hur
indexeringen påverkar informationsåtervinningen samt några aktuella forskningsområden som
ligger nära mitt ämnesområde. Detta gör jag för att förankra mitt arbete i den forskning som förs
inom området, men även för att kunna jämföra min studie med deras.
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För att försöka observera mönster hos HotBot och på så sätt utläsa något om deras
indexeringsmetoder utförde jag sökningar i deras söktjänst. Ett antal sökningar utfördes för de
ovan nämnda funktionerna för automatisk indexering och sökning. Söktermerna hämtade jag i
stor utsträckning från exempel i begreppsgenomgången eftersom jag ansåg att de berörde
relevanta problem samt för att på så vis knyta ihop dessa delar av uppsatsen. I sökresultaten
undersökte jag var söktermerna förekom, deras frekvens och antalet träffar de olika varianterna
av en sökterm gav för att kunna jämföra. Det var svårt att se några klara mönster bland träffarna
jag fick och min uppfattning blev snarare att HotBot var inkonsekvent på flera punkter. Dessutom
upplevde jag att de som utvecklat systemet inte alltid är på det klara med vad de olika
funktionerna innebär eller så är indexeringen så pass dålig att systemet inte kan leva upp till vad
det lovar. Jag kan visserligen inte dra några generella slutsatser efter att ha undersökt en
sökmotor, men det verkar som att de existerande teknikerna för automatisk indexering kanske
inte lämpar sig för webbens kontext.
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Här presenterar jag resultaten av en sammanställning av de sju sökmotorerna som låg till grund
för mitt slutgiltiga val av HotBot. Jag har försökt ta reda på hur de sju sökmotorerna tillämpar
automatisk indexering samt vilka av de sökfunktioner jag tidigare tagit upp som sökmotorerna
stödjer. Jag väljer att presentera samtliga sju för att visa hur jag kommit slutligen kom fram till
HotBot. Jag har utgått ifrån den information som finns på varje sökmotors webbplats, vanligen
under hjälpsidorna, men en del information har även varit tillgänglig på andra sidor på
webbplatsen. Som jag ser det finns det två huvudsakliga svårigheterna med att ta reda på detta.
Den första gäller svårigheten att hitta svar på det jag vill ha eftersom hjälpsidorna inte alltid är
helt enkelt uppbyggda och jag har tvingats leta fram och tillbaka. När det inte gått att finna
information om en viss funktion har jag antagit att det beror på att sökmotorn inte stödjer den.
För  att vara på den säkra sidan har jag även konsulterat Search Engine Showdown och då fått
mina misstankar bekräftade. Den andra svårigheten är de i viss mån ovilliga att lämna ut
detaljerad information framför allt om hur indexeringen går till. Funktionerna presenteras i en
tabell i den utsträckning det verkar lämpligt, men alla funktioner beskrivs även i löpande text.

����	����� AllThe
Web

AltaVista Google HotBot Lycos MSN
Search

WiseNut

Stoppord12 Nej Nej Ja13 Ja14 Nej Ja Ja
Stemming Nej15 Nej Nej Ja Nej Ja Nej

�	C4B�2��
�2;:
AltaVista är den sökmotor som bäst beskriver hur den lexikala analysen går till genom att
beskriva att skiljetecken i en sökfråga behandlas som mellanslag i en fras. Vidare är AltaVista
inte versalkänslig16 2%�
	� 
	�
����	3, men beaktas om söktermen sätts inom citationstecken.
HotBot informerar att systemet är versalkänslig om ordet består av minst en versal och då
matchas söksträngen bokstav för bokstav, Google att det inte är versalkänsligt och MSN Search
meddelar att gemener ger träff på allt. MSN Search har även ett felstavningsprogram, men det
framgår inte om det tillämpas även på indexeringstermerna. De övriga är, enligt Search Engine
Showdown inte versalkänsliga.

��<@@<�3
Google och WiseNut ignorerar stoppord i sökfrågan, men inte vid indexering eftersom det är
möjligt att söka på stoppord om ett ”+”-tecken skrivs före stoppordet. Av de övriga är det endast
HotBot och MSN Search som eliminerar vanliga stoppord.

