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Abstract: The purpose of this thesis is to examine the performance of
different types of queries in the AltaVista query-based search
engine. Thirty information needs have been collected from
an ask-a-question service on the World Wide Web, which
means that they are based on real users information needs.
This is done to avoid partiality in the study. The author has
invented different types of queries for each and every one of
the information needs in accordance with the search syntax
available for AltaVista. The types used are Boolean
expressions, queries including proximity operators, phrases
and queries directed towards a specific field. The ten first
hits for each query type have been evaluated for relevance on
a three-point scale. Irrelevant, inactive links or duplicates are
given the value 0, partially relevant documents are given the
value 0,5 and highly relevant documents are given the value
1. Special criteria are used as to prevent that these relevance
judgements are done in a partial manner. The measure used
is precision and to give credit to those query types that
present relevant documents early in the ranked list, the
average precision is calculated instead of traditional
precision. The results show that queries including proximity
operators are the most effective with respect to precision,
followed by Boolean expressions, phrases and queries
directed towards a specific field. The proximity queries are
also assigned the highest score for relevancy, which means
that this query type in this study is the best at retrieving
relevant documents.
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“A good search engine should be able to retrieve highly relevant results no matter what
kind of query is submitted.” (Dong & Su, 1997, s. 79)

I takt med att Internet och �������������	1, eller webben, har växt har också behovet
av olika 
�����
��2 blivit större. För trots att information som man tidigare var tvungen
att försöka finna någon annanstans idag har blivit oerhört lättillgänglig via webben så
har sökandet efter denna information på grund av webbens storlek och dynamiska natur
blivit problematiskt. Det är här som söktjänsterna kommer in i bilden och de har enligt
Dong och Su (1997, s. 80) blivit populära trots att användarnas förståelse för verktygen
fortfarande är väldigt begränsad. Detta trots att det faktiskt finns hjälp och tips att få,
bl.a. från söktjänsterna själva, om hur man bäst utnyttjar dem. När man tar sig en titt på
dessa sidor märker man att söktjänsterna faktiskt erbjuder en mängd olika funktioner
och möjligheter som man kan använda sig av vid sökning i dem och att det t.ex. finns en
rad olika sätt att formulera 
��������3 på. Vad man då kan fråga sig är hur citatet som
inleder detta avsnitt förhåller sig till verkligheten. Återvinner en söktjänst högrelevanta
resultat oberoende av vilken typ av sökfråga som skickas till den?
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Spink et al. (2001, s. 233) menar att en stor majoritet av sökfrågor på webben är korta
och mycket enkla i sin struktur och att väldigt få innefattar några avancerade
sökfunktioner. Det är även min egen erfarenhet av informationssökning på webben trots
att jag som student på Bibliotekshögskolan faktiskt har fått undervisning i ämnet. Det
problem som jag med denna uppsats vill angripa är att söktjänster på webben erbjuder
en mängd olika sätt att formulera sökfrågor på och om det nu är så att man som
användare inte behärskar dessa sätt, och särskilt då de avancerade, så bör man missa en
stor mängd information som hade kunnat vara av intresse. Frågan är dock om det
verkligen är så att enkelt utformade sökfrågor ger ett mindre effektivt resultat än
avancerade eller om det kanske är tvärtom. I efterföljande avsnitt kommer jag närmare
redogöra för det syfte jag vill uppnå med min undersökning och de frågeställningar som
jag vill besvara.

Som jag tidigare skrev har vi studenter på Bibliotekshögskolan fått undervisning i
informationssökning, vilket bl.a. har inneburit teoretiska genomgångar om olika
sökstrategier, däribland olika sätt att formulera en sökfråga, och tillfällen då vi har fått
använda dessa kunskaper i praktiken genom sökningar i både bibliografiska databaser
och i olika sorters söktjänster på webben. Dessa tillfällen har visat att det inte alltid är så
lätt att formulera en sökfråga på ett sätt som gör att de dokument som återvinns är
relevanta. Med denna bakgrund anser jag därför att denna undersökning är relevant för
och rimlig att genomföra inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

                                                
1 En funktion på Internet som gör att man på ett enkelt sätt kan hämta sammanlänkad information i form
av text, bild och ljud (Svenska datatermgruppen, 2001b).
2 En tjänst som erbjuds på en webbplats och som skall tillhandahålla möjligheter att söka efter webbsidor
och meddelanden i diskussionsgrupper (Ibid.)
3 Se avsnitt 1.4 för en förklaring av detta begrepp.
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För mig personligen faller det sig naturligt att detta arbete utgår från språk och den
speciella syntax som används vid sökningar på webben på grund av flera olika
anledningar. Dels beror det på min bakgrund och då särskilt min gymnasietid då jag
huvudsakligen studerade olika språk och blev särskilt intresserad av deras grammatik
och uppbyggnad, och dels beror det på att det jag har funnit mest intressant och anser
mig ha haft mest glädje av bland det som jag har fått lära mig inom
kunskapsorganisation är just informationssökning. Därför fann jag det spännande att
försöka utnyttja det jag har lärt mig och utföra en praktisk undersökning som bland
annat behandlar detta område.
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Syftet med uppsatsen är att undersöka om en söktjänst på webben återvinner
högrelevanta dokument oberoende av vilken typ av sökfråga som vidarebefordras till
den. För ett och samma ����������
	����4 kommer jag att mäta och jämföra olika
��������
��������
5 effektivitet och även ta reda på om resultaten gäller generellt
genom att jämföra dem från flera olika informationsbehov. De frågeställningar som jag
ämnar att få svar på är följande:

•  Vilken �����
���6 genererar de olika typerna av sökfrågor?
•  Finns det några skillnader mellan olika typer av sökfrågor när det gäller vilken

precision de genererar?
•  Presterar någon typ av sökfråga generellt, alltså över flera olika informationsbehov,

bättre eller sämre än någon annan?

�����6,�4
5
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Jag har avgränsat mig till att jämföra typer av sökfrågor i en enda söktjänst på webben
(AltaVista). Dels på grund av att det hade blivit alldeles för tidskrävande att utföra
undersökningen i flera olika söktjänster och dels för att det hade varit svårt att göra en
rättvis bedömning eftersom olika söktjänster ofta erbjuder olika sökfunktioner och
finesser. Dessutom ligger fokus för undersökningen på själva typerna av sökfrågor och
inte på söktjänsten i fråga.

När det gäller de informationsbehov jag har valt att utgå ifrån vid formuleringen av
sökfrågor så kommer de alla från ett ämnesområde som jag har vissa kunskaper om.
Detta för att jag skulle kunna göra en så korrekt relevansbedömning som möjligt.
Antalet informationsbehov har begränsats till 30 stycken och antalet typer av sökfrågor
till fyra stycken.

Vid relevansbedömningen har den tid jag har haft till förfogande fungerat som en
avgränsande faktor och endast de tio första träffarna på söktjänstens träfflista har
relevansbedömts. Att undersöka alla skulle inte vara möjligt eftersom vissa sökningar

                                                
4 Se avsnitt 1.4 för en förklaring av detta begrepp.
5 Se avsnitt 1.4 för en förklaring av detta begrepp.
6 För beskrivning av detta mått, se avsnitt 2.2.3 och 3.4.2.
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genererar tusentals, och ibland ännu fler, träffar. Ytterligare motivering till detta beslut
är att de flesta användare av söktjänster på webben bara har tid och tålamod till att titta
på de tio eller 20 första återvunna träffarna (Clarke, 2000, s. 88).

��!�#+9�+,���	�0	��.23�/	,�	::

Eftersom det i denna uppsats förekommer flera olika begrepp som är nära relaterade till
varandra kommer jag här att klargöra hur de skall tolkas. Ytterligare termer och begrepp
som jag har använt definieras längre fram i uppsatsen, antingen i form av fotnoter eller i
den löpande texten.

Ordet 
�������, som förekommer redan i denna uppsats titel, definieras av Gordon och
Pathak (1999, s. 146) som en beskrivning av den information som en användare vill
erhålla, och denna beskrivning görs med hjälp av det aktuella systemets, t.ex. en
söktjänst, syntax och vokabulär. Det är alltså en representation av en användares
����������
	����, vilket kan definieras på följande sätt: ”An information need is an
explanation of the information one would like to receive from a search.” (Ibid, s. 146)
Ett informationsbehov är alltså, till skillnad från en sökfråga, en beskrivning av den
information som användaren vill erhålla med hjälp av användarens egna ord.

Ytterligare ett ord som förekommer frekvent i uppsatsen är 
������, och med det menar
jag ett tillfälle då en användare använder sig av en sökfråga för att söka i t.ex. en
söktjänst på webben. En Boolesk sökning är alltså ett söktillfälle då användaren
använder sig av en sökfråga som innehåller Booleska operatorer (se avsnitt 2.4.2 för
mer information om dessa).

Jag har även använt mig av uttrycket ������
������� som jag har tagit från engelskans
���
����������
 (se t.ex. Dong & Su, 1997, s. 80), och med det menar jag sökfrågor som
är utformade på olika sätt, t.ex. med hjälp av fraser eller med närhetsoperatorer. För mer
information om typer av sökfrågor, se avsnitt 2.4.2.

Det sista begreppet jag kommer ta upp här är ����������
�������. Detta är en
mekanism som mäter likheten mellan en användares sökfråga och de dokument som
finns i t.ex. en söktjänsts databas. Den bestämmer alltså vilka dokument som är
relevanta och vilka som inte är relevanta med hjälp av en modell. Jag kommer dock inte
att gå närmare in på de olika modeller som finns utan hänvisar istället till Baeza-Yates
och Ribeiro-Neto (1999, s. 19ff.).
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Detta kapitel i uppsatsen syftar till att ge läsaren en teoretisk bakgrund till min
undersökning. Jag börjar med att ge en introduktion till information retrieval för att
sedan gå in mer specifikt på de områden inom information retrieval som är relevanta för
min studie och till sist ge några exempel på en del av den tidigare forskning som har
gjorts.

����
�.�0��+.
��	��+	6�)�&��

Information retrieval, eller IR, behandlar representation, lagring, organisation av och
åtkomst till information (Salton & McGill, 1983, s. 7). I princip finns det inga
restriktioner vad gäller vilken typ av information det handlar om (Ibid., s. 1).
Representation och organisation av den skall ge användaren enkel åtkomst till den
information han eller hon är intresserad av, vilket är själva idén bakom IR (Baeza-Yates
& Ribeiro-Neto, 1999, s. 1; Chowdhury, 1999b, s. 1).

Ett IR-system är ett system som lagrar och återvinner information och dess primära mål
är att återvinna de dokument eller den information som är användbar eller relevant för
användaren och att dessutom undvika att återvinna information som inte är relevant. Ett
IR-system skall alltså göra rätt information tillgänglig för rätt användare. Man kan även
säga att ett IR-system fungerar som en bro mellan dem som genererar eller skapar
informationen och användarna av den. (Chowdhury, 1999b, s. 2; Baeza-Yates &
Ribeiro-Neto, 1999, s. 1)

Ett IR-system förutsätter att det finns en grupp användare för vilka det är designat.
Användarna tros ha särskilda sökfrågor eller informationsbehov och systemet skall
kunna förse dem med information relevant för dessa. Därmed kan man säga att det finns
tre huvudsakliga områden som utgör ett IR-system:

•  informationsobjekt,
•  användares sökfrågor och
•  matchning av dessa sökfrågor med dokumentdatabasen. (Chowdhury, 1999b, s. 2)

Vidare identifierar Chowdhury (Ibid. s. 4 f) två allmänna kategorier av IR-system. Den
ena kallar han för ������
� vilket är system upprättade av t.ex. bibliotek för att
huvudsakligen hjälpa användare inom organisationen. Den andra kategorin är �������

�
��, och med det menas de system som har blivit designade för att ge en mängd olika
användare åtkomst till avlägsna databaser. De grundläggande teknikerna för sökning
och återvinning av information i dessa olika system är mer eller mindre desamma,
förutom att online-system är länkade till användare på avstånd genom ett elektroniskt
kommunikationsnätverk, t.ex. genom Internet och World Wide Web.

De huvudsakliga funktionerna hos ett IR-system är:

1. att identifiera information relevant för det användarna är intresserade av,
2. att analysera innehållet i informationsobjekten (dokumenten),
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3. att representera innehållet av de analyserade objekten på ett sätt lämpligt för
matchning med användarnas sökfrågor,

4. att analysera användarnas sökfrågor och representera dem på ett sätt lämpligt för
matchning med databasen,

5. att matcha sökfrågan med den lagrade databasen,
6. att återvinna den information som är relevant och
7. att göra nödvändiga justeringar i systemet baserade på feedback från användarna

(Ibid. s. 3).

Även Salton och McGill (1983, s. 11) för en diskussion kring ett IR-systems funktioner
som dock mest berör punkterna 3 till 6 ovan. De menar att relationen mellan sökfrågor
och dokument i teorin kan fastställas genom direkt jämförelse, men att det är
annorlunda i praktiken. Om IR-systemet består av en bibliografisk databas konverteras
istället först dokumenten med hjälp av ett indexeringsspråk till �������
������, d.v.s.
representationer av dokumenten. Om det istället består av en fulltextdatabas sker dock
inte ovan nämnda konvertering, utan dokumenten finns representerade i databasen i sin
helhet. Även användarnas sökfrågor konverteras till representationer bestående av
element från indexeringsspråket. Dessa processer kan utföras antingen manuellt,
automatiskt eller genom en kombination av båda dessa, och resultatet av dem är ������
som enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 6) är alla moderna IR-systems
kärna. Det består av en samling utvalda ord eller begrepp med pekare till platsen där
respektive ord förekommer. Om indexeringen sker automatiskt skapas en sorts index
som kallas för en �������������, som dels består av en alfabetisk lista med alla
indexeringstermer och dels, för varje indexeringsterm, en lista som specificerar
positionen eller positionerna i databasen där termen förekommer (Chowdhury, 1999b, s.
92).

För att ta fram informationsobjekt som är potentiellt relevanta för en sökfråga används
en återvinningsalgoritm�som mäter likheten mellan sökfrågan och dokumentsurrogatet. I
vissa fall placerar systemet de återvunna objekten i en ordning av trolig relevans, alltså
någons sorts rankning. I andra fall presenteras objekten i den ordning de förekommer i
indexet. (Salton & McGill, 1983, s. 11)

������64�*	�+
,��6��&575�	0

Ett IR-system ger alltså användare åtkomst till en lagrad samling av information och det
försöker lokalisera och återvinna objekten så fort som möjligt. Enligt Chowdhury
(1999b, s. 200) är en utvärdering i grund och botten ett omdöme av värde, och ett
systems värde beror bl.a. på dess möjlighet att identifiera användbar information
noggrant och fort och dess förmåga att sålla bort icke-relevanta objekt. Få användare
vill ha ett system som inte är kapabelt att återvinna det de vill ha eller sålla bort det de
inte vill ha. De vill inte heller ha ett system som är svårt att hantera, långsamt när det
gäller att tillhandahålla svar eller dyrt att använda. (Salton & McGill, 1983, s. 158)

Det finns många anledningar till att utvärdera IR-system. Exempel på sådana
anledningar kan vara att man vill jämföra ett redan existerande system med ett annat
alternativt system, eller att man vill bestämma hur systemets prestanda förändras i
samband med att vissa systemkomponenter ändras. Ännu en anledning är utvärdering av
nya systemkomponenter som är i åtanke för att innefattas i ett existerande system. I det
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fallet skulle man alltså kunna simulera dess funktioner innan det riktiga systemet i
själva verket är byggt. (Salton & McGill, 1983, s. 200) Enligt Baeza-Yates och Ribeiro-
Neto (1999, s. 73) utförs dessutom vanligtvis en utvärdering av ett system innan den
slutgiltiga implementeringen av det.