                                                
12 Svarar på frågan om det finns det ord som sökmotorn ignorerar vid sökning.
13 Google liksom WiseNut ignorerar stoppord i sökfrågan, men inte vid indexering eftersom det är möjligt att söka på
stoppord om ett ”+”-tecken skrivs före stoppordet
14 Enligt Notess (2002).
15 Ingen information om stemming ges och därför antar jag att funktionen inte tillämpas. Detta gäller även AltaVista,
Lycos och WiseNut.
16 Svenska datatermgruppens (2002) översättning. Även skifteslägeskänsklig. Det innebär att systemet beaktar om
termerna skrivs med gemener eller versaler.
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��	994
5
HotBot och MSN Search har en sökfunktion för stemming, som innebär att sökning på stam ger
träff även på längre varianter och sökning på hela ord ger träff på andra ord med samma stam.
Stemming är ju en del av indexeringsprocessen, men hos dessa sökmotorer verkar det inte skilja
sig stort från trunkering. Google informerar att systemet inte stödjer stemming, medan de övriga
inte berör funktionen.

���:	�
Det går inte att utläsa hur sökmotorerna går till väga för att utföra frassökningar, om systemet har
en algoritm som automatiskt genererar fraser eller frassökningen ger träffar på ord som
förekommer nära varandra, vilket är troligare, på grund av problemet med att skapa fraser
automatiskt som jag tidigare berört. Alla sökmotorerna i undersökningen erbjuder dock
sökfunktionen 	��%���&��
	-matching, genom en speciell ruta eller genom att sätta frasen inom
citationstecken. Hur sökningen efter en exakt fras är möjlig om det inte finns fraser i den
inverterade filen är en intressant fråga som undersöks i den andra delen av undersökningen.
Mellanslag mellan orden i en söksträng tolkas som AND hos alla sökmotorer, utom AltaVista där
det tolkas som OR, men ju fler av termerna en webbsida innehåller desto högre rankas den.

�	�974B�
4
5�<=>���
B
4
5
Här är det svårt att få fram information eftersom sökmotorerna är mycket förtegna om sina
termviktningsalgoritmer, men vissa saker har ändå gått att utläsa.
�22�>	$	A� informerar endast att webbsidorna rankas efter relevans, men viss möjlighet att
påverka finns under 5-
���F	�
�2��64:�� rankar webbsidor som innehåller alla söktermer högre än de som enbart innehåller
vissa.
Hos�'<�%<��påverkas rankningen av ord i titel, nyckelord, ordensfrekvens i dokumentet samt
dokumentets längd.
�<<52	 rankar dokumenten efter hur många som länkar till dem och en länk från en ”viktig” sida
ger högre vikt. Alla söktermer måste finnas med för att ett dokument ska återvinnas och
ordningen söktermerna skrivs i sökfrågan påverkar sökresultatet
�;=<:� spindel bestämmer nyckelord och beskrivning av dokument genom att undersöka ord i
titel, rubriker och underrubriker samt ordens frekvens och var i dokumentet de förekommer.
Metataggarna �	�<���
 och �	
%������� indexeras inte.
�����	��=> och $4:	�D� lämnar ingen information om rankningen.

#(��������� AllThe
Web

AltaVista Google HotBot Lycos MSN
Search

WiseNut

Trunkering Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
Maskering Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
Fraser Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Närhet Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Fält Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej
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5
Tre av sökmotorerna i undersökningen stödjer trunkering. Hos AltaVista är trunkeringstecknet *.
Det kan användas efter minst tre tecken och motsvara upp till fem tecken. HotBot stödjer både
vänster- och högertrunkering, med * noll eller fler tecken och ? för ett tecken. Ett ord kan
innehålla fler trunkeringar men måste bestå av minst tre tecken. Hos MSN Search är
trunkeringstecknet en asterisk *.

��:B	�4
5
Samma sökmotorer som stödjer trunkering stödjer även maskering.

�8�>	�:<@	���<�	�
Endast AltaVista stödjer närhetsoperatorn NEAR., vilken tillåter upp till tio ord mellan
söktermerna.

�82�:�B
4
5
Alla sökmotorer utom WiseNut stödjer fältsökning i en mängd olika fält.
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��2����(A.L.A. ger samma träfflista) Sökdatum: 2002-04-29
�4�	2���,�� �2� ��2��� !	;E<�3:
Welcome to L.L.Bean
http://www.llbean.com

0 0 -

Randal L. Schwartz
http://www.stonehenge.com/merlyn/

3 0 Ja, ej sökterm

R.L. Drake Company Home Page
http://www.rldrake.com/

0 0 RL Drake, R.L.
Drake, Drake R.L.