Det finns två elementära parametrar för att mäta ett systems prestanda, och de är
����������

 och ����������. Ett informationssystems effectiveness är dess förmåga att
tillhandahålla den informationsservice som användarna behöver. Det kan ses som ett
mått på hur bra ett IR-system är på att återvinna relevant information medan det håller
tillbaka icke-relevant information. Det är denna form av effektivitet som jag kommer att
mäta i min undersökning. Efficiency är ett mått på den tid och kostnad som är
nödvändig för att utföra en given uppsättning uppgifter, alltså hur bra ett system är på
att nå sitt mål ur en ekonomisk synvinkel. T.ex. kan man mäta till vilken minimikostnad
ett system fungerar effektivt. (Chowdhury, 1999b, s, 200; Salton & McGill, 1983, s.
158) De vanligaste måtten av ett systems prestanda är enligt Baeza-Yates och Ribeiro-
Neto (1999, s. 73) tid och utrymme. Ju kortare svarstid, desto mindre använt utrymme
och desto bättre anses systemet vara. När det gäller system designade för återvinning av
information är dock fler mått av intresse. Här vill man mäta systemets
återvinningseffektivitet, d.v.s. effectiveness, vilket man gör genom att undersöka hur
precis svarsmängden är.

Det finns två olika typer av utvärderingar för att mäta effectiveness eller efficiency,
nämligen ������������� och ������������. Enligt Tague-Sutcliffe (1997, s. 206) är en
experimentell utvärdering, eller ett laboratorietest som han kallar det, en i vilken
variabler som t.ex. användare, databaser och sökrestriktioner är under kontroll. En
operationell utvärdering är en i vilken ett eller flera existerande system – med deras
egna användare, databaser och sökrestriktioner – utvärderas eller jämförs. Det finns
alltså en mängd olika utvärderingar, från experimentella i vilka alla variabler är under
kontroll, till operationella i vilka inga variabler kontrolleras.

Det finns både fördelar och nackdelar med dessa båda typer av utvärderingar.
Experimentella tenderar att bli dyrare än operationella eftersom databasen och
återvinningsmekanismen måste konstrueras särskilt för själva utvärderingen. Å andra
sidan ger de mer specifik information eftersom variablerna är kontrollerade. Det blir
t.ex. lättare att tillskriva observerade resultat till speciella orsaker. Operationella
utvärderingar ligger närmare ”verkliga livet” och ger snarare en bild av systemet som
helhet än specifik information. (Ibid., s. 469)

�������	)	6�
5/	,�	::	�

�������
 har nämnts ett otal gånger i tidigare avsnitt av denna uppsats vilket visar att
det är ett mycket centralt begrepp inom IR. Den praktiska delen av detta arbete kommer
till stor del grunda sig på bedömningar av olika nivåer av relevans varför jag här har valt
att lyfta fram begreppet och försöka visa på några av de många olika tolkningar som kan
göras av det.

Relevans var enligt Saracevic nyckelbegreppet vid informationsvetenskapens uppkomst
och har fortsatt vara ett grundläggande begrepp både i teorin och praktiken. Det var S.C.
Bradford som var den förste att använda termen relevans i den kontext som den används



9

idag inom informationsvetenskapen. (1997, s. 146) Det var dock inte det första
ämnesområdet som grep sig an begreppet, utan det tredje tillsammans med logiken och
filosofin (Ibid., s. 143).

Problemet med relevans är att det som när det gäller så mycket annat är relativt och kan
ses ur olika synvinklar. Vissa saker är mer relevanta än andra, vissa är inte längre
relevanta och vissa har chans att bli relevanta. (Ibid., s. 146f.) För att definiera
begreppet har därför olika termer som �
������

 (användbarhet), ������������


(lämplighet) och ����� (nytta) föreslagits, men trots att dessa är olika är fortfarande det
grundläggande begreppet som ligger bakom dem och relevans detsamma (Ibid., s. 156).
Därför löser inte dessa definitioner problemet.

För att kunna skapa ett ramverk för att överblicka och relatera de olika synerna på
relevans inom informationsvetenskapen måste man ta kommunikationsprocessen i
beaktande. Kommunikation är en process där information överförs från ett objekt till ett
annat, alltså från en källa till en destination. Enligt Saracevic är då relevans ett mått på
effektiviteten av en kontakt mellan en källa och en destination i en
kommunikationsprocess. En rad olika informationssystem har byggts för denna
kommunikation och gemensamt för alla är att man kan finna någon sorts tolkning av
relevans, antingen explicit eller implicit. (Ibid., s. 147f.)

Vidare skiljer Saracevic mellan ��������� och ��������� och menar att denna tudelning
ursprungligen härstammar från distinktionen mellan en sökfråga och ett
informationsbehov. Ett informationsbehov är ett psykologiskt stadium som associeras
med osäkerhet och en önskan om att veta något okänt, medan en sökfråga ger, som jag
tidigare har skrivit, en beskrivning av detta informationsbehov med hjälp av det aktuella
systemets syntax och vokabulär. Relevance är relationen mellan sökfrågan och de olika
informationsobjekten, t.ex. dokument, som systemet tilldelar den. Pertinence är
relationen mellan informationsbehovet och informationsobjekten. (Ibid., s. 153)

Enligt Tague-Sutcliffe (1997, s. 208f.) har det historiskt gjorts en distinktion mellan
�	����

 (ämnesrelevans) och ���������, som är ett mått på dokumentets �
������


(användbarhet). Denna användbarhet kan bestämmas subjektivt av användaren eller
objektivt genom att den som utför utvärderingen studerar huruvida användaren har
använt dokumentet eller inte, och vilka resultat kontakten med dokumentet leder till,
som t.ex. förbättrad produktivitet.

Mizzaro (1997, s. 814) menar att det är allmänt accepterat att relevans är en relation
mellan två enheter från två grupper. I den första gruppen finns en av följande tre
enheter:

1. Dokument, som användare av IR-system erhåller som resultat av
informationssökningen.

2. Surrogat, en representation av ett dokument.
3. Information, det som användaren mottager vid läsning av dokumentet.

I den andra gruppen finns följande fyra enheter:

1. Problem, något som kräver information för att lösas.
2. Informationsbehov, en representation av problemet i användarens tankar.
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3. Uppmaning, en representation av informationsbehovet på ett mänskligt språk.
4. Sökfråga, en representation av informationsbehovet på ett språk anpassat till IR-

systemet.

Relevans kan alltså ses som en relation mellan två enheter, en från varje av två
ovanstående grupper. Det finns dock fler möjligheter eftersom enheterna kan brytas ned
i följande tre komponenter:

1. Ämne, alltså det ämnesområde som användaren är intresserad av.
2. Uppgift, den aktivitet som användaren skall utföra med de återvunna dokumenten.
3. Kontext, som inkluderar allt som inte gäller ämne eller uppgift, men som påverkar

sättet som sökningen utförs på och utvärderingen av resultaten. Exempel på det är
dokument som redan är kända av användaren.

IR-forskning koncentrerar sig vanligtvis på ämneskomponenten, men användaren är inte
intresserad av att erhålla information som inte är användbar för uppgiften eller redan
kända dokument. Alltså, ett surrogat är relevant för en sökfråga med avseende på en
eller flera av komponenterna.

Som synes är relevans ett inte helt okomplicerat begrepp och de tolkningar som jag har
redogjort för ovan är långt ifrån de enda. I min undersökning kommer jag att utgå från
att relevans uttrycker graden av likhet mellan ett informationsbehov och ett återvunnet
informationsobjekt. Mer om vilka kriterier jag har använt vid relevansbedömningen och
hur jag har gått tillväga finns i avsnitt 3.4.1.

������ 8��

Relevans är enligt Dong och Su (1997, s. 78) det traditionella kriteriet för utvärdering
av IR-system och de mått som är viktigast när det gäller mätning av
återvinningseffektivitet är ������ och �����
���. Recall kan definieras som andelen
relevanta återvunna dokument, alltså antalet relevanta återvunna dokument delat med
det totala antalet relevanta dokument i dokumentsamlingen. Precision kan definieras
som andelen av de återvunna dokumenten som bedöms vara relevanta, alltså antalet
relevanta återvunna dokumenten delat med det totala antalet återvunna dokument. Om
en dokumentsamling delas in i följande kategorier:

� är antalet relevanta återvunna objekt,
	 är antalet icke-relevanta återvunna objekt,
� är antalet relevanta icke återvunna objekt,

så är:

recall = �/(�� ��), och
precision = �/(�� �	) (Tague-Sutcliffe, 1997, s. 208).

Recall mäter enligt Chowdhury (1999b, s. 205) huruvida ett särskilt objekt är återvunnet
eller inte, eller till vilken grad de efterfrågade objekten är återvunna. Det är systemets
ansvar att återvinna alla de objekt som är relevanta för en användares sökfråga, men i
praktiken är det inte säkert att det är möjligt, särskilt om dokumentsamlingen är stor.
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Precision mäter hur noggrant ett system fungerar. Dock är det så att när ett system
återvinner objekt som är relevanta för en sökfråga så återvinner det också några objekt
som inte är relevanta. Dess huvudsakliga mål är dock att återvinna relevanta objekt och
att inte återvinna icke-relevanta objekt, och det är systemets förmåga att göra detta som
mäts med hjälp av precision. Ett bra system skall, enligt Salton och McGill (1983, s.
164), uppvisa både hög recall och hög precision, och även Chowdhury (1999b, s. 205f.)
menar att det vore det ideala. I praktiken är det dock inte möjligt eftersom måtten har ett
slags omvänt förhållande till varandra, d.v.s. om recall-nivån ökar så tenderar
precisionen att minska och tvärtom. Ett exempel på det är att man ofta gör sin sökning
bredare med hjälp av bredare söktermer om man vill finna flera relevanta dokument.
Det innebär dock att även ett större antal icke-relevanta dokument återvinns tillsammans
med de relevanta.

Trots att måtten används i så stor utsträckning finns det enligt Korfhage (1997, s. 197)
tre huvudsakliga invändningar mot dem. För det första så kan recall, till skillnad mot
precision, inte bestämmas exakt. För att få ett exakt mått av recall krävs det att man
känner till alla relevanta dokument i en dokumentsamling. Det är möjligt när det gäller
experimentella utvärderingar, men inte när det gäller operationella. För det andra är det
inte säkert att recall och precision är betydelsefulla för användaren, särskilt inte recall
eftersom det inte är alltid användaren bryr sig om huruvida systemet återvinner varje
relevant dokument eller inte, utan i vissa fall nöjer sig med endast en viss del av de
relevanta dokumenten. För det tredje är recall och precision mått som är besläktade med
varandra och som var för sig ger en ofullständig bild av ett återvinningssystems
effektivitet.

De mått som har tagits upp här är de traditionella men inte de enda som har använts vid
utvärderingar. Det finns t.ex. mått som kombinerar recall och precision, men även
andra. Jag kommer dock inte att beskriva några utav dem här eftersom jag ändå inte
kommer att använda mig av dem i min undersökning, utan hänvisar istället den som är
intresserad till Baeza-Yates och Ribeiro-Neto (1999, s. 82).

����!��;	0:	)�:8�1�64�*	�+
,��

Enligt Chowdhury (1999b, s. 215f.) utfördes den första utvärderingsstudien inom IR
redan 1953. De första betydande utvärderingarna var dock Cranfield-testen som gav en
helt ny dimension till forskning om återvinningseffektivitet. Dessa leddes av C.W.
Cleverdon och det första tog sin början 1957. Det är dock den andra serien studier som
påbörjades 1963 som har blivit ett ledande exempel för experimentell utvärdering av IR-
system och i dessa testades den relativa effektiviteten hos 33 olika indexeringsspråk. De
grundläggande komponenterna av Cranfield II var enligt Harter och Hert (1997, s. 8):

•  En testsamling bestående av dokument.
•  En uppsättning sökfrågor.
•  En uppsättning relevansbedömningar.

Den testsamling som användes bestod av 1400 dokument som behandlade olika
aspekter av flygteknik (aeronautical engineering) och 331 sökfrågor som hade utformats
av författare av utvalda artiklar. Relevansbedömningarna var binära värderingar av
dokumenten i jämförelse med de sökfrågor som användes. Varje dokument bedömdes
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alltså relevant eller icke-relevant för varje sökfrågor. De mått som främst användes var
recall och precision. (Ibid., s. 8)

Ytterligare ett exempel på utvärderingar är TREC (the Text REtrieval Conference), som
är ett stort forskningsinitiativ organiserat av NIST (the National Institute of Standards
and Technology) och sponsrat av ARPA (the Advanced Research Projects Agency). Det
påbörjades 1992 och därefter har en konferens hållits varje år. Trots att TREC i många
avseenden skiljer sig från tidigare IR-experiment så är det i grund och botten designat
som Cranfield-testen. (Harter & Hert, 1997, s. 24; TREC, 2000)

Syftet med TREC är att ge stöd till forskning inom IR genom att sörja för den
infrastruktur som är nödvändig för storskaliga utvärderingar och man har dessutom
följande målsättningar:

•  att uppmuntra IR-forskning baserad på stora testsamlingar;
•  att öka kommunikationen mellan forskare inom industrin, den akademiska världen

och staten;
•  att påskynda förflyttningen av teknologi från forskningslaboratorier till

kommersiella produkter; och
•  att öka tillgängligheten till lämpliga utvärderingstekniker. (TREC, 2000)

TREC är enligt Harter och Hert (1997, s. 24) centrerat kring två uppgifter, ������ och
������. När det gäller routing så utgår man från att samma sökfrågor skickas till
systemet men att nya dokument  kontinuerligt genomsöks, och när det gäller ad hoc
används hela tiden nya sökfrågor medan uppsättningen dokument är statisk.

Dokumentsamlingen i TREC består av en, i jämförelse med andra testsamlingar, väldigt
stor, heterogen samling dokument från flera olika källor, av vilka dokument i fulltext
dominerar. Relevansbedömningarna görs genom att man använder en metod kallad
�������. Dokument som troligen är relevanta genereras genom att man samlar in de
översta 100 eller 200 återvunna dokumenten hos varje system och sedan låter en enda
person relevansbedöma dessa med hjälp av en binär skala. Resultaten presenteras med
hjälp av måtten recall, precision och ������ (Harter & Hert, 1997, s. 8), d.v.s. antalet
icke-relevanta återvunna dokument dividerat med det totala antalet icke-relevanta
dokument i hela databasen. (Ibid., s. 24f.)

������:8�<	//	


Traditionellt har IR-system, som jag tidigare har beskrivit, designats för att primärt
behandla �������������, d.v.s. information om information. Detta har nu ändrats i
och med uppkomsten av Internet, och särskilt World Wide Web. Även billigare
användargränssnitt och möjligheten att lagra stora mängder information har gjort att IR
har ändrats avsevärt (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s. v).

World Wide Web introducerades under början av 1990-talet och har nått stora
framgångar som bland annat beror på att det har blivit ett sorts nytt publiceringsmedium
tillgängligt för vem som helst var som helst med tillgång till den rätta utrustningen
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s. 2; Chowdhury, 1999b, s. 5). Vilken användare
som helst kan till en låg kostnad skapa sina egna webbdokument och låta dem peka till
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vilka andra webbdokument som helst utan begränsningar. Baeza-Yates och Ribeiro-
Neto (1999, s. 3) menar att det har blivit någon sorts universum utan gränser som har
skapat revolution när det gäller hur människor använder datorer och utför sina dagliga
uppgifter.