The Henry L. Stimson Center - The Henry L. Stimson
Center
http://www.stimson.org/

0 0 Ja, ej sökterm

L.A. Weekly
http://www.laweekly.com/

2 0 LA Weekly

Ronald L. Rivest : HomePage
http://theory.lcs.mit.edu/~rivest/

0 0 -

Stumpers-L
http://www.cuis.edu/~stumpers/

0 0 -

P.S.A.L.M (Please Sing A Lively Melody)
http://www.btinternet.com/~skitol/index.htm

4 0 P.S.A.L.M

John Milton: The Milton-L Home Page
http://www.richmond.edu/~creamer/milton/

3 0 Milton-L

John L. Scott NW Real Estate - Northwest Homes & Land
For Sale
http://www.johnlscott.com/

0 0 john l scott

�2�  (a-l-a ger samma träfflista) Sökdatum: 2002-04-29
�4�	2���,�� �2� ��2��� !	;E<�3:
Welcome to ALA
Http://www.ala.org/

82 0 -

American Lung Association
Http://www.lungusa.org/

10 0 local ala

ALA Sitemap
Http://www.ala.org/sitemap.html

186 0 -

ALA Library Education and Employment Menu Page
Http://www.ala.org/education/

42 0 -

Banned Books Week, Free People Read Freely
Http://www.ala.org/bbooks/

78 0 Ja, ej sökterm

Booklist Home Page
Http://www.ala.org/booklist/

11 0 -

Welcome to Alabama! 33 0 alabama, alabama
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Http://www.state.al.us/2k1/ government
ALSC HOMEPAGE – COOL SITES FOR KIDS
Http://www.ala.org/alsc/children_links.html

40 0 -

American Libraries Online
Http://www.ala.org/alonline/

28 0 ALOnline, AL
Online, ALA,

American Association of School Librarians
Http://www.ala.org/aasl/

17 0 -

<
24
	 (även on-line, ”online” och ”on-line”) Sökdatum: 2002-04-23
�4�	2���,�� �
24
	 �
124
	 �
�24
	 !	;E<�3:
Computer Manuals Online Bookstore – the
UK mail order computer book specialist
supplying COMPUTER BOOKS online
http://www.compman.co.uk/

9 0 0 Ja , ej sökterm

EDGAR Online, Inc.
http://www.edgar-online.com/

15 0 0 -

Casino21: Online Gambling with real money
on poker, blackjack, keno, roulette.  Win
cash prizes online gambling with our virtual
games.  Like to bet? Place bets on internet
casino games for gamblers and gamers.
http://www.casino21.com/

32 4 0 online gambling, on-
line, onlinecasinos,
onlinegambling,
online-casinos,
online-gambling,
gamblingonline,
gambling-online,
online gamble

YourDictionary.com • Home Page
http://www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/dicti
on.html

1 0 0 Ja, ej sökterm

Dictionary.com
http://www.dictionary.com/

3 0 0 online dictionary

Merriam-Webster OnLine
http://www.m-w.com/dictionary.htm

4 1 0 online dictionary,
online thesaurus,

Welcome To Online Sports
http://www.onlinesports.com/pages/Welcom
e.html

29 1 0 -

Internet Providers on the TAG Online Mall
http://www.tagsys.com/Providers/

9 0 0 -

eBay - The World's Online Marketplace
http://www.ebay.com/

1 0 0 Ja, ej sökterm

Alexander Casino, Fun Internet/Online
Gambling, No Download
http://www.alexandercasino.com/

9 0 0 online casino
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<
�24
	 (även ”on line”) Sökdatum: 2002-04-23
�4�	2���,�� �
24
	 �
124
	 �
�24
	 !	;E<�3:
Online Bible - European Home
http://www.onlinebible.org/

5 0 0 -

Welcome to E! Online
http://www.eonline.com/

191 0 0 E! Online

On-Line Bible
http://cas.et.tudelft.nl/~patrick/fun/bible.htm
l

0 3 0 -

Welcome To CyberPharmacy
http://www.cyberpharmacy.com/

4 0 0 online pharmacy,
online drugstore

Caribbean Travel: Welcom to the Caribbean
from Caribbean-On-Line
http://www.caribbean-on-line.com/

1 68 0 Ja, ej sökterm

Books-On-Line Home Page of 19576 Free
Books
http://www.books-on-line.com/

1 8 2 Books-On-Line, On-
Line-Books

Zarf's List of Interactive Games on the Web
http://www.leftfoot.com/games.html

7 1 0 -

Merriam-Webster OnLine
http://www.m-w.com/

4 1 0 online dictionary,
online thesaurus

Installing a Second Phone Line
http://www.rhythm.com/~mcguire/secondlin
e.html

0 0 0
(36
line)