Trots att webben idag erbjuder många olika sorters tjänster används den enligt Gordon
och Pathak (1999, s. 142) primärt för informationsåtervinning. Problemet är dock att
webben är en enorm, öppen, multikulturell, okontrollerad och ständigt växande
förvaringsplats för information som dessutom är representerad på en mångfald av olika
språk. För dess användare blir det därför en svår uppgift att hitta värdefull information
bland all oorganiserad och dynamisk data. (Landoni & Bell, 2000, s. 125) I takt med
webbens tillväxt har därför en mängd olika söktjänster skapats i syfte att underlätta
denna informationssökning.

������"�9�=4
5�	�

Söktjänster är enligt Dong och Su (1997, s. 67) de huvudsakliga verktygen för
indexering och återvinning av information på webben och definieras enligt Chowdhury
(1999a, s. 211) som en tjänst för återvinning som består av en eller flera databaser som
huvudsakligen beskriver olika informationskällor tillgängliga på webben. I takt med att
Internet växte uppkom 1994 de första söktjänsterna för webben (Schwartz, 1998, s. 974)
och enligt Clarke (2000, s. 82) är det de webbplatser som erbjuder söktjänster som är
bland de mest populära hos användarna av Internet. Detta beror på att de idag spelar en
mycket stor roll när det gäller att hitta bland de enorma mängder information som finns
tillgänglig på webben. Gordon och Pathak menar att det över huvud taget inte skulle
vara möjligt att finna det man är ute efter utan deras existens:

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

De olika söktjänster som erbjuds på webben kan delas in i olika grupper bl.a. beroende
på hur de fungerar och hur de ser ut. Det råder dock inte någon enhetlighet och dessa
grupper kan definieras på olika sätt. Gudivada et al. (1997, s. 62f.) gör en distinktion
mellan 
���������
, som använder sig av s.k. robotar vid indexering av webbdokument
och vars hjärta är själva sökmotorn som söker igenom indexet för att återvinna
dokument som är relevanta för användarens sökfråga, och 
������
������
, som skickar
användares sökfrågor till flera olika söktjänster på samma gång. Den sistnämnda
kategorin kan även kallas ����
������������
 (Dong & Su, 1997, s. 72). Vidare kan
search tools delas in i två olika typer beroende på hur synligt indexet är för användaren.
När det gäller typ ett, som av Schwartz (1998, s. 974) kallas ������	�
���������
�och av
Dong och Su (1997, s. 71) �����������
������������
, göms organiseringen och indexets
innehåll från användaren, medan användare av typ två kan bläddra och söka i en
hierarkisk ämneskatalog. Denna typ av söktjänst, som Schwartz (1998, s. 974) kallar
���

��������
, presenterar en samling av systematiskt ordnade kategorier innehållande
länkar och kan även kallas 
�	�������������(Dong & Su, 1997, s. 72).

Jag kommer i fortsättningen att koncentrera mig på den typ av söktjänst som Schwartz
(1998, s. 974) kallar query-based engine och jag kommer att rätta mig efter Svenska
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Datatermgruppen (2001b) som rekommenderar att man använder termen söktjänst när
man avser själva tjänsten och termen sökmotor när man avser själva programvaran som
söktjänsten använder sig av.

Enligt Gordon och Pathak (1999, s.142f.) sörjer söktjänster för tre huvudsakliga
faciliteter:

1. De samlar en uppsättning webbsidor som formar den samling från vilken en
användare kan återvinna information.

2. De representerar sidorna i denna samling på ett sätt som skall fånga deras innehåll.
3. De tillåter användare att utforma sökfrågor och de använder sig av

återvinningsalgoritmer som skall finna de mest relevanta sidorna i samlingen.

Det finns enligt Clarke (2000, s. 84) två huvudsakliga sätt för webbsidor att hamna i en
söktjänsts index. Dels kan sidornas skapare själva skicka in URL:er till söktjänsten som
sedan lägger till dem i sitt index, eller så sker indexeringen genom att ett program, som
brukar kallas för bl.a. ��	�, 
�����, !������� eller ���!���, följer länkar mellan olika
webbsidor. Enligt Dong och Su (1997, s. 69) finns det ett missvisande intryck av att en
robot själv förflyttar sig mellan sidor som ett virus, vilket inte är fallet. I stället besöker
den sidor genom att begära dokument från dem. När en sida har hittats kopieras den och
läggs till databasen för att där senare indexeras och det är den strategi som roboten
använder när den indexerar som avgör både den i databasen lagrade informationens
kvalitet och kvantitet. Robotar har dock inte enbart indexering som uppgift utan även att
kontrollera t.ex. ��������������7, 
�����
����8 och ��		����9.

Hur ofta en robot återvänder till en webbsida varierar enligt Clarke (2000, s. 85) från
mellan en dag till ett par månader. Detta beror ofta på hur populär sidan är och de sidor
som är mest populära kontrolleras oftare av roboten än de som är mindre populära.
Vissa söktjänster kan också kontrollera vilka sidor som ändras ofta och vilka som är
mer statiska i sitt innehåll och därmed besöka de mer dynamiska sidorna oftare.

De element som indexeras varierar enligt Schwartz (1999, s. 975) från söktjänst till
söktjänst. Vissa indexerar varje ord på en sida och har alltså fulltextdatabaser, medan
vissa begränsar sig till t.ex. frekvent förekommande ord eller de första orden eller
raderna i dokumenten. Gordon och Pathak (1999, s. 143) menar dock att de flesta
söktjänsterna som använder sig av robotar har index som kan betraktas som
fulltextindex. När det gäller informationen i de s.k. ��������, som enligt Vissing
Laursen (1998, s. 44) ger möjlighet till en standardiserad beskrivning av webbsidor,
t.ex. författare och nyckelord, är det olika från söktjänst till söktjänst om de använder
sig av den eller inte. En sidas grafik indexeras vanligtvis inte, liksom sidor som
innehåller s.k. �����
10 (ramar). Enligt Clarke (2000, s. 86) kan söktjänster inte heller
indexera ���������, alltså filer i filformatet pdf (Portable Document Format),�eller
lösenordsskyddade sidor.

                                                
7 Länkar på Internet som inte leder till någon webbsida, antingen på grund av att servern är nere eller att
sidan har flyttat eller inte längre existerar. Kan även kallas döda länkar. (Simmonds, 1999)
8 Identiska sidor men med olika "�#$��, alltså olika webbadresser, som ofta befinner sig på olika servrar
(Simmonds, 1999). Förkortningen URL står för "���������
������#�����. (AltaVista, 2002f)
9 Identiska sidor som har samma URL:er (Clarke & Willet, 1997, s. 186).
10 En teknik som gör det möjligt att dela in webbsidor i flera rutor där varje ruta innehåller ett separat
HTML-dokument (Svenska datatermgruppen, 2001b).
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Om en skapare av en webbsida vill att den skall hamna högt upp i rankningslistan kan
denne utnyttja något som enligt Clarke (Ibid., s. 85f.) kallas 
������� eller

���������. Dessa tekniker kan t.ex. gå ut på att upprepa nyckelord, som inte behöver
vara relevanta för sidans innehåll, eller att gömma nyckelord genom att använda små
teckenstorlekar eller att använda samma färg på texten som på bakgrunden.
Söktjänsterna har dock lärt sig att upptäcka sidor som innehåller spamming och vissa av
dem, t.ex. AltaVista och Lycos, bestraffar dessa genom att utesluta dem ur indexet.

När en användare har skickat iväg en sökfråga till söktjänsten presenteras resultatet i en
sorterad lista med träffar. Hur denna rankning går till beskrivs enligt Schwartz (1999, s.
976) aldrig i detalj av söktjänsterna, men hon menar att termfrekvens oftast tas i
beräkning. Andra möjliga sätt är att beräkna hur nära varandra termerna som finns i
sökfrågan förekommer på sidan, var termerna befinner sig (t.ex. kan termer som
förekommer i titeln eller tidigt på sidan få högre vikt än termer som befinner sig längre
ned), termernas positioner i sökfrågan (tidigare termer är viktigare) o.s.v. Enligt Gordon
och Pathak (1999, s. 144f.) finns det även vissa söktjänster som ger högre rankning till
sidor som har många inkommande länkar med argumentet att dessa sidor är populära
och därför de som användarna vill återvinna.

En högt rankad sida behöver dock inte vara den som är mest relevant för användaren,
utan helt enkelt den som matchar söktjänstens rankningsalgoritm bäst. Idealet vore att
de högst rankade sidorna vore mest relevanta för användarna, men det är ofta så att icke-
relevanta sidor hamnar högt upp i träfflistan. Detta är föga överraskande om man tänker
på den enorma mängd av information som finns lagrad i söktjänsternas index. Dessutom
kan problemen också bero på att användarna inte utnyttjar alla de sökfunktioner som
erbjuds eller att de inte använder sig av tillräckligt många nyckelord i sina sökfrågor.

��!�"�957
��;

Språk utför enligt Harter (1986, s. 22) tre huvudsakliga funktioner vid onlinesökning.
För det första används språk vid indexering för att representera innehållet i t.ex.
dokument eller andra former av information. För det andra representeras användares
informationsbehov med hjälp av sökspråk, och slutligen används språk för att instruera
datorn att utföra sökningen och återvinningsfunktionerna, t.ex. %&#11.

Varje språk karakteriseras enligt Harter (Ibid., s. 22f.) av dess ����	����, 
����, ����
��

����� och �����. Ett språks vokabulär består av de ord, d.v.s. kedjor av närliggande
tecken, som kan användas i språket. Vokabulärens element bildar byggstenar och från
dessa kan mer genomtänkta konstruktioner formas. Ett språks syntax består av regler
som kontrollerar hur vokabulärens element kan kombineras för att forma rimliga uttryck
och meningar i språket. Ett språks logiska struktur�eller taxonomi syftar till
förhållandena mellan vokabulärens element, vilket är ett särskilt viktigt kännetecken för
formella språk. Det sista kännetecknet för ett språk är dess domän, alltså de begrepp
som det är tänkt att beskriva. Här är det viktigt att skilja mellan de begrepp och
symboler som representerar en domän. Ett begrepp definieras av Harter (Ibid., s. 23)

                                                
11 Förkortningen står för %��������&�����#�������, som är ett ”standardiserat språk för frågeställning,
hantering och manipulation av data” (Svenska datatermgruppen, 2001a).
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som en abstrakt idé och människor använder symboler som står för eller representerar
begrepp. Han menar vidare att semantisk kommunikation har att göra med ett begrepps
mening, alltså ett begrepp representerat av en symbol, och exemplifierar med hjälp av
teckensträngen ”2+2=4”, som enligt detta synsätt består av begreppen två och fyra.
Dessa hade lika gärna kunnat representeras av exempelvis II och IV eller // och ////.
Begreppen de representerar, alltså meningen med idéerna två och fyra, är här desamma
från representation till representation.

Vare sig ett språk är naturligt eller artificiellt skall vokabulärens element betraktas som
symboler som representerar underliggande idéer. Människor använder en mängd olika
sätt att representera ett givet begrepp och för effektiv informationsåtervinning är det
mycket viktigt att ta detta i beaktande eftersom datorer behandlar symboler, inte
begrepp. När sökfrågor skickas till ett IR-system som teckenkedjor matchas dessa mot
de teckenkedjor som beskriver informationen i databasen. Följaktligen är det matchning
av symboler, inte begrepp, som påverkar återvinning. Därför är det viktigt att ta hänsyn
till den vokabulär som används för att representera ett informationsbehov eller ämne
eftersom det är avgörande för effektiv återvinning. (Ibid., s. 24)

I följande avsnitt kommer jag att gå in närmare på språkets andra funktion som jag
nämnde ovan, nämligen att med hjälp av sökspråk representera användares
informationsbehov som sökfrågor. Först kommer jag att beskriva formulering av
sökfrågor som en del av en informationssökningsprocess och därefter redogöra för olika
sätt att representera ett informationsbehov som en sökfråga.

��!����.�01)	�+
,��6�5�9��8,.�

Detta avsnitt grundar sig på en del av Marchioninis modell av
informationssökningsprocessen (se Marchionini, 1995, s. 50). Han menar att en
informationssökningsprocess består av ett antal delprocesser som börjar med att man
erkänner och accepterar problemet och fortsätter till att man antingen löser det eller
överger det. Delprocesserna är följande:

•  att erkänna och acceptera ett informationsproblem,
•  att definiera och förstå problemet,
•  att välja ett system att utföra sökningen i,
•  att formulera en sökfråga,
•  att utföra sökningen,
•  att undersöka resultaten,
•  att få fram information och
•  att reflektera över, upprepa eller avsluta sökningen.

I fortsättningen kommer jag att koncentrera mig på den delprocess som involverar
formulering av sökfrågor baserat på Marchionini (Ibid., s. 53f.).

Formulering av sökfrågor innebär att användarens förståelse för informationsbehovet
matchas med det valda systemet och kräver två olika sorters ����������12 (mappings).

                                                
12 Detta begrepp förklaras av Svenska datatermgruppen (2001b) som ”logiska kopplingar mellan element
i en mängd och element i en annan mängd”.
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Dels en 
�����
���������� (semantic mapping) av den vokabulär som användaren
använder för att ge uttryck åt informationsbehovet, kontra systemets vokabulär, som
används för att få åtkomst till innehållet, och dels en �����
���������(action mapping)
av de strategier som användaren bedömer vara lämpligast att använda för att
vidarebefordra informationsbehovet till IR-systemet. (Ibid., s. 53)

Generellt är det så att den semantiska mappningen tar alla möjliga uttryck som är
tillgängliga för en individuell användare som sin domän och alla de uttryck som ett
system kan känna igen som spännvidd. Vanligtvis mappas ord, hellre än fraser eller
begrepp, associerade med frågan kontra uppsättningen ord som i systemet tjänar som
uppslag (indexerade ord eller kontrollerad vokabulär) till dess innehåll. När det gäller
statiska system, som t.ex. böcker, måste användaren ha full kontroll och ansvar för
mappningen och själv försöka matcha ord eller fraser från formuleringen av
informationsbehovet med ord eller fraser i t.ex. titeln eller innehållsförteckningen. Om
systemen är dynamiska kan däremot båda parters intelligens användas för att berika
mappningsfunktionen, t.ex. genom en referensintervju. När det gäller elektroniska
system är formuleringen av sökfrågor delvis dynamisk och olika tekniker, som t.ex.
�������13, har använts av systemdesigners för att hjälpa användarna. (Ibid., s. 53f)

Aktionsmappningar gör att ett system kan känna igen möjliga uppsättningar av
handlingar. Om man tänker sig semantiska mappningar som förklarande så är
aktionsmappningar procedurmässiga. Precis som att ett system begränsar vokabulären
som en informationssökare kan använda i en sökfråga så begränsar det också hur den
kan uttryckas. Människor känner t.ex. igen talade eller skrivna uttryck, men böcker gör
det inte och elektroniska system kan än så länge bara känna igen ett fåtal uttryck.
Elektroniska system kan t.ex. stödja Booleska operatorer och sörja för en speciell syntax
för hur dessa kan användas. (Ibid., s. 54) I följande avsnitt kommer jag att redogöra för
bl.a. Booleska operatorer och ytterligare några typer av sökfrågor och sökfunktioner.

��!����7:	���6�5�9��8,.��.23�5�9�1
9�+.
	�

Här följer en presentation av några av de olika typer av sökfrågor och sökfunktioner
som man kan använda sig av vid sökning i t.ex. söktjänster på webben. Jag har valt att
begränsa mig till att endast redogöra för det som är relevant för min undersökning
eftersom hur man kan formulera en sökfråga varierar ganska mycket mellan olika
söktjänster och databaser. Det finns därför inte utrymme för en heltäckande beskrivning.
För mer specifik information om hur man kan formulera sökfrågor i AltaVista hänvisar
jag till avsnitt 3.1.1.

Booleska operatorer har använts av professionella informationssökare vid sökning i
traditionella databaser i åratal. Trots detta är de för den genomsnittlige användaren inte
helt lätta att använda sig av. De operatorer som man kan använda är OR, AND och
NOT, och sökfrågor som innehåller dessa kan kallas '����
��������. Nedan följer en
presentation av dessa operatorer.

                                                
13 Denna term används enligt Chowdhury (1999b, s. 299) ofta för att beskriva ett datorprogram som låter
sina användare bläddra sig igenom ett dokument genom att hoppa från textblock till textblock.
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�+,1�����=.�*,1//������501)��.


OR används för att tillåta att vilken som helst av de specificerade söktermerna i
sökfrågan skall finnas med i de återvunna webbsidorna. Om man t.ex. använder sig av
sökfrågan ������		���(��
������ så återvinns sidor innehållande antingen bara ordet
jordgubbar eller bara ordet smultron eller sidor innehållande båda orden. Figuren ovan
skall åskådliggöra hur operatorn fungerar. Fyrkanten till vänster representerar alla sidor
som innehåller ordet jordgubbar och fyrkanten till höger representerar alla sidor som
innehåller ordet smultron. Området i mitten som täcks av båda dessa fyrkanter
representerar alla sidor som innehåller båda orden. Den grå färgen skall symbolisera de
sidor som återvinns av sökfrågan, vilket i detta fallet alltså är sidor som innehåller
antingen ordet jordgubbar eller ordet smultron eller båda orden. Vissa söktjänster har
OR som standardinställning och sätter automatiskt dit ett OR mellan söktermerna
jordgubbar och smultron om användaren inte själv har gjort det. (Sullivan, 2001a)

�+,1�����=.�*,1//�������501)��.


AND används för att kräva att alla söktermerna i sökfrågan finns med i de återvunna
webbsidorna på träfflistan. Sökfrågan�������		���)*+�
������ återvinner endast sidor
innehållande både ordet jordgubbar och ordet smultron, vilket figuren ovan visar genom
att endast det område som täcks av båda fyrkanterna är markerat med grå färg. Hos
vissa söktjänster använder man istället för AND plustecken för att indikera att en term
måste finnas i sidorna som återvinns, och tecknet sätts då före denna term. Exemplet
ovan, jordgubbar AND smultron blir då istället  ������		��� 
������. Vissa
söktjänster har AND som standardinställning och sätter automatiskt dit ett AND mellan
söktermerna jordgubbar och smultron om användaren inte själv har gjort det. (Ibid.)
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�+,1�����=.�*,1//�������501)��.


NOT används för att kräva att en särskild sökterm i sökfrågan inte skall finnas med i de
återvunna webbsidorna på träfflistan. Sökfrågan ������		���*(,�
������ återvinner
endast sidor som innehåller ordet jordgubbar och inte ordet smultron, vilket figuren
ovan visar genom att endast den del av fyrkanten till vänster som innehåller ordet
jordgubbar är gråmarkerad. Hos vissa söktjänster använder man istället för NOT
minustecken för att indikera att en term inte får finnas i de sidor som återvinns, och
tecknet sätts då före denna term. Exemplet ovan, jordgubbar NOT smultron blir då
istället ������		����
������. (Ibid.)

Nesting, d.v.s. att använda parenteser i en sökfråga, är enligt Sullivan (Ibid.) bra om
man vill utforma komplexa sökfrågor. Om man t.ex. söker efter information om
antingen jordgubbar och smultron eller jordgubbar och hallon skriver man ������		��
)*+�-
�������(��������.. Möjligheten finns även att sidor innehållande alla tre orden
återvinns av denna sökfråga. Om man istället hade skrivit ������		���)*+�
������
(�������� hade sidor som innehåller orden jordgubbar och smultron och/eller sidor som
innehåller ordet hallon återvunnits. Parenteserna används alltså för att indikera att
sökningen smultron OR hallon skall ske för sig och därefter kombineras med ordet
jordgubbar.

Närhetsoperatorer används för att specificera hur nära varandra termerna i sökfrågan
skall finnas i de sidor som återvinns och ett exempel på en sådan är NEAR. Om man
t.ex. vill återvinna sidor som innehåller termerna jordgubbar och smultron på ett nära
avstånd från varandra skriver man ������		���*/)��
������. Sullivan (Ibid.) menar
dock att man noga bör överväga huruvida man verkligen behöver kontrollera närheten
mellan söktermerna eller inte eftersom de flesta söktjänsterna ändå automatiskt försöker
hitta sidor där termerna finns så nära varandra som möjligt. Dessutom stödjer många
söktjänster frassökning genom att man använder sig av citationstecken (se följande
stycke).

När man använder sig av den Booleska operatorn AND skall visserligen alla de
specificerade termerna finnas med i de återvunna webbsidorna, men det finns ingen
garanti för att orden nödvändigtvis finns bredvid varandra. För att belysa detta använder
jag istället för jordgubbar och smultron frasen billiga flygbiljetter som exempel. Om
man skriver billiga AND flygbiljetter så kan ordet billiga finnas i en mening i början av
sidan och ordet flygbiljetter i en mening i slutet av sidan. Man kan undvika detta
problem genom att istället göra en frassökning och skriva 0	�����������	������0. Då
kommer sidor som innehåller dessa ord bredvid varandra i exakt den ordningen att
återvinnas. (Sullivan, 2001d)
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Vissa söktjänster erbjuder möjligheten att rikta sin sökning mot olika fält, t.ex. mot en
sidas titelfält. Nedan följer några exempel på vilka fält man kan rikta sin sökning mot
och som enligt Sullivan (2001b) är de vanligaste.

En av de, enligt Sullivan (Ibid.), mest kraftfulla sökfunktionerna som finns tillgängliga
är möjligheten att kontrollera vilka sidor som skall inkluderas eller exkluderas i en
sökning. Ett exempel på det är om man som användare vill se alla sidor som finns på
Högskolan i Borås webbplats, som har URL:en http://www.hb.se. Då kan man utforma
sökfrågan på följande sätt: ��
$�	1
�. De sidor som återvinns kommer då alla från just
denna webbplats.

En annan möjlighet är att rikta sin sökning mot URL:en. Om man som användare vill
finna sidor vars URL innehåller ordet jordgubbe kan man utforma sökfrågan på följande
sätt: ���$������		�. Då återvinns endast sidor vars URL innehåller just ordet jordgubbe.
(Ibid.)

Många söktjänster erbjuder möjligheten att söka efter sidor som länkar till en speciell
sida. Om man som användare vill söka efter alla sidor som länkar till Högskolan i Borås
webbplats kan man utforma sökfrågan på följande sätt: ����$!!!1�	1
�. Då återvinns
endast sidor som länkar till just denna webbplats. (Ibid.)

Många av de största söktjänsterna erbjuder enligt Sullivan (Ibid.) möjligheten att rikta
sin sökning mot en webbsidas titel. Om en webbsida har titeln ”Högskolan i Borås” och
någon skickar sökfrågan ���$'���
 till en söktjänst kan ovan nämnda sida återvinnas.

Slutligen tänker jag ta upp en funktion som kallas trunkering, som gör det möjligt att
söka efter pluralformer eller varianter av ord, och i flera av de större söktjänsterna
används då tecknet *. Det är enligt Sullivan (Ibid.) också ett bra sätt att söka på om man
inte riktigt känner till hur ett ord stavas. Ett exempel på hur trunkering används är
sökfrågan ������		2 som t.ex. återvinner sidor som innehåller singularformen
jordgubbe, sidor som innehåller pluralformen jordgubbar och sidor som innehåller
varianten jordgubbskräm. Hos vissa söktjänster kan man även placera tecknet inne i ett
ord, vilket kallas maskering. Denna funktion är bra om man t.ex. vill söka efter de båda
engelska orden woman och women eftersom man då bara behöver skriva wom*n.

Vissa söktjänster har en funktion som kallas stemming som innebär att söktermerna i en
sökfråga trunkeras automatiskt, vilket alltså betyder att man inte behöver använda sig av
någon symbol för att trunkera. (Ibid.)

Slutligen vill jag poängtera att dessa typer av sökfrågor och sökfunktioner inte behöver
utesluta varandra. En fältriktad sökfråga kan mycket väl innehålla en fras och
närhetsoperatorn NEAR kan kombineras med Booleska operatorer. Det är dock viktigt
att tänka på att kombinationsmöjligheterna kan skilja sig åt mellan olika söktjänster och
att man därför kontrollerar vilken söksyntax man kan använda sig av innan man
påbörjar sin sökning.
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I följande avsnitt skall jag visa på några exempel på tidigare forskning. Jag inleder dock
med att reservera mig för att detta inte på något sätt är en fullständig bild av den tidigare
forskning som har gjorts. Anledningen till att jag har begränsat mig till de två artiklarna
som jag tar upp nedan är att det är dessa som bäst stämmer överens med min egen
undersökning eftersom de båda är utförda i webbmiljö. Därmed upplever jag det något
lättare att i slutet av denna uppsats kunna relatera mina resultat till de tidigare studier
som har gjorts.

De undersökningar som jag har valt att presentera är inte helt lika varandra och är i flera
avseenden olika min egen. Jag har ändå valt att presentera dem här eftersom jag vill visa
på att det faktiskt har gjorts tidigare forskning om olika typer av sökfrågor. Den första,
utförd av Ding och Marchionini (1996, s. 136ff.), är annorlunda främst på grund av att
den är gjord som en jämförelse mellan tre olika söktjänster, InfoSeek, Lycos och
OpenText. Syftet med den är dock även att undersöka dessa söktjänsters lämplighet för
olika typer av sökfrågor. Även Gudivada et al. (1997, s. 64f.) använde sig av flera
söktjänster och de begränsade sig inte bara till en typ utan inkluderade flera olika i
undersökningen, som t.ex. AltaVista, Lycos och MetaCrawler. Denna undersökning
skiljer sig från min dels på grund av att den är mycket mer omfattande eftersom hela 13
söktjänster var inblandade och dels på grund av den använda metoden, vilken jag
kommer att beskriva senare i detta avsnitt.

I Ding och Marchioninis undersökning användes fem olika sökfrågor. Tre av dem
valdes slumpmässigt ut från en övningslektion i informationsvetenskap. De andra två
formulerades utifrån författarnas personliga intressen. För att få så bra sökresultat som
möjligt anpassades söksyntaxen till respektive söktjänst. Samma nyckelord användes
dock i varje formulering. (1996, s. 137) Gudivada et al. valde att endast använda sig av
två stycken informationsbehov som man formulerade själva. Utifrån dessa utformades
tre olika typer av sökfrågor:

1. +�
�������
, sökfrågor innehållande åtskiljande operatorer som t.ex. OR. Detta var
standardinställningen hos alla söktjänster utom en.

2. 3���������
, sökfrågor innehållande sammanbindande operatorer som t.ex. AND.
3. 4���
�
, alltså sökfrågor utformade som fraser.

Alla dessa typer av sökfrågor var dock inte möjliga att använda sig av i alla
söktjänsterna. Sökfrågor av typ tre gick att använda i allra minst utsträckning och i en
söktjänst var det inte heller möjligt att använda sig av sökfrågor av typ två. Däremot var
sökfrågor av typ ett användbara i alla söktjänsterna. (1997, s. 64f.)

Ding och Marchionini analyserade endast de 20 första webbsidorna på söktjänsternas
träfflistor med motiveringen att alla tre söktjänsterna tenderade att vanligtvis återvinna
fler än 100 stycken webbsidor för varje sökfråga och att det alltså hade tagit för lång tid
att bedöma alla dessa. Samma sökfråga skickades till de olika söktjänsterna inom 20
minuter för att undvika att databasen skulle hinna ändras under tiden undersökningen
utfördes. (1996, s. 137) Gudivada et al. bedömde de tio första webbsidorna på
träfflistorna. (1997, s. 65)
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När det gäller relevansbedömningarna skiljer sig de bägge undersökningarna åt en hel
del. Ding och Marchionini bedömde de återvunna webbsidorna utifrån en sexgradig
skala där högrelevanta webbsidor tilldelades fem poäng och icke-relevanta webbsidor
tilldelades noll poäng. Om systemet rapporterade ”File not found” fick den aktuella
sidan noll poäng, och om servern inte svarade kontrollerades sidan en gång till vid ett
senare tillfälle. Sidor med exakt samma URL:er räknades som dubbletter och fick noll
poäng medan spegelsidor, d.v.s. sidor med samma innehåll men olika URL:er inte
räknades som dubbletter. (1996, s. 137)

De mått som användes i ovan nämnda undersökning var tre olika typer av precision.
Den första typen mäter antalet webbsidor som har tilldelats relevanspoängen tre till fem.
Den andra typen mäter antalet relevanta webbsidor som har tilldelats poängen fyra eller
fem. Den tredje typen mäter varje söktjänsts andel relevanta träffar (tre till fem poäng)
av samtliga söktjänsters träffar. Även ett mått kallat 
������� användes, vilket mäter
summan av relevanspoäng för de 20 träffarna hos en söktjänst i förhållande till summan
hos samtliga tre söktjänster. Det femte måttet var����������������������
(relevanskoncentration). Här dividerade man antalet träffar som hade tilldelats fyra eller
fem poäng och som fanns bland de tio första träffarna med det totala antalet träffar som
fått fyra eller fem poäng. (Ibid., s. 137)

Jag har tidigare i detta avsnitt skrivit att den metod som Gudivada et al. använde sig av i
sin undersökning skiljer sig något från både min egen och den andra undersökningen
som jag beskriver här. Det beror dels på att man antingen inte har använt sig utav några
kriterier för att bedöma vad som är relevant eller inte eller att man inte har redovisat
dessa i den artikel där undersökningen finns beskriven, och dels på att inget mått har
använts. Detta bl.a. på grund av att recall är svårt att mäta i webbmiljö där söktjänster
använder sig av olika index och dessa index täcker olika delar och webben. Man avstod
även från att mäta precision och jämförde istället återvinningseffektiviteten genom att
mäta antalet återvunna dokument. (1997, s. 64)

Resultatet av Ding och Marchioninis undersökning visade att Lycos och OpenText
uppvisade ett högre medelvärde än InfoSeek när det gäller precision. Den statistiska
analysen visade dock att det inte förelåg några statistiskt signifikanta skillnader mellan
söktjänsterna för de olika varianterna av precision eller för salience. Mellan de enskilda
sökfrågor som användes fanns det dock statistiskt signifikanta skillnader, både när det
gäller precision och salience. (1996, s. 138f.)

För de olika sökfrågor som användes i ovan nämnda undersökning visade det sig att
specifika men enkelt uttryckta sökfrågor tenderade att få bättre resultat, medan icke-
artikulerade och komplicerade sökfrågor tenderade att ge sämre resultat. Generellt var
det så att ju mer precist man kunde uttrycka en sökfråga, desto bättre blev resultatet.
(Ibid., s. 139)

Gudivada et al. kom fram till att InfoSeek var den söktjänst som återvann det största
antalet webbsidor, över tre miljoner, medan WWWW (World Wide Web Worm) var
den som återvann det minsta antalet, ca. 5000. Generellt var det så för det första
informationsbehovet att antalet återvunna dokument var störst för sökfrågor av typ ett
och minst för sökfrågor av typ tre. Den bästa söktjänsten var här Excite i vilken alla tre
typerna av sökfrågor återvann relevanta webbsidor och den typ av sökfråga som
återvann relevanta webbsidor i flest söktjänster var sökfrågor innehållande
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sammanbindande operatorer. När det gäller det andra informationsbehovet återvann
AltaVista flest webbsidor, 40 miljoner, medan MetaCrawler endast återvann 38 stycken.
Här var det så att sökfrågor av typ två och tre presterade bättre när det gäller återvinning
av relevanta webbsidor än sökfrågor av typ ett. Detta informationsbehov var dock
svårare att utvärdera eftersom det innehöll flera fasetter. (1997, s. 65)

Som synes av min beskrivning ovan är dessa undersökningar väldigt olika varandra och
det är därför svårt att göra denna beskrivning på ett rättvisande sätt utan att den ”haltar”.
Detta beror även på att Ding och Marchioninis undersökning av dem själva har
beskrivits mer i detalj i en något längre artikel än den som är utförd av Gudivada et al.