-

Afghanistan Online
http://www.afghan-web.com/

13 0 0 Afghanistan Online,
Afghan Online Press

<
�24
	�1�	C�=��@>��:	��(även on-line – exact phrase) Sökdatum: 2002-04-23
�4�	2���,�� �
24
	 �
124
	 �
�24
	 !	;E<�3:
The Online Books Page
http://digital.library.upenn.edu/books

9 0 0 -

YourDictionary.com • Home Page
http://www.bucknell.edu/~rbeard/diction.ht
ml

1 0 0 Ja, ej sökterm

Sierra Games
http://www.sierra.com/

1 0 0 -

On-line Medical Dictionary
http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd/

0 4 0 Ja ej sökterm

Education resources on the Internet - Home
Page
http://www.edufind.com/english/grammar/

6 0 0 -

FOLDOC – Computing Dictionary
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/index.html

0 3 0 Ja ej sökterm

Fine Line Features || Home Page
http://www.flf.com/homepage.html

1 0 0
19 line

-

YourDictionary.com • Home Page 1 0 0 Ja, ej sökterm
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http://www.yourdictionary.com/
A Gallery of Interactive On-Line Geometry
http://www.geom.umn.edu/apps/gallery.html

1 0 0 -

Amnesty International – working to protect
human rights worldwide
http://www.amnesty.org/

16 0 0 Ja, ej sökterm

��<@@<�3

���+������������+��2+�	��J����	������������	J3 �*����-7�����$��$��
�4�	2���,�� �<�A	�<��
<���<�A	 !	;E<�3:
The Hamlet Site: Watching To be or not to be
http://vccslitonline.cc.va.us/TheHamletSite/watch2B.
htm

2

A Short Course on Shakespeare's Hamlet
http://www.netcomuk.co.uk/~iandel/index.html

0 Ja, ej söktermer

IPL William Shakespeare's Complete Works
http://www.ipl.org/reading/shakespeare/shakespeare.h
tml

0 -

TO BE OR NOT TO BE -- Politics or Cultural
Survival
http://www.nala.com/Editorial/CULTPOLT.html

3 -

To Be or Not To Be Awake: Consciousness
http://www.spiritsong.org/unit9.htm

3 -

WilliamShakespeares.com WILLIAM
SHAKESPEARE: Hamlet &
Shakespeare & More!
http://williamshakespeares.com/

1 Ja, ej söktermer

TO BE OR NOT TO BE A SOLO:
http://www.hurstassociates.com/JAH060999/tsld001.
htm

2 -

Speeding up Shakespeare (in MARION)
http://einsy1.clpgh.org/MARION/AAL-7720

1 -

For To Be or Not To Be (4-2b)
http://www.4-2b.com/

1 -

Lesson 2: To Be or Not to Be
http://www.cs.brown.edu/fun/welsh/Lesson02.html

4 -
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���+������������+��,��	�����'���� �*����-7�����$��$��
�4�	2���,�� !	;E<�3:
GNU’s Not Unix! - the GNU Project and the Free Software Foundation
(FSF)
http://www.gnu.org/

Ja, ej sökterm

Christian Resources on the Internet (1 of 55)
http://www.iclnet.org/pub/resources/christian-resources.html

-

HOT or NOT? – www.hotornot.com
http://www.hotornot.com/

-

Not Just for Kids! A website for kids and their families.
http://www.night.net/kids/

Ja, ej sökterm

Not Just Cows; Guide to Agriculture and Agricultural Resources on the
Internet and the World Wide Web
http://people.morrisville.edu/~drewwe/njc/

Ja, ej sökterm

GNU's Not Unix!
http://www.cs.pdx.edu/~trent/gnu/

-

The NOTMILK Homepage! (MILK is a bad-news substance!)
http://www.notmilk.com/

Ja, ej sökterm

Cures not Wars.org
http://www.cures-not-wars.org/

-

Welcome to Not Me, Not Now
http://www.notmenotnow.org/welcome.cfm

-

Not Lame Recordings – power pop record labels and distributor
http://www.notlame.com/

3 not

E>< (även WHO, Who) Sökdatum: 2002-04-24
Titel / URL WHO who Who  Keywords
World Health Organization: World Health
Organization
http://www.who.int/home-page/