För att belysa att det, som jag tidigare skrev, har gjorts ytterligare studier när det gäller
olika typer av sökfrågors effektivitet tänker jag här mycket kort ta upp en studie gjord
av Järvelin och Kekäläinen (2000). De utförde en fallstudie där de studerade
effektiviteten hos olika typer av sökfrågor baserade på kombinationer av
sökfrågestrukturer och �����������
���14. Studien utfördes i en textdatabas bestående
av tidningsartiklar och vid relevansbedömningarna, som utfördes av fyra personer,
utgick man från en fyrgradig skala där noll poäng gavs till de dokument som var icke-
relevanta och tre poäng gavs till de dokument som var högrelevanta. Antalet använda
informationsbehov var precis som i min studie 30 stycken. Som mått använde man sig
dels av precision och recall men även av två nya, av författarna utvecklade, mått. Dessa
är ������������ och �����������������������, och skall mäta den kumulativa
relevansnyttan en användare får genom att undersöka träfflistan upp till en given
rankning. Jag tänker dock inte gå närmare in på dessa utan hänvisar istället till artikeln
(se Järvelin och Kekäläinen, 2000, s. 41).

De typer av sökfrågor man använde sig av är specifika för just den använda databasen
men kan beskrivas som starkt strukturerade sökfrågor och svagt strukturerade sökfrågor.
Författarna menar att en sökfrågas struktur syftar till den syntaktiska struktur den har,
som markeras med hjälp av operatorer, t.ex. Booleska operatorer, och parenteser. I en
starkt strukturerad sökfråga är termerna grupperade efter de begrepp de representerar
medan svagt strukturerade sökfrågor endast består av uppsättningar av termer. Vad man
kom fram till i undersökningen var att starkt strukturerade sökfrågor var effektivare än
sökfrågor som inte var expanderade eller sökfrågor baserade på andra strukturer,
expanderade eller ej.

Den ovan beskrivna studien utfördes alltså inte i webbmiljö och är huvudsakligen
inriktad mot just query expansion, varför jag har valt att nöja mig med denna korta
beskrivning och att inte ta upp den i denna uppsats slutdiskussion som jämförelse med
min egen undersökning.

                                                
14 Detta är en process som bildar en ny sökfråga baserat på en gammal. Det kan göras genom att lägga till
termer från andra dokument eller genom att lägga till synonymer till termerna i sökfrågan. (Weiss, 1997)
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I detta kapitel följer en redogörelse för undersökningens metod och praktiska
tillvägagångssätt. Inledningsvis berättar jag om urval av söktjänst och
informationsbehov fortsätter därefter med att beskriva hur jag har utformat sökfrågor,
kriterier för relevansbedömning, en beskrivning av det mått jag har använt mig av och
slutligen en redogörelse för de problem som uppstod vid utförandet av undersökningen.

����#�)��6�5�9�=4
5�

Det krav jag hade vid valet av söktjänst var att det skulle vara möjligt att formulera en
sökfråga på ett flertal olika sätt i den för att min undersökning skulle bli möjlig att
genomföra. Den söktjänst jag valde att använda mig av är AltaVista eftersom den visade
sig stödja de olika typer av sökfrågor och sökfunktioner som jag ville inkludera i min
undersökning, d.v.s. sökningar med Booleska operatorer, nesting, närhetsoperatorer,
fraser, fältriktningar, och trunkering. Detta konstaterande gjorde jag när jag besökte
webbplatsen Search Engine Watch (Sullivan, 2001c) och där hittade en schematisk
översikt över vilka olika sökfunktioner som ett antal söktjänster erbjuder. Jag kommer i
följande avsnitt att göra en närmare beskrivning av söktjänsten AltaVista.

�������)��#+5���>�?��5+9�	
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AltaVista är en av Internets bästa sökmotorer där teknik och tjänster integreras för
att ge enskilda individer och webbaserade företag snabba och relevanta sökresultat.
AltaVistas nätverk hjälper användarna att tygla Internets obegränsade potential
genom att ett stort antal olika källor sekundsnabbt söks igenom efter relevant
material.�(AltaVista, 2002a)

Historien om AltaVista tog sin början våren 1995 när tre anställda på Digital Equipment
Corporation (DEC) i Palo Alto, Kalifornien, diskuterade företagets nya dator som skulle
kunna köra databasprogram 100 gånger snabbare än andra datorer. Denna diskussion
ledde till en idé om att använda datorn som värd för en sökbar Internetbaserad
fulltextdatabas. Eftersom man på företaget hade ett behov att ha kontroll över gamla e-
postmeddelanden hade man skapat ett mycket noggrant e-postindex och det var den
strukturen som utgjorde grunden för AltaVista. Namnet på söktjänsten kommer från en
whiteboard som inte hade blivit suddad ordentligt och där ordet Alto, från Palo Alto,
stod bredvid ordet Vista. Någon föreslog AltoVista som sedan blev AltaVista –
”Utsikten från ovan”. (Ibid.)

Sedan starten har söktjänsten förbättrats avsevärt och var t.ex. den första som erbjöd
sökning på flera olika språk. Man har dessutom introducerat Babel Fish, som är
Internets första tjänst för översättning av t.ex. hela webbplatser till franska, italienska,
portugisiska, spanska och tyska, och Photo Finder, som är en teknik för bildsökning.
Sedan januari 1999 är företaget ett dotterbolag i Compaq Computer Corporation-
koncernen. (Ibid.)
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Vid indexeringen använder man sig på AltaVista av en sökrobot kallad Scooter för att
söka igenom webben och olika nyhetsgrupper. Scooter följer länkar och söker sig på så
sätt igenom webbplats efter webbplats. Förutom själva texten indexeras alla ord i
dokumentet, bl.a. bildtexter, länkar, rubriker, metamarkörer och URL:er. Däremot
indexeras inga kommentarer. Man kan även själv registrera sin webbplats genom att
skicka in webbadressen till AltaVista och den läggs då in i indexet. Den
sammanfattning av ett webbdokument som man kan se på söktjänstens träfflista bygger
antingen på de första orden i dokumentet eller på den beskrivning eller de nyckelord
som finns om författaren har valt att använda sig metamarkörer. Dokument som
innehåller spamming, d.v.s. att ord upprepas för att dokumentet skall rankas högre,
bestraffas genom att inte läggas in i indexet. Dubbletter tas bort ur indexet så att det
bara innehåller en post för varje webbsida. (AltaVista, 2002d)

Vid rankningen av dokument använder sig AltaVista av en rankningsalgoritm som
bestämmer hur de dokument som matchar en sökfråga skall sorteras i träfflistan. Det
rankningstal som ett dokument får beror på hur många sökord det innehåller, var i
dokumentet orden finns och hur nära varandra de står. (AltaVista, 2002d)

Sökningar i AltaVista har delats upp i två kategorier, enkel sökning och avancerad
sökning. I den enkla sökningen kan man skriva in de ord man vill skall finnas med i
sökresultatet och då återvinns dokument som innehåller antingen det ena eller det andra
ordet eller båda två eftersom standardinställningen i AltaVista är OR. Här kan man även
använda sig av plustecken om man vill att båda orden skall ingå, eller minustecken om
man t.ex. endast vill att det första ordet skall ingå. Även frassökningar är möjliga och
man sätter då citationstecken runt de ord som skall ingå i frasen. Då återvinns endast
dokument som innehåller orden i exakt den ordning som man har angett. Till sist är det
möjligt att använda sig av trunkering och maskering med hjälp av tecknet *. Viktigt att
tänka på är att AltaVista reagerar på om man använder sig av stora eller små bokstäver.
En sökning efter ”Mona Lisa” återvinner endast dokument med exakt den
kombinationen av stora och små bokstäver, samma sak med ”MONA LISA” och
”mOna LISa”. Däremot ”mona lisa” återvinner alla dessa olika varianter av frasen.
(AltaVista, 2002g)

I den enkla sökningen finns även ett antal specialsökfunktioner som AltaVista kallar
det. Dessa kan användas om man vill använda särskilda nyckelord och söka efter
matchningar i t.ex. sidrubriker, titlar eller länkar. Följande fält är möjliga att söka i:

•  anchor. Sökfrågan ������$05����#�
�0 återvinner sidor som innehåller länken
”Mona Lisa”.

•  applet. Sökfrågan �����$����� hittar sidor med ett 6����������������15 som
kallas morph.

•  domain. Sökfrågan ������$
� hittar svenska sidor och ������$��� kommersiella
webbsidor.

•  host. Sökfrågan ��
$!!!1�	1
� återvinner sidor från datorn hb.se.
•  image. Sökfrågan �����$������		� återvinner sidor som innehåller en bild med det

specifika filnamnet jordgubbe.
                                                
15 Detta är ett litet program skrivet med hjälp av språket 6���, som är ett programmeringsspråk och vars
program kan köras med hjälp av flera olika typer av data- och/eller operativsystem. Det körs ofta i en
webbläsare som en del av en webbsida och det kan göra så att robotar inte indexerar den aktuella
webbsidan. (Simmonds, 1999)
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•  like. Sökfrågan ����$!!!1�	1
� (Kungliga Biblioteket) återvinner sidor som liknar
eller har anknytning till sidan ovan, t.ex. andra biblioteks hemsidor.

•  link. Sökfrågan ����$!!!1�	1
� hittar sidor som länkar till denna sida.
•  text. Sökfrågan ��$05����#�
�0 hittar sidor som innehåller den angivna texten,

dock inte i bildmarkörer, länkar eller URL:er.
•  title. Sökfrågan ���$07��������'�	������0 återvinner sidor som innehåller denna

fras i sidrubriken, som i de flesta webbläsare visas i namnlisten.
•  url. Sökfrågan ���$������		� hittar sidor vars URL innehåller ordet jordgubbe.

(AltaVista, 2002h)

Den enkla sökfunktionen i AltaVista är avsedd för mer allmänt hållna sökningar. Vill
man utforma mer specifika sökfrågor kan man istället använda sig av den avancerade
sökfunktionen, där man t.ex. kan använda Booleska operatorer för att skapa relationer
mellan söktermerna. Här är det möjligt att ange särskilda ord efter vilka resultatet skall
sorteras och att begränsa sökningen. Sökningen kan även begränsas till material som
publicerats under en viss tidsperiod, t.ex. de senaste veckorna eller månaderna, eller
mellan två exakta datum. (AltaVista, 2002e)

De Booleska operatorer som kan användas är OR, AND, AND NOT, vilket är
AltaVistas motsvarighet till NOT (se avsnitt 2.4.2). Det är även möjligt att använda sig
av närhetsoperatorn NEAR och nesting för att kunna gruppera uttryck. (Ibid.)

Gemensamt för den enkla och den avancerade sökfunktionen är att man kan begränsa
sin sökning till särskilda språk. Väljer man t.ex. svenska i språkmenyn så finner man
endast svenska webbsidor i träfflistan. Det finns även möjlighet att välja mellan att söka
igenom hela AltaVistas index eller endast de webbsidor som är publicerade i Sverige.
(AltaVista, 2002h)

I min undersökning har jag alltså valt att använda mig av Booleska operatorer, nesting,
närhetsoperatorn NEAR, fraser och trunkering. Dessutom har jag gjort en fältriktning
mot textfältet. Att jag valde just det beror på att ingen av de andra möjligheterna att
rikta sökningen mot ett speciellt fält lämpade sig för min undersökning. Dessutom fann
jag det intressant att jämföra sökningarna med fraser med de fältriktade sökningarna
eftersom de vid flera testsökningar visade sig återvinna samma antal webbsidor och
dessutom samma webbsidor fast på olika platser i träfflistan. Jag har alltså inte använt
mig av möjligheterna att begränsa sökningarna efter datum, språk eller till enbart
Sverige och inte heller den avancerade sökfunktionen att sortera träffarna efter särskilda
ord.

����#�)��6�+
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De informationsbehov som min studie grundar sig på har hämtats från en s.k. frågelåda
på webben. Frågelådor finns inom en rad olika ämnesområden som t.ex. fysik, historia
och språkvetenskap och de frågor som människor ställer besvaras av en expert inom
respektive område. För den som inte vill ställa en fråga finns möjligheten att istället
bläddra mellan redan ställda frågor och deras svar och det är på det sättet jag har samlat
in de informationsbehov jag har använt mig av. Den frågelåda jag har valt kallas
Språkfrågelådan där frågor om språk besvaras av bl.a. en professor från institutionen för
lingvistik på Göteborgs universitet (Allwood, Abelin & Veres, 2002b). Anledningen till
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mitt val är mitt eget intresse för just språk, och då särskilt språkvetenskap, som väcktes
på gymnasiet då jag bl.a. läste latin med allmän språkbehandling under två år. Jag anser
mig därför ha kunskaper tillräckliga dels för att kunna utforma sökfrågor som motsvarar
informationsbehoven och dels bedöma om de webbsidor som återvinns är relevanta eller
inte.

Anledningen till att jag har gjort så här och inte utformat egna informationsbehov
istället är att Landoni och Bell (2000, s. 128) menar att informationsbehov från riktiga
användare gör att studien blir mer verklighetsförankrad. Nackdelen med att göra på det
här sättet är dock enligt Tague-Sutcliffe (1997, s. 209) att informationsbehoven inte
representerar informationsbehov hos personer involverade i testet och att det därför inte
är möjligt att erhålla ytterligare information om dem. Dessutom är slutanvändaren den
enda som egentligen kan bedöma relevansen hos de dokument som återvinns. Jag har
dock valt att bortse från detta eftersom jag bedömer det som alldeles för tidskrävande att
involvera några slutanvändare i min undersökning. Jag inser att jag inte på ett helt
rättvisande sätt kan bedöma de olika dokumentens relevans för användarnas
informationsbehov, men jag anser ändå att det till viss del kanske kan vara en fördel
eftersom relevansbedömningar utförda av en enda person bör bli mer enhetliga än om
de är utförda av olika personer med olika synsätt på vad som är relevant och inte. Jag
hade även kunnat låta en enda person relevansbedöma dokumenten och därmed kanske
kunnat undvika den subjektivitet som uppstår när jag själv gör det. Jag ansåg mig dock
inte hinna med detta eftersom det hade inneburit ytterligare en urvalsprocess, förutom
den som jag har beskrivit nedan, och att det hade förutsatt att den utvalda personen hade
haft både tid och varit villig att relevansbedöma 1200 webbdokument under en relativt
kort tidsperiod. Dessutom är inte heller det någon definitiv lösning på problemet
eftersom även någon annans relevansbedömningar skulle bli subjektiva. Att komma
ifrån detta problem är alltså inte helt lätt när det gäller undersökningar där bedömningar
av relevans, som i sig, som det tidigare har framgått, är ett subjektivt och mycket
omtvistat begrepp, ingår. Se avsnitt 3.4.2 för vidare information om kriterierna för min
relevansbedömning.

Jag tittade på alla de hundratals informationsbehov som fanns i frågelådan vid den
tidpunkt som jag besökte den (2002-03-09). Det visade sig då att alla dessa inte lämpade
sig för min undersökning och jag valde därför att ställa upp ett antal kriterier för ett
urval. Jag är väl medveten om att urvalet därmed är subjektivt och inte representativt
men jag anser ändå att arbetets objektivitet vägs upp av att jag faktiskt har utgått från
verkliga informationsbehov och inte har formulerat mina egna. De kriterier som jag
använde mig av vid detta urval är följande:

•  Informationsbehoven får inte vara alldeles för generella, som t.ex. ”Varför har vi så
många språk?”.