37 69 -

Who/Whom
http://dcs.unl.edu/conted/stylemanual/who.html

0 5 4 (12) -

Who's Alive and Who's Dead
http://www.whosaliveandwhosdead.com/

- 5 4 Ja, ej sökterm

WHO: Site Index
http://www.who.int/home/reports.shtml

20 34 - -

Thewho.net – Multimedia Extravaganza
Http://www.thewho.net/mm/

- - 4 (5) -

WHO: Contact the World Health Organization
http://www.who.int/home/hq.shtml

22 48 - -

Who's Who Online
http://www.whoswho-online.com/

- 8 52
(22)

Who's Who, who's
who, whoswho

who/whom
http://wsu.edu/~brians/errors/who.html

1 7 2 (21) -

History of the Who
Http://www.thewho.net/hyper/whohist.html

0 1 6 (1) -
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WebMD/Lycos - Article - Who Decides Our Fate?
http://webmd.lycos.com/content/article/1691.50302

1 7 2 (1) Whoholistic

Siffrorna inom parantes anger varianter av who då hela ord ej matchas.
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Oregon Department of Fish and Wildlife
http://www.dfw.state.or.us/

7 3 0 -

Alaska Department of Fish and Game
http://www.state.ak.us/local/akpages/FISH.GAM
E/adfghome.htm

20 17 0 5 fish, 4 fishing

New Mexico Game and Fish Home Page
http://www.gmfsh.state.nm.us/

1 0 0 -

Fish & Game Finder Internet - Fishing, hunting
and Vacationing!
http://www.fishandgame.com/

11 16 0 -

Big Fish Fishing Tackle On-Line Super Store-
One stop Fishing Tackle for all your tackle needs
http://www.bigfishtackle.com/
New Hampshire Fish and Game Department
http://www.wildlife.state.nh.us/
Florida Fish and Wildlife Conservation
Commission Home Page
http://www.floridaconservation.org/
The World-Wide Web Virtual Library: Fish
http://www.actwin.com/WWWVL-Fish.html
Washington Department of Fish and Wildlife
http://www.wa.gov/wdfw/
Welcome to Idaho Fish and Game!
http://www2.state.id.us/fishgame/fishgame.html

�>4
BG��>4
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5G��><D5>��9	3�:�	994
5 Sökdatum: 2002-04-25
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Thinks.com – brain games,
puzzles and pastimes
http://thinks.com/

1 90 0 0 0 Ja, ej
sökterm

ThinkGeek :: Stuff for Smart
Masses
http://thinkgeek.net/

1 0 0 0 32 think

Just Think
http://www.justthink.org/

10 0 1 0 10 -
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Opinion-Pages (Opinions,
Ideas and Commentary)
http://www.opinion-
pages.org/

4 0 0 1 4 Ja, ej
sökterm

E-business Strategy by
Thinking Cap | Usable,
Engaging Websites & New
Media for Business
http://www.thinkcap.com/

0 0 22 0 71 Thinking
Cap

Mind Tools – Helping you to
live an excellent life!
http://www.mindtools.com/

2 0 5 2 1 thinking

Creative Think
http://www.creativethink.com
/

1 0 3 0 1 Creative
thinking,
thinking
outside the
box

John Dewey: How We Think:
Table of Contents
Http://paradigm.soci.brocku.c
a/~lward/Dewey/DEWEY_12
.html

3 0 2 10 0 -

Amazon.com: Explore similar
items

1 0 1 0 0 -

Lynnwood, WA real estate-
Cleve Martin-Realtor-
Everything you want to know
about
Lynnwood, WA real estate
and more! Thinking about
real estate, think Windermere
Real
Estate, Lynnwood, WA!
http://www.internet-
homes.com/

1 0 1 0 0 Ja, ej
sökterm
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The JOINT VENTURE HOME PAGE
http://home.earthlink.net/~fpearce/Jointventure.html
International Joint Ventures
http://users.rcn.com/tradelaw/jointventures.html
Joint Venture Contract or Agreement
http://www.nightcats.com/sales/JV.html
Alliance Management Group – Strategic Alliance Consulting
http://www.strategicalliance.com/
Canada US investment – business investment advisory services
http://www.canadausinvestment.com
Best venture marketplace and resources by www.wvnnetpert.com
http://www.wvnnetpert.com/
Forms ReSource Homepage: Forms, Agreements, & Contracts
http://www.formsresource.com/
NASA/University Joint Venture (JOVE) Program
http://geo.arc.nasa.gov/opport/jove.html
LII: Law about...Joint Ventures
http://www.law.cornell.edu/topics/joint_ventures.html
Business Opportunity - Joint Venture
http://www.floradream.com/