•  De får inte heller vara för specifika, t.ex. ”Vad kännetecknar avdelningen -itet i det
svenska språket?”.

•  De måste behandla ett ämnesområde som jag har vissa kunskaper om.
•  Det måste vara möjligt att formulera olika typer av sökfrågor utifrån dem och dessa

skall kunna formuleras på engelska.

Av de informationsbehov som uppfyller ovanstående kriterier valde jag ut 30 stycken
eftersom ett urval inte bör vara mindre än så. Detta på grund av att resultatet kan bli
missvisande om man t.ex. använder sig av fem stycken informationsbehov och sedan
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redovisar resultaten procentuellt och skriver att 20 % av dem gav ett bra resultat i
undersökningen. Siffran vilseleder eftersom den får läsaren att tro att det handlar om fler
än endast ett informationsbehov. (Denscombe, 2000, s. 34) Eftersom jag från början
hittade hela 40 informationsbehov valde jag att slumpmässigt sålla bort tio stycken från
undersökningen.
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Nedan redovisar jag i tabellform de informationsbehov som jag har valt tillsammans
med sökfrågor som jag har formulerat utifrån dem. Därefter följer en beskrivning av hur
jag har gått tillväga vid denna utformning.
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1. Jag undrar om
ni skulle kunna
hjälpa mig med
att hitta en sida
med vanliga
standardfraser
på estniska?

estonian AND
(phrase* OR
expression*)

estonian NEAR
phrase*

”estonian
phrase*”

text:”estonian
phrase*”

2. Jag är
intresserad av
pitcairnska,
språket som
talas på ön
Pitcairn i Stilla
Havet.

pitcairn* AND
(language* OR
idiom*)

pitcairn* NEAR
language*

”pitcairn*
language*”

text:”pitcairn*
language*”

3. Hej jag ska
skriva
specialarbete i
latin och frågan
jag ska ställa är:
när dog latinet
ut egentligen?

latin AND die*
AND (out OR off
OR away)

latin NEAR die*
NEAR out

”latin die*
out”

text:”latin die*
out”

4. Hur många
stavelser finns
det i engelskan?

syllable* AND
english AND
(language OR
idiom*)

syllable* NEAR
english NEAR
language*

”syllable* of
the english
language*”

text:”syllable* of
the english
language*”

5. Jag undrar hur
många olika
språk det talas i
Sverige.

(language* OR
idiom*) AND
spoken AND
sweden

language* NEAR
spoken NEAR
sweden

”language*
spoken in
sweden”

text:”language*
spoken in
sweden”

6. När börjades
ryska språkets
historia?

russian AND
(language* OR
idiom*) AND
histor*

russian NEAR
language* NEAR
histor*

”russian
language*
histor*”

text:”russian
language*
histor*”
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7. Hur många
dialekter finns
det i Ryssland?

russian AND
(dialect* OR
idiom*)

russian NEAR
dialect*

”russian
dialect*”

text:”russian
dialect*”

8. Vem kom på
det svenska
teckenspråket?

swedish AND
sign* AND
(language* OR
idiom*) AND
found*

swedish NEAR
sign* NEAR
language*

”swedish
sign*
language*”

text:”swedish
sign* language*”

9. Jag undrar lite
om det norska
språket.

norwegian AND
(language* OR
idiom*)

norwegian
NEAR language*

”norwegian
language*”

text:”norwegian
language*”

10. Hur många
norska dialekter
finns det?

norwegian AND
(dialect* OR
idiom*)

norwegian
NEAR dialect*

”norwegian
dialect*”

text:”norwegian
dialect*”

11. Var kan jag
lära mig
slovenska på
nätet?

learn AND
sloven* AND
(language* OR
idiom*)

learn NEAR
sloven*

”learn
sloven*”

text:”learn
sloven*”

12. Jag är
intresserad av de
språk som är
hotade eller
nästan utdöda i
dagens Afrika.

(extinct OR
endangered)
AND (language*
OR idiom*)
AND africa

endangered
NEAR language*
NEAR africa

”endangered
language* in
africa”

text:”endangered
language* in
africa”

13. Jag undrar
hur många språk
det finns i
Indien.

(language* OR
idiom*) AND
india

language* NEAR
india

”language*
in india”

text:”language*
in india”

14. Vet ni någon
bra sida på
Internet där man
kan lära sig lite
norska (den
norska som är
vanligast)?

learn AND
norwegian AND
(language* OR
idiom*)

learn NEAR
norwegian
NEAR language*

”learn
norwegian
language*”

text:”learn
norwegian
language*”

15. Vart kan jag
hitta information
om olika språk
som talas i
Estland?

(language* OR
idiom*) AND
spoken AND
estonia

language* NEAR
spoken NEAR
estonia

”language*
spoken in
estonia”

text:”language*
spoken in
estonia”
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16. Hej, jag
undrar om ni
kan hjälpa mig
med att hitta
information om
det spanska
språkets historia.

histor* AND
spanish AND
(language* OR
idiom*)

histor* NEAR
spanish NEAR
language*

”histor* of
the spanish
language*”

text:histor* of
the spanish
language*

17. Jag vill
gärna veta lite
fakta om det
grönländska
språket!

greenland* AND
(language* OR
idiom*)

greenland*
NEAR language*

”greenland*
language*”

text:”greenland*
language*”

18. Jag undrar
bara hur många
dialekter det
finns i
Marocko…

morocc* AND
(dialect* OR
idiom*)

morocc* NEAR
dialect*

”morocc*
dialect*”

text:”morocc*
dialect*”

19. Jag vill veta
om det färöiska
språket!

faroes* AND
(language* OR
idiom*)

faroes* NEAR
language*

”faroes*
language*”

text:”faroes*
language*”

20. Vad var
Pandoras ask?
Vem var
Pandora?

pandora* AND
box*

pandora* NEAR
box*

”pandora*
box*”

text:”pandora*
box*”

21. Vad är
Murphys lag?
Varför heter den
så?

murph* AND
law*

murph* NEAR
law*

”murph*
law*”

text:”murph*
law*”

22. Varifrån
kommer finskan
egentligen?

origin* AND
finnish AND
(language* OR
idiom*)

origin* NEAR
finnish NEAR
language*

”origin* of
the finnish
language*”

text:”origin* of
the finnish
language*”

23. Kan ni
berätta var ifrån
gaeliskan
kommer och vad
den är släkt
med?

origin* AND
gaelic AND
(language* OR
idiom*) AND
relat*

origin* NEAR
gaelic NEAR
language*

”origin* of
the gaelic
language*”

text:”origin* of
the gaelic
language*”

24. Jag skulle
gärna vilja ha
lite fakta om det
kinesiska
språket
mandarin.

chinese AND
(language* OR
idiom*) AND
mandarin*

chinese NEAR
language* NEAR
mandarin*

”chinese
language*
mandarin*”

text:”chinese
language*
mandarin*”
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25. Skulle vilja
ha uppgifter om
mayafolkets
skriftspråk.

maya* AND
written AND
(language* OR
idiom*)

maya* NEAR
written NEAR
language*

”maya*
written
language*”

text:”maya*
written
language*”

26. Jag skulle
vilja veta lite
mera om
walesiskan.

welsh AND
(language* OR
idiom*)

welsh NEAR
language*

”welsh
language*”

text:”welsh
language*”

27. Varför dör
språk ut?

(language* OR
idiom*) AND
die* AND (out
OR off OR
away)

language* NEAR
die* NEAR out

”language*
die* out”

text:”language*
die* out”

28. En bra
översättning av
uttrycket,
”Profanum
vulgus”, sökes.

profanum AND
vulgus AND
translat*

profanum NEAR
vulgus

”profanum
vulgus”

text:”profanum
vulgus”

29. Reading
about language
as
communication,
I came across
the concept
’phatic
communion’,
but I didn’t quite
grasp the
meaning. Could
you tell me
more?

phatic AND
communion
AND (language*
OR idiom*)
AND
communication

phatic NEAR
communion

”phatic
communion”

text:”phatic
communion”

30. I vilket
geografiskt
område talas
”rätoromanska”?

rhaeto-romanic
AND (language
OR idiom*)
AND (area* OR
district* OR
region*)

rhaeto-romanic
NEAR language*

”rhaeto-
romanic
language*”

text:”rhaeto-
romanic
language*”

Vid utformningen av alla sökfrågor i tabellen ovan började jag med att formulera fraser
och försökte utforma dem på ett sätt som inte var för specifikt. Ett exempel är
informationsbehov nummer 5 där jag valde att inte skriva ”number* of language*
spoken in sweden” eftersom jag misstänkte att det inte skulle ge så många träffar.
Dessutom lyckades jag inte alltid täcka in hela informationsbehovet i en fras, t.ex.
informationsbehov nummer 23, där man vill veta mer om gaeliskans ursprung och vilka
språk den är släkt med, eller informationsbehov nummer 30, där man frågar efter i vilket
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geografiskt område som rätoromanska talas. Även här berodde det på att jag inte ville
riskera att inte få några träffar alls.

När jag formulerade sökfrågor med närhetsoperatorer och sökfrågor riktade mot
textfältet utgick jag från fraserna och lät dem innehålla samma ord, förutom ord som
t.ex. in och the, för att jämförelsen mellan dem skulle bli så rättvis som möjligt.
Däremot lät jag de Booleska uttrycken innehålla synonymer och även andra ord från
själva informationsbehovet, detta för att jag här ville täcka in så mycket av
informationsbehovet som möjligt.

Jag försökte i så stor utsträckning som möjligt att få alla sökfrågor av samma typ att bli
så lika varandra som möjligt. Det var dock inte alltid möjligt. Vissa fraser blev t.ex. lite
längre än andra och därmed kanske mer specifika. Särskilt märkbart är det dock när det
gäller de Booleska uttrycken. Mitt mål var att alla skulle innehålla åtminstone ett OR,
vilket jag inte lyckades med vid informationsbehov nummer 20, 21 och 29.
Anledningen var att jag här inte lyckades hitta några användbara synonymer. Jag valde
att helt utesluta operatorn AND NOT på grund av att jag inte själv har utformat
informationsbehoven. Om jag hade använt mig av den hade jag riskerat att utesluta
sådant som kanske hade varit intressant för slutanvändaren trots att det inte finns nämnt
i informationsbehovet.

När det gäller trunkering använde jag mig av den funktionen vid substantiv, som t.ex.
phrase*, för att även dokument med pluralformen av ordet skall återvinnas. Även verbet
die* trunkerades för att olika former av det skall återvinnas. Däremot undvek jag att
trunkera verbet learn, eftersom jag inte anser att dokument med andra former av ordet är
relevanta för informationsbehovet, och orden written och spoken, eftersom det är just
perfekt participformen av orden write och speak som jag är ute efter. Vidare trunkerade
jag ord vars stavning jag var osäker på, som t.ex. pitcairnska och slovenska. Ord som
swedish och english trunkerades dock inte eftersom jag inte ville återvinna information
om t.ex. englishmen istället för information om det engelska språket.

Slutligen så använde jag mig endast av små bokstäver för att kunna återvinna dokument
som innehåller orden oberoende av hur stora eller små bokstäver är kombinerade.

Även här är det viktigt att påpeka att undersökningen påverkas av subjektiva inslag
eftersom någon annan hade kunnat utforma sökfrågorna helt annorlunda än vad jag har
gjort utifrån ovan nämnda informationsbehov.
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När utformningen av sökfrågor var färdig påbörjade jag min undersökning som pågick
mellan 2002-04-10 och 2002-04-18. Sökningarna i AltaVista utfördes för ett
informationsbehov åt gången och de olika typerna av sökfrågor skickades till systemet
med så kort mellanrum som möjligt för att undvika att databasen skulle hinna ändras
under tiden. Därför hade jag flera av webbläsarens fönster öppna samtidigt och
genomförde först sökningarna för de olika typerna av sökfrågor för att därefter
relevansbedöma dem (se avsnitt 3.4.1 för de kriterier jag använde vid
relevansbedömningen). De tio första webbsidorna på söktjänstens träfflista undersöktes
förutom de få fall då ett färre antal än så återvanns, och för ett informationsbehov tog
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det mellan 30 minuter och en timme att genomföra sökningarna och relevansbedöma de
återvunna sidorna. När denna procedur hade upprepats för alla informationsbehov
räknade jag ut den genomsnittliga precisionen för de olika typerna av sökfrågor för
varje informationsbehov, och till sist även ett medelvärde över alla informationsbehov
(se avsnitt 3.4.2 för mer information om det precisionsmått jag har använt).
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Eftersom jag själv har utfört relevansbedömningarna påverkas som jag tidigare skrev
denna undersöknings objektivitet. Jag har därför valt att tydligt redogöra för de kriterier
som jag använde mig av vid denna process för att på så sätt visa att de bedömningar jag
gjorde utfördes på ett konsekvent sätt.

Jag använde mig av en tregradig relevansskala som gav de olika webbsidorna antingen
0, 0,5 eller 1 poäng i likhet med Chu och Rosenthal (1996) som utvärderade tre olika
söktjänster på webben. Även Clarke och Willet (1997, s. 186) använde sig av dessa
olika nivåer, också de vid en utvärdering av tre olika webbaserade söktjänster, och jag
har till stor del följt de kriterier som de använde för att ge de återvunna webbsidorna
relevanspoäng. Kriterierna är följande:

•  Om en sida till mycket stor del matchade sökfrågan ansågs den högrelevant och
tilldelades därför 1 poäng.

•  Om en sida bara till viss del ansågs vara relevant tilldelades den 0,5 poäng.
•  Om en sida snarare bestod av länkar än information och dessa länkar visade sig vara

användbara fick den 0,5 poäng.
•  Om en sida var icke-relevant tilldelades den 0 poäng.
•  Dubbletter, alltså sidor med samma URL och samma innehåll, fick 0 poäng. Detta

på grund av att jag inte anser det vara till någon glädje för användaren att få flera
träffar som refererar till samma sida med samma URL.

•  Spegelsidor, d.v.s. sidor med olika URL:er men samma innehåll, bedömdes som om
de vore unika sidor eftersom det kan ses som en fördel för användaren att ha tillgång
till samma information på flera olika URL:er om någon av dem inte skulle fungera.
Sidorna fick alltså 0, 0,5 eller 1 poäng beroende på om de var relevanta eller ej.

•  Sidor där det stod ”File not found” eller liknande fick 0 poäng.
•  Vid meddelandet ”There was no response. The server could be down or is not

responding” gjordes ytterligare ett försök att nå sidan inom en vecka. Om samma
meddelande uppkom igen fick sidan 0 poäng, i annat fall fick den 0, 0,5 eller 1
poäng beroende på om den var relevant eller ej.

•  Sidor skrivna på andra språk än svenska, danska, norska, engelska, tyska eller
spanska bedömdes inte. Istället ersattes en sådan sida med den av de närmast
påföljande och ännu ej utvärderade efter träff tio som var skriven på ett språk jag
behärskar.