7	
	�4�
�A24
3: (även 10 första träffarna för blind Venetians) Sökdatum: 2002-04-25
�4�	2���,�� !	;E<�3:
>#1 Blinds Wholesale sells Blinds & Shades at up to 85% off! All kinds
of blind shade and treatment for window.
http://www.blindswholesale.com/

Venetian blinds

U-TA Venetian Blind Enterprise
http://www.u-ta.com/

venetian blind

wooden blinds
http://www.blinds-2go.co.uk/wood_blinds.htm

wooden blinds

Venetian Blinds
http://www.cinepad.com/filmnoir/blinds.htm
Vista Blinds- Aluminium Venetians
http://www.vistablinds.com.au/pages/aluven.html

Blinds, verticals
blinds, aluminium
venetians…

About Window Accessory Company, Inc
http://www.windowaccess.com/about.htm
[VBM] - Venetian Blinds Manufacturing Co Ltd - [VBM]
http://www.vbm.co.uk/main.htm
Home of Custom Built Screens & Custom Venetian Blinds
http://home.swbell.net/hollent/index.html

Custom Venetian
Blinds,



61

SONEX DECORE PVT. LTD.-Architectural product,Metal False
Ceilings,Venetian Blinds,
Vertical Blinds, Drapery Rods, Sofio RODS
http://www.sonexindia.com/

Venetian Blinds,
Vertical Blinds,

Clare Blinds manufacturer of blinds for homes and conservatorys
http://www.clareblinds.co.uk/

blinds, venetian

7	
	�4�
�A24
3: .�	C�=��@>��:	 Sökdatum: 2002-04-25
Titel / URL Keywords
U-TA Venetian Blind Enterprise
http://www.u-ta.com/

venetian blind

Shades and Blinds, Window Treatments, Symphony cellular shades,
Softview venetian blinds and more!
http://www.shadesblinds.com/

blinds, venetian

All home decorating products available from decoratetoday
http://www.venetian-blinds-window-coverings.com/

Blind, blinds,

Same Day Blinds - Window Treatments, Mini Blinds, Vertical Blinds,
Window Coverings, Venetian Blinds, Levolors, Shades, Wood Blinds,
Privacy Shades, Special Blinds, Discount Blinds, & Duettes
http://www.samedayblinds.com/

VENETIAN
BLINDS

Venetian Blinds-Care and Dusting
http://www.msue.msu.edu/msue/imp/mod02/01500219.html

venetian blinds blinds

Venetian blinds from blinds 2go
http://www.blinds-2go.co.uk/venetian_blinds.htm

Venetian blinds

Window Blinds,VELUX,roller blinds,venetian blinds,vertical
blinds,wooden blinds
http://www.windowblinds.ie/venetianframe.htm

ventian blinds

Verosol - Venetian Blinds
http://www.verosol.com.au/venetian/project.htm

blinds, venetian
blinds

Louvolite : Window Blinds manufacturers, suppliers and installers
producing vertical, pleated, venetian and roller blinds for the trade, retail
and industrial sectors.
http://www.louvolite.com/

venetian blinds,

Home of Custom Built Screens & Custom Venetian Blinds
http://home.swbell.net/hollent/

Custom Venetian
Blinds, blinds,

��ID
4<��4
�=<22	5	�.�	C�=��@>��:	 Sökdatum: 2002-04-30
�4�2	���,�� !	;E<�3:
Tyler Junior College
http://www.tyler.cc.tx.us/

College

Paris Junior College Home Page
http://www.paris.cc.tx.us/

Paris Junior College

National Junior College Athletic Association (NJCAA)
http://volleyball.org/njcaa/

Junior, College

JCFOOTBALLNETWORK.COM jucofootball.org JC FOOTBALL
NETWORK

Junior College
football, california
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http://www.jcfootballnetwork.com/ junior colleges
football,

http://www.ajccc.org/kballrpt.htm
http://www.ajccc.org/kballrpt.htm

-

Greenwood Publishing Group I1
http://www.greenwood.com/books/BookDetail.asp?dept_id=1&sku=FVP
/&imprintID=I1

-

American College Football (RSFC homepage)
http://www.cae.wisc.edu/~dwilson/rsfc/
Howard County Junior College District Articulation Agreement With
Scenic Mountain Medical Center School of Radiologic
Technologyhttp://www.hc.cc.tx.us/affiliated_organizations/scenic_mount
ain_srt/articulation-agreement.htm

Junior, College

Santa Rosa Junior College
http://www.santarosa.edu/rework/

-

Welcome to Daymar College
http://www.daymarcollege.com

Owensboro Junior
College of Business

ID
4<��=<22	5	�.�	C�=��@>��:	 Sökdatum: 2002-04-30
)�����%�-�� .�"/����
St. Petersburg College - SPC
http://www.spjc.cc.fl.us/

st pete junior college, St. Petersburg
Junior College, St. Pete Junior
College

Santa Rosa Junior College
http://www.santarosa.edu/

-

Welcome to Pensacola Junior College
http://www.pjc.cc.fl.us/

-

National Junior College Athletic Association
http://www.njcaa.org/

-

JCJC - Jones County Junior College
http://www.jcjc.cc.ms.us/

junior college

(på japanska)
http://www.fjct.fit.ac.jp/

-

Joliet Junior College
http://www.jjc.cc.il.us/

junior college

Welcome To JJC
http://www2.jjc.cc.il.us/

junior college

Tarrant County College District Page
http://www.tcjc.cc.tx.us/

tarrant county junior college

Tyler Junior Colleg
http://www.tyler.cc.tx.us/

College
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Multilingual Glossary for Art
Librarians - Section of Art
Libraries
http://www.ifla.org/VII/s30/pub/
mg1.htm

71 20 7 2 19 -

L631: Seminar in Music
Librarianship
http://www.music.indiana.edu/m
uslib/L631/2001/readings/libraria
nship.html

15 5 1 17 7 -

[OFER] INT: School Library
Journal. - 13.05.99
http://www.ehu.es/tablones/ofer-
trabec/msg00513.html

64 4 26 0 12 -

ALA/ACRL Instruction Section
Newsletter
http://www.ala.org/acrl/is/publica
tions/newsletters/13-2/

72 17 14 3 20 -

Professor Tom Wilson
http://www.shef.ac.uk/~is/wilson/
tom3.html

36 12 5 9 3 Ja, ej sökterm

The Future Isn't What It Used to
Be: Educators and Librarians in
the New Millenium
http://www.sla.org/division/dmil/
mlw97/simutis/

9 12 2 1 18 -

School of Library Science. Office
Files (1945-1985)
http://www.library.kent.edu/spec
coll/education/libsci.html

125 18 0 13 1 -

http://www.cpsr.org/cpsr/lists/rre/
current-cites

26 10 3 1 6 -

gbw1
http://www.lib.uiowa.edu/spec-
coll/gbw/gbw1.html

274 31 3 1 11 -

Gateways 32, April 1998
http://www.nla.gov.au/ntwkpubs/
gw/32/32.html

186 81 8 1 13 -

Här har jag matchat hela ord utom på librar då övriga varianter av ordet kommer med.

24A���4K Sökdatum 2002-04-29
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What do school librarians need
to know ?  Guidelines for
competency requirements  -
61st IFLA General Conference
http://www.ifla.org/IV/ifla61/6
1-klas.htm

38 (1) 20 50 12 11 -

C.W. Post Library Workshop
Manual: chapter three
http://www.liunet.edu/cwis/cwp
/library/workshop/workshp3.ht
m

25 (4) 1 2 1 6 -

b.htm
http://www.gwdg.de/~sub/eben
e_2/neuerwl/neu_95/b.htm

116 52 19 5 5 -

Open Directory – Reference:
Libraries: Library and
Information Science
http://dmoz.org/Reference/Libr
aries/Library_and_Information
_Science/

86
(21)

50 17 9 12 -

Reference and Digital Projects
Librarian -- Science &
Engineering Library –
University of California, San
Diego
http://orpheus.ucsd.edu/fac/s&e
digital.htm

27 (1) 13 4 1 6 -

ListOfLists.com Internet
Directory
http://listoflists.com/Top/Refer
ence/Libraries/Library_and_Inf
ormation_Science

59 (3) 27 10 6 8 -

LIBRARIAN'S GUIDE
http://www.wcape.school.za/su
bject/library/libguide.html

115 26 35 1 17 -

PLUS: Lib Links
http://skipper.gseis.ucla.edu/stu
dents/bjensen/html/plus/links.ht
m

52 (4) 16 12 3 17 -
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New technology, new
librarians?, 11th UK Nordic
Conference
Http://www.ukoln.ac.uk/service
s/papers/bl/ans-
1997/erlendsdottir/