Alla URL:er sparades tillsammans med tilldelad relevanspoäng för att det skulle vara
möjligt att senare gå tillbaka och kontrollera sidorna.
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Det effektivitetsmått som jag har använt är precision och jag har liksom Breimark och
Hagman (1999, s. 33f) beräknat den genomsnittliga precisionen för att gynna de typer
av sökfrågor som placerar relevanta träffar högt upp på träfflistan. Först räknade jag ut
precisionen för då återvunna dokumenten på de olika nivåerna i träfflistan och därefter
beräknades ett medelvärde. Anledningen till att jag valde att inte beräkna precisionen på
traditionellt sätt kan belysas med följande exempel:

Om två av de tio återvunna dokumenten är relevanta blir precisionen 2/10=0,2 eller 20
%. Om jag istället räknar ut precisionen för de enskilda dokumenten på de olika
nivåerna i träfflistan och de två relevanta dokumenten befinner sig på plats två och tre
resonerar jag på följande sätt: det första dokumentet är inte relevant och då blir alltså
noll av ett synat dokument relevant, det andra dokumentet är relevant och då blir ett av
två synade dokument relevant o.s.v. Uträkningen blir då:
0/1+1/2+2/3+2/4+2/5+2/6+2/7+2/8+2/9+2/10�����
Detta tal delas med antalet synade dokument, alltså tio stycken, och den genomsnittliga
precisionen blir 3,36/10=0,336, eller 33,6 % och alltså högre än de traditionella 20
procenten. Om de relevanta dokumenten istället befinner sig på platserna sju och åtta i
träfflistan görs följande beräkning: 0/1+0/2+0/3+0/4+0/5+0/6+1/7+2/8+2/9+2/10�����
Här blir resultatet 0,82/10=0,082, eller 8,2 %, vilket visar att den genomsnittliga
precisionen blir högre ju högre upp på träfflistan söktjänsten placerar de relevanta
dokumenten.

Jag har helt avstått från att mäta recall på grund av att det inte är möjligt att kontrollera
hur många relevanta dokument som finns i söktjänstens databas, dels på grund av dess
storlek och dels på grund av dess dynamiska natur.
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Den praktiska undersökningen förflöt tämligen smärtfritt men det uppstod dock vissa
problem när det gällde relevansbedömningarna, trots att jag faktiskt hade väldigt tydliga
kriterier att gå efter. Det som var allra svårast var att bedöma huruvida en sida skulle få
0,5 eller 1 poäng. Dels på grund av att gränsen mellan högrelevanta och delvis relevanta
sidor ibland var ganska svår att dra och man ofta fick fråga sig om sidan huvudsakligen
behandlade ämnet eller bara tog upp det till viss del, och dels på grund av att sidor som
man ansåg vara högrelevanta på grund av att de innehöll en väldigt bra och omfattande
länklista till relevanta sidor enligt kriterierna för relevansbedömningen bara skulle
tilldelas 0,5 poäng.

Något som jag innan undersökningen genomfördes trodde att jag skulle få stora problem
med var dubbletter och spegelsidor eftersom dessa kan ställa till med problem vid
relevansbedömningen trots klara och tydliga kriterier. Efteråt visade det sig dock att det
var ytterst få gånger jag råkade ut för varken det ena eller det andra och förklaringen till
det verkar vara att, som jag tidigare skrev, dubbletter tas bort ur AltaVistas index.
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Nedan redovisar jag de resultat som min undersökning har gett i tre olika tabeller. Den
första tabellen visar den genomsnittliga precisionen som de olika typerna av sökfrågor
genererade för varje informationsbehov och även ett medelvärde för varje typ av
sökfråga. Den andra tabellen visar fördelningen av relevanspoäng och även den
sammanlagda relevanspoängen för varje typ av sökfråga och informationsbehov och den
sista tabellen visar antalet icke-relevanta träffar, inaktiva länkar, dubbletter och
spegelsidor för varje typ av sökfråga och informationsbehov.
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1. 0,614 0,606 0,633 0,806
2. 0,782 0,708 0,662 0,284
3. 0* 0,293 0 0
4. 0,227 0,034 0,251 0,086
5. 0,368 0,203 0,269 0,336
6. 0,143 0,742 0,326 0,548
7. 0,293 0,252 0,293 0,143
8. 0,143 0,336 0,194 0,110
9. 0,113 0,761 0,177 0,494
10. 0,112 0,325 0,143 0
11. 0,468 0,143 0,065 0
12. 0,476 0,377 0,197 0,146
13. 0,452 0,772 0,698 0,241
14. 0,703 0 0* 0*
15. 0,377 0,606 1* 1*
16. 0,680 0,545 0 0
17. 0,118 0,271 0,192 0
18. 0,622 0 0,112 0,021
19. 0,384 0,859 0,772 0,604
20. 0 0 0 0
21. 0,402 0,341 0,198 0,143
22. 0,303 0,678 0,061* 0,052*
23. 0,021 0,085 0* 0*
24. 0,434 0,613 0 0
25. 0,742 0,817 0,426 0,426
26. 0,650 0,715 0,718 0,313
27. 0* 0,478 0 0,214
28. 0,490 0,467 0,154 0,086
29. 0,361 0,207 0,251 0,744
30. 0,048 0,222 0,106 0,058

0HGHO�� 0,351 0,415 0,263 0,229
0HGHO�� 0,345 0,419 0,202 0,158

Denna tabell visar de olika typerna av sökfrågors genomsnittliga precision för varje
informationsbehov och de två raderna längst ned visar dels ett medelvärde (medel 1)
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över samtliga informationsbehov för varje typ av sökfråga och dels ett medelvärde
(medel 2) över alla informationsbehov exklusive de fem högsta och de fem lägsta
uppmätta värdena för varje typ av sökfråga. En stjärna (*) betyder att sökningen
återvann färre än tio träffar.

Av tabellen framgår att det högsta precisionsvärdet, som var 1, tilldelades två olika
sökfrågor, en utformad som en fras och en utformad som en fältriktning. Detta höga
värde kan dock förklaras av att dessa båda sökningar inte återvann tio träffar utan endast
fem stycken. Om istället tio sidor hade återvunnits är det inte alls säkert att dessa
sökfrågor hade fått detta höga värde eftersom någon eller några av sidorna längre ned på
träfflistan hade kunnat vara icke-relevanta.

De i övrigt högsta uppmätta precisionsvärdena, 0,859 och 0,817, genererades båda av
sökfrågor innehållande närhetsoperatorer. Det var också denna typ av sökfråga som fick
det högsta medelvärdet för den genomsnittliga precisionen och alltså var den som
lyckades bäst med att återvinna relevanta dokument och dessutom placera dem högt upp
på träfflistan. På andra plats kom de Booleska uttrycken, vilket kan förklaras av att
denna typ av sökfråga för två informationsbehov inte återvann några webbsidor över
huvud taget med följden av att precisionsvärdena blev 0. Om dessa sökningar istället
hade genererat några relevanta träffar hade medelvärdet blivit om inte högst, så
åtminstone något högre. På tredje plats kom frassökningarna och på fjärdeplats
fältsökningarna. Dessa sökningar var de som flest gånger antingen inte genererade tio
träffar eller inte återvann några relevanta sidor över huvud taget, vilket kan vara orsaken
till detta.

De lägsta precisionsvärdena, som var 0, genererades av alla fyra typerna av sökfrågor.
Anledningen till det var antingen att inga sidor återvanns över huvud taget eller att inga
av de återvunna sidorna var relevanta. De sökfrågor som innehöll närhetsoperatorer
genererade 0 poäng minst gånger, medan de sökfrågor som var fältriktade genererade 0
poäng flest gånger. De i övrigt lägsta uppmätta precisionsvärdena var 0,021, som
genererades av en sökfråga innehållande Booleska operatorer respektive en sökfråga
som var fältriktad, och 0,048, som genererades av ett Booleskt uttryck.

Av tabellen och texten ovan framgår att olika typer av sökfrågor vid ett flertal tillfällen
genererade extremvärden, som t.ex. 0 eller 1, med avseende på precision. Därför har jag
valt att även räkna ut ett medelvärde över 20 informationsbehov där jag alltså har
exkluderat de fem högsta och de fem lägsta av de 30 uppmätta värdena. Detta är det
andra medelvärdet (medel 2) som visas längst ned i tabellen och av det framgår att det
fortfarande är sökfrågor med närhetsoperatorer som har fått det högsta medelvärdet följt
av Booleska sökfrågor, fraser och fältriktade sökfrågor. Det visar även att sökfrågor
med närhetsoperatorer har fått ett bättre värde vid denna uträkning, medan de övriga
typerna av sökfrågor alla har fått sämre värden.
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EHKRY 1 p 0,5 p
Relevans-

poäng
1 p 0,5 p

Relevans-
poäng

1 p 0,5 p
Relevans-

poäng
1 p 0,5 p

Relevans-
poäng

1. 1 4 3 2 4 4 1 5 3,5 0 8 4
2. 2 3 3,5 2 3 3,5 2 2 3 2 2 3
3. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4. 0 2 1 0 1 0,5 0 3 1,5 0 2 1
5. 0 5 2,5 0 2 1 0 4 2 0 2 1
6. 0 1 0,5 1 6 4 0 4 2 0 4 2
7. 0 1 0,5 1 1 1,5 0 1 0,5 0 1 0,5
8. 0 1 0,5 0 2 1 0 2 1 0 1 0,5
9. 0 4 2 2 3 3,5 1 4 3 0 5 2,5
10. 2 0 2 1 2 2 2 0 2 0 0 0
11. 1 3 2,5 0 1 0,5 0 1 0,5 0 0 0
12. 0 4 2 0 3 1,5 0 3 1,5 0 3 1,5
13. 3 3 4,5 1 3 2,5 5 3 6,5 2 1 2,5
14. 0 5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. 1 1 1,5 1 5 3,5 1 4 3 1 4 3
16. 0 4 2 0 3 1,5 0 0 0 0 0 0
17. 1 1 1,5 2 2 3 1 0 1 0 0 0
18. 0 8 4 0 0 0 1 1 1,5 1 1 1,5
19. 0 4 2 2 5 4,5 3 4 5 3 3 4,5
20. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. 0 2 1 0 2 1 0 3 1,5 0 1 0,5
22. 2 0 2 2 3 3,5 0 1 0,5 0 1 0,5
23. 0 1 0,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24. 1 5 3,5 2 5 4,5 0 0 0 0 0 0
25. 1 5 3,5 1 6 4 1 3 2,5 1 3 2,5
26. 1 3 2,5 0 6 3 1 5 3,5 0 4 2
27. 0 0 0 3 2 4 0 0 0 1 1 1,5
28. 4 2 5 1 2 2 1 2 2 0 2 1
29. 3 3 4,5 0 4 2 2 2 3 3 2 4
30. 1 0 1 1 2 2 2 0 2 2 0 2

6XPPD 24 75 61,5 27 78 76 24 57 52,5 16 51 41,5
0HGHO 0,8 2,5 2,0 0,9 2,6 2,5 0,8 1,9 1,8 0,5 1,7 1,4

Denna tabell visar hur många webbsidor som fick 1 respektive 0,5 relevanspoäng och
dessutom den sammanlagda relevanspoängen som varje typ av sökfråga tilldelades för
respektive informationsbehov.

Av tabellen framgår att de sökfrågor som fick det högsta antalet poäng vid
relevansbedömningen, 76 stycken, var de som innehåller närhetsoperatorer, och alltså
samma typ av sökfråga som fick det högsta medelvärdet för den genomsnittliga
precisionen. På andra plats kom de Booleska sökningarna med 61 poäng, på tredje plats
frassökningarna med 52,5 poäng och på fjärde plats fältsökningarna med 41,5 poäng.
Rangordningen är alltså densamma som för precisionsvärdena och som synes är
skillnaderna mellan de olika typerna av sökfrågor tämligen stora.
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Den allra högsta relevanspoängen var 6,5 som tilldelades den sökfråga som utformades
som en fras för att representera informationsbehov nummer 13. Den lägsta
relevanspoängen var 0 och tilldelades alla fyra typerna av sökfrågor minst en gång.
Anledningarna till detta var, precis som när det gäller precisionen, antingen att inga
sidor återvanns över huvud taget eller att inga av de återvunna sidorna var relevanta.

Det största antalet högrelevanta träffar (1 poäng), fem stycken, återvanns av
frassökningen vid informationsbehov nummer 13. Det näst största antalet, fyra stycken,
återvanns av den Booleska sökningen vid informationsbehov nummer 28. Det lägsta
antalet högrelevanta träffar var noll stycken. De sökfrågor som i störst utsträckning inte
återvann några högrelevanta sidor över huvud taget var de fältriktade, och de sökfrågor
som minst gånger inte återvann några högrelevanta sidor var de som innehåller
närhetsoperatorer. Även här finns ett tydligt samband med resultatet för den uppmätta
precisionen.

Längst ned i tabellen visas hur många högrelevanta webbsidor som sammanlagt
återvanns av varje typ av sökfråga. Dessa värden kan ses som tämligen låga om man
betänker att hela 300 webbsidor relevansbedömdes för varje typ av sökfråga. Av
närhetssökningarna var 9 % av träffarna högrelevanta, för de Booleska sökningarna och
frassökningarna återvanns 8 % högrelevanta träffar vardera och av de fältriktade
sökningarna var endast 5 % högrelevanta.

Det största antalet delvis relevanta träffar (0,5 poäng), sex stycken, återvanns av
sökfrågor innehållande närhetsoperatorer vid informationsbehoven 6, 25 och 26. Det
näst största antalet, fem stycken, återvanns minst en gång av alla typerna av sökfrågor
vid flera av de olika informationsbehoven. Det lägsta antalet var noll och precis som när
det gäller de högrelevanta träffarna kan man se ett samband med precisionsvärdena.
Fältsökningarna, som inte återvann några delvis relevanta dokument flest gånger fick
även den lägsta precisionen, och närhetssökningarna som inte återvann några delvis
relevanta dokument minst gånger fick även den högsta precisionen.

Antalet delvis relevanta träffar är för alla typerna av sökfrågor högre än antalet
högrelevanta träffar. För närhetssökningarna var 26 % av webbsidorna delvis relevanta,
för de Booleska sökningarna 25 %, för frassökningarna 19 % och av de fältriktade
sökningarna var endast 17 % av webbsidorna delvis relevanta.
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EHKRY Icke-
rel.

Inakt.
länkar

S D
Icke-
rel.

Inakt.
länkar

S D
Icke-
rel.

Inakt.
länkar

S D
Icke-
rel.

Inakt.
länkar

S D

1. 5 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
2. 5 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0
3. 0 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0
4. 8 0 0 0 8 1 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0
5. 5 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0
6. 9 0 1 0 3 0 0 0 6 0 0 0 6 0 1 0
7. 9 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0
8. 9 0 0 0 7 1 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0
9. 6 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0
10. 8 0 0 0 7 0 0 0 7 1 0 0 9 1 0 0
11. 6 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0
12. 6 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0
13. 4 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0
14. 5 0 0 0 10 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0
15. 8 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. 6 0 2 0 7 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0
17. 8 0 0 0 6 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0
18. 2 0 0 0 8 2 0 0 7 1 0 0 7 1 0 0
19. 6 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0
20. 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0
21. 8 0 0 0 8 0 0 0 7 0 0 0 8 1 0 0
22. 8 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
23. 9 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
24. 4 0 0 0 3 0 0 0 9 1 0 0 10 0 0 0
25. 4 0 0 0 3 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 1
26. 6 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0
27. 0 0 0 0 3 2 0 0 10 0 0 0 8 0 0 0
28. 2 2 0 0 6 1 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0
29. 4 0 1 0 6 0 0 0 6 0 0 0 4 1 0 0
30. 9 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 7 1 0 0

6XPPD 179 2 4 0 187 8 0 1 200 3 0 1 173 6 1 1

Här redovisas antalet icke-relevanta träffar (icke-rel.), inaktiva länkar (inakt. länkar,
d.v.s. sidor där antingen meddelandet ”File not found” eller ”There was no response.
The server could be down or is not responding” visades), spegelsidor (S) och dubbletter
(D).