43 (2) 27 10 4 4 -

CORDIS: Telematics for
Libraries: Report on the
situation of libraries, museums
and archives
http://www.cordis.lu/libraries/e
n/nfp/italy.html

1 72 4 1 4 Libraries, Telematics
for Libraries

Siffrorna inom parantes anger varianter av library då hela ord ej matchas.
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WWWomen.com! Search Directory for Women
Online!
http://www.wwwomen.com/

1 (1) 22 (165) www.women,
women, web sites for
women

Everywoman.co.uk : home
http://www.everywoman.com/

0 (19) 1 -

"I Just Want To Be Friends."
http://www.wizard.net/~joelogon/platonic/platonic.ht
ml

7 7 -

4000 Years of Women in Science
http://www.astr.ua.edu/4000WS/

2 (1) 13 women, woman,
women in science

WWW Women's Sports Page by Amy Lewis
http://fiat.gslis.utexas.edu/~lewisa/womsprt.html

0 (1) 10 -

IVillage.com: The Women's Network – busy women
sharing solutions and advice
http://www.ivillage.com/

1 19 (32) women woman

Corbis Prints
http://store.corbis.com/

0 0 -

WOMAN MOTORIST car reviews, trucks,
maintenance, safety, travel
http://www.womanmotorist.com/

4 (117) 2 Wome

National Women's History Project - A Resource for
Information about Women's History
http://www.nwhp.org/

0 (1) 39 Curriculum,women,w
omen's history,
women's right

A Woman's Heart
http://www.womanht.com/

3 (5) 1 A Woman's Heart

MLM Woman Newsletter - The Complete
MLM/Network Marketing Resource for Women (and

19 (2) 3 (1) mlm woman, mlm
woman newsletter
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Men) on the Net!
http://www.mlmwoman.com/

women

$<9K
 Sökdatum: 2002-04-26
�4�	2 E<9�
 E<9	
 !	;E<�3:
The "Woman to Woman" Website -- FREE Gift
Http://mall.gtw.net/lhm/w2wfreegift.asp

10 1 -

Education Wife Assault
Http://www.womanabuseprevention.com/

6 (5) 14 women, woman,
Jewish women

Woman2womanempowerment.org
http://woman2womanempowerment.org/favlinks.htm
l

0 (10) 0 -

Woman2womanempowerment.org
http://www.woman2womanempowerment.org/

0 (10) 0 -

Hotflash! - Mayo10 - &quot;A Woman's
Place&quot; Medical Center
http://families-first.com/hotflash/news/mayo10.htm

9 (1) 5 (6) women, womanl

Site: Woman To Woman Empowerment Ministries
http://www.crosssearch.com/People/Women/49817.p
hp

4 (2) 6 -

iafrica.com | news | sa news Dead woman comes
back to life?
http://iafrica.com/news/sa/599409.htm

7 (7) 2 woman

The Busy Woman Links: Women
http://www.thebusywoman.com/busylinks/Women/

7 (53) 10 (1) women

WaltGrogan.COM
http://www.shazam.imginc.com/waltgrogan

3 0 -

Welcome to Woman2Woman's Guestbook
http://msntool.talkcity.com/ht/GuestbookDisplay?pa
ge_id=5142800&comp_id=937450

1 (4) 8 -

�82�:�B
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Högskolan i Borås – Forskning - Bibliotekshögskolan/biblioteks- och
Informationsvetenskap
http://www.hb.se/forskning/
Miguel Benito, lektor Bibliotekshögskolan, Borås
http://www.adm.hb.se/personal/mb/

A4A24<�	B:>�5:B<2�

)�����%�-��
Högskolan i Borås: Bibliotekshögskolan
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http://www.hb.se/bhs/
Miguel Benito, lektor Bibliotekshögskolan, Borås
http://www.adm.hb.se/personal/mb/
Accessionsliste - BDI samlingen - Juni 2000
http://www.db.dk/DBi/accession/2000/bdi_0006.htm
http://hem.passagen.se/dtob/
GU: Samhällsvetenskapliga fakulteten
http://www.kansli2.gu.se/
Biblutr/projekt
http://www.sjukhusbiblioteken.com/biblutr/
Högskolan i Borås – förstasidan
http://hb.se/
SUNETs Webbkatalog: Biblioteksvetenskap
http://katalogen.sunet.se/kat/science/library
http://www.ing.hb.se/
Sök på högskolan
http://search.hb.se/