Det största antalet icke-relevanta träffar, 200 stycken, genererades av frassökningarna
vilket inte är så konstigt eftersom denna typ av sökfråga var den som fick näst lägst
precisionsvärde. Däremot är det ganska förvånande att närhetssökningarna och de
Booleska sökningarna fick flera icke-relevanta träffar, 187 respektive 179 stycken, än
de fältriktade sökningarna, som endast fick 173 stycken, eftersom det var de sistnämnda
som fick det allra lägsta precisionsvärdet. Om man betänker att jag för varje typ av
sökfråga totalt relevansbedömde 300 webbsidor är detta höga värden. Hela 67 % av de
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återvunna webbsidorna var icke-relevanta vid användandet av fraser, 62 % för
närhetssökningarna, 60 % för de Booleska sökningarna och 58 % för fältsökningarna.

Det största antalet icke-relevanta träffar som genererades för enskilda
informationsbehov var tio stycken. För ett informationsbehov, nummer 20, återvann alla
de olika typerna av sökfrågor endast icke-relevanta dokument. Det lägsta antalet icke-
relevanta träffar var noll. Vid den Booleska sökningen för informationsbehov nummer
27 återvanns inga webbsidor alls varför det heller inte fanns några icke-relevanta träffar.
Även frassökningen och fältriktningen för informationsbehov nummer 15 fick resultatet
noll icke-relevanta webbsidor vilket dock kan bero på att de båda sökningarna bara
genererade fem träffar vardera. Om tio webbsidor hade återvunnits är det inte säkert att
resultatet hade blivit detsamma.

Som synes verkar AltaVista över huvud taget inte ha några större problem med
spegelsidor och dubbletter. Det högsta antalet spegelsidor är fyra stycken medan det
högsta – och lägsta – antalet dubbletter är ett. Detta beror troligtvis på att man på
AltaVista i så stor mån som möjligt försöker ta bort dubbletter ur indexet. Inaktiva
länkar förefaller inte heller vara något stort problem med åtta stycken som högsta antal.
Siffran hade kunnat vara högre, men i de fall då servern inte svarade vid det första
tillfället den aktuella sidan kontrollerades var det oftast möjligt att nå sidan vid det
andra kontrolltillfället.
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Att utifrån resultaten för denna undersökning dra några slutsatser som gäller generellt
för olika söktjänster på webben är jag väldigt försiktig med av flera olika anledningar.
En anledning är att söksyntaxen skiljer sig från söktjänst till söktjänst. Vissa erbjuder
avancerade sökmöjligheter som t.ex. Booleska operatorer och närhetsoperatorer medan
andra inte gör det. Dessutom skiljer sig söktjänsterna åt vad gäller vilken del av webben
de indexerar. Webbsidor som finns i AltaVistas index kanske inte finns i exempelvis
Googles index varför en likadan undersökning i Google hade kunnat ge ett helt annat
resultat. Slutligen är webben som jag flera gånger tidigare har poängterat dynamisk och
förändras hela tiden. Om ett halvår eller kanske till och med bara någon enstaka vecka
så hade undersökningen kunnat ge ett annorlunda resultat.

Ytterligare faktorer som har påverkat min undersökning är att jag inte har använt mig av
alla de möjligheter som AltaVista erbjuder sina användare. T.ex. använde jag mig inte
av operatorn AND NOT eftersom jag inte ville riskera att utesluta något som skulle
kunna vara relevant för användaren. Det hade dock kunnat göra en väsentlig skillnad
exempelvis för informationsbehov nummer 18 som handlar om Murphys lag. Om jag
hade valt att använda mig av operatorn AND NOT hade jag kunnat exkludera det stora
antalet återvunna sidor som handlade om juridik genom att t.ex. skriva -�����2�)*+
��!.�)*+�*(,�����2. Jag använde heller inte funktioner som begränsning till ett visst
språk eller en viss period eller den möjlighet som finns att sortera träffarna efter vissa
ord i den avancerade sökningen. Viktigt att poängtera är även att den fältriktning jag
valde att använda mig av bara var en av flera möjliga. Resultatet hade troligtvis blivit
helt annorlunda om jag hade valt att rikta sökningen mot ett annat fält, t.ex. titelfältet.

Att jag inte har använt alla möjliga sökfunktioner i AltaVista är dock inte det enda som
har påverkat resultaten. Om någon annan hade formulerat sökfrågorna hade dessa med
mycket stor sannolikhet sett, om inte helt så i alla fall till stor del, annorlunda ut. Jag har
exempelvis använt mig av relativt korta sökfrågor och i så stor utsträckning som möjligt
försökt använda mig av de ord som har funnits i informationsbehoven. En annan
användare av AltaVista hade t.ex. kunnat utforma sökfrågan ��������
��)*+���������
)*+��
�����)*+�-��������*/)�������. istället för sökfrågan �������2�)*+
-��������2�(�������2. som jag utformade för informationsbehov nummer 2.

Det finns, som jag tidigare har skrivit, ingenting som säger att den ena typen av
sökfråga utesluter den andra. Åtminstone i AltaVista är det möjligt att kombinera
närhetsoperatorn NEAR eller fraser med Booleska operatorer eller, som jag faktiskt har
gjort i min undersökning, utforma fraser som riktas mot ett speciellt fält. Detta hade
varit intressant att undersöka genom att jämföra alla de typer av sökfrågor som jag har
använt i min undersökning med kombinationer av dessa. Det var dock inte möjligt inom
ramen för denna uppsats eftersom det hade inneburit ytterligare flera hundra webbsidor
att utvärdera vilket inte tiden räckte till för.

Tidigare beskrev jag att det ibland var svårt att veta om en webbsida skulle tilldelas 0,5
eller 1 poäng vid relevansbedömningen om den innehöll en väldigt bra länklista som
enligt kriterierna bara skulle få 0,5 poäng. I takt med att jag utförde undersökningen
kom jag på att det kanske hade varit bättre att låta sidor med bra och omfattande
länklistor få 1 poäng medan sidor med bara några enstaka länkar eller länkar som inte
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var lika bra endast skulle få 0,5 poäng. Eftersom jag redan hade hunnit en bit på väg
med undersökningen var det dock för sent att göra några ändringar i kriterierna.

Att min undersökning har subjektiva inslag är något som har varit svårt att komma ifrån
och som man definitivt måste ta hänsyn till när man tittar på resultaten av
undersökningen. Detta trots att jag har utgått från verkliga informationsbehov och
använt mig av ett antal kriterier vid relevansbedömningen. Som synes har tämligen
många av de återvunna webbsidorna bedömts vara icke-relevanta, något som kanske
inte hade varit fallet om slutanvändarna själva eller någon annan hade fått bedöma dem.
Ännu en begränsning är att jag inte har kontrollerat är i hur stor utsträckning de olika
typerna av sökfrågor har återvunnit samma webbsidor. Detta hade varit intressant att
undersöka och även huruvida en webbsida återvunnen av ett Booleskt uttryck får samma
rankning av en fältriktad sökfråga, alltså om den hamnar på samma plats på träfflistan
eller om den ena sökfrågan ger den låg rankning medan den andra ger den hög rankning.
Slutligen innebär det också en begränsning att jag på grund av webbens karaktär inte har
kunnat använda mig av måttet recall vilket betyder att jag inte vet hur stor andelen
relevanta återvunna dokument är.

Tabellerna visar att det finns stora skillnader när det gäller vilken precision de olika
typerna av sökfrågor genererar för de enskilda informationsbehoven. Detta beror
troligtvis på att olika typer av sökfrågor lämpar sig olika bra beroende på vad det
handlar om för sorts informationsbehov. För exempelvis informationsbehov nummer 18
som handlar om marockanska dialekter presterar den Booleska sökningen betydligt
bättre än de övriga typerna av sökfrågor. Här finns det inga krav på att söktermerna bör
finnas i närheten av varandra eller i en speciell ordning, vilket gör att fler sidor har
möjlighet att återvinnas än av de andra typerna av sökfrågor. Förvånande är dock att för
de informationsbehov där det finns en specifik fras angiven, nummer 28 och 29, så ger
frassökningarna inte det bästa resultatet som man skulle kunna tro. Kanske visar detta
att man som användare bör testa att utforma sina sökfrågor på olika sätt för att på så sätt
se vilket som ger det bästa resultatet vid just det söktillfället. Möjligtvis kan det ju också
vara så att en kombination av flera olika typer av sökfrågor ger det allra bästa resultatet.

Siffrorna i tabellerna visar tydligt att sökfrågor innehållande närhetsoperatorer i denna
undersökning fungerar allra bäst. Det är dessa som har genererat några av de högsta
precisionsvärdena för de enskilda informationsbehoven och som har fått det bästa
medelvärdet för precisionen. Detta trots att det också är denna typ av sökfråga som har
genererat det näst högsta antalet icke-relevanta träffar och det högsta antalet inaktiva
länkar. Det är också dessa som har tilldelats den högsta relevanspoängen och alltså varit
bäst på att ge hög rankning till relevanta webbsidor.

Näst bäst klarade sig de Booleska sökningarna. Resultatet för dessa hade kanske kunnat
bli högre om det inte för två informationsbehov, nummer 3 och 27, hade varit så att inga
webbsidor återvanns över huvud taget. Därefter kom frassökningarna vilket kan
förklaras av att de vid fyra tillfällen inte återvann tio webbsidor och att precisionen vid
flera tillfällen blev noll. Samma sak gäller för de fältriktade sökningarna som klarade
sig allra sämst. Skillnaden mellan dessa och frassökningarna var dock inte särskilt stor.
Eftersom de olika typerna av sökfrågor ett flertal gånger genererade extremvärden med
avseende på precision räknades även ett medelvärde för 20 informationsbehov, alltså
alla utom de fem lägsta och de fem högsta uppmätta värdena, ut för varje typ av
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sökfråga. Resultatet blev dock även här att sökfrågorna med närhetsoperatorer fick bäst
resultat följt av Booleska sökfrågor, fraser och fältriktade sökfrågor.

I problemformuleringen skrev jag att sökfrågor på webben sällan innefattar några
avancerade sökfunktioner och frågade mig om det verkligen är så att avancerade
sökfrågor är effektivare än de som är enkelt utformade. Här visar det sig att de typer av
sökfrågor som presterade bäst i denna undersökning enligt AltaVista (2002e) är avsedda
att användas i AltaVistas avancerade sökfunktion, medan de typer av sökfrågor som
presterade sämre är avsedda att användas i den enkla sökfunktionen. Själv anser jag
dock att även sökfrågor riktade mot speciella fält tillhör de lite mer avancerade eftersom
jag inte tror att dessa används av vilka användare som helst utan kanske av dem som har
stor erfarenhet av sökning på webben. Att göra någon distinktion mellan enkla och
avancerade sökfrågor är alltså inte helt lätt varför det är svårt att avgöra om det är någon
effektivitetsmässig skillnad dem emellan.

Att göra några jämförelser med den tidigare forskning som jag har redogjort för är svårt
på grund av flera orsaker. En av dessa är att Ding och Marchionini inte har redogjort för
vilka typer av sökfrågor de har använt i studien utan endast beskrivit att specifika och
enkelt uttryckta sökfrågor tenderade att vara effektivare än icke-artikulerade eller
komplicerade sökfrågor. Ungefär samma sak gäller Gudivada et al. som dock har
redogjort för vilka typer av sökfrågor de har använt men inte har utformat sina sökfrågor
på samma sätt som jag har gjort. En annan anledning är som jag tidigare har skrivit att
de olika undersökningarnas metoder skiljer sig åt avsevärt. I Ding och Marchioninis
undersökning använder man sig inte av ett enda precisionsmått utan flera olika.
Dessutom är det primära syftet med den att jämföra de tre olika söktjänsterna och inte
typerna av sökfrågor i sig. Gudivada et al. har över huvud taget inte använt sig utav
något speciellt mått utan har istället undersökt hur många webbsidor som har
återvunnits av varje typ av sökfråga hos respektive söktjänst och vilka typer av
sökfrågor som har återvunnit flest relevanta webbsidor.

I min undersökning var de Booleska sökningarna effektivare än frassökningarna, vilket
stämmer med den sistnämnda undersökningen ovan i den mån det går att göra en
jämförelse, eftersom det där för det första informationsbehovet var sökfrågor
innehållande sammanbindande operatorer som var mest effektiva och fraser som var
minst effektiva. Att jämföra mina resultat med det andra informationsbehovet är dock
svårt eftersom man endast nämner att sökfrågor innehållande sammanbindande
operatorer och fraser presterade bättre än sökfrågor med åtskiljande operatorer, men inte
anger vilken av dessa typer som var allra bäst.

Resultatet av undersökningen i denna uppsats visar även att sökfrågor med
närhetsoperatorer presterade bättre än Booleska uttryck. Om man skall jämföra med
Ding och Marchioninis undersökning, där specifika men enkelt uttryckta sökfrågor
tenderade att få bättre resultat än icke-artikulerade och komplicerade sökfrågor kan
detta tyckas vara lite konstigt eftersom Booleska uttryck oftare kunde uttryckas mer
specifikt än sökfrågor med närhetsoperatorer i min undersökning. Deras resultat visade
dock även att komplicerade sökfrågor tenderade att ge sämre resultat än enkelt uttryckta
sökfrågor vilket kan vara förklaringen till detta. Kanske var det helt enkelt så att de
Booleska uttrycken var alltför komplicerade medan de sökfrågor som innehöll
närhetsoperatorer var enkelt uttryckta men ändå specifika när det gäller hur termerna i
sökfrågan skulle förhålla sig till varandra i de återvunna webbsidorna. Det är dock svårt
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att veta exakt vad man menar med specifika eller komplicerade sökfrågor varför det inte
heller är helt lätt att jämföra min undersökning med Ding och Marchioninis.

Jag tänker avsluta detta kapitel med att påpeka att jag hoppas att det i framtiden kommer
att göras flera undersökningar av detta slag. Som synes skiljer sig de tidigare studier
som jag har redogjort för avsevärt från varandra varför det har varit svårt att relatera
dem till varandra. Det vore t.ex. intressant att med en gemensam metod undersöka flera
olika söktjänster på webben och sedan jämföra dessa för att se om resultaten blir
desamma. Då skulle man även kunna inkludera kombinationer av olika typer av
sökfrågor för att ta reda på om de är mer fördelaktiga än t.ex. sökfrågor innehållande
enbart Booleska operatorer.
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I denna uppsats görs en jämförelse mellan olika typer av sökfrågor, alltså sökfrågor
innehållande antingen Booleska operatorer, närhetsoperatorer, fraser eller fältriktningar,
med avseende på återvinningseffektivitet. 30 olika informationsbehov inom ett och
samma ämnesområde har använts och undersökningen har genomförts genom att fyra
olika typer av sökfrågor har utformats för varje informationsbehov och därefter skickats
till söktjänsten AltaVista. De första tio träffarna för varje sökfråga har relevansbedömts
med hjälp av en tregradig skala och måttet genomsnittlig precision har använts för att
beräkna effektiviteten. Inledningsvis beskrivs följande syfte och frågeställningar:

Syftet med uppsatsen är att undersöka om en söktjänst på webben återvinner
högrelevanta dokument oberoende av vilken typ av sökfråga som vidarebefordras till
den. För ett och samma informationsbehov kommer jag att mäta och jämföra olika typer
av sökfrågors effektivitet och även ta reda på om resultaten gäller generellt genom att
jämföra dem från flera olika informationsbehov. De frågeställningar som jag ämnar att
få svar på är följande:

•  Vilken precision genererar de olika typerna av sökfrågor?
•  Finns det några skillnader mellan olika typer av sökfrågor när det gäller vilken

precision de genererar?
•  Presterar någon typ av sökfråga generellt, alltså över flera olika informationsbehov,

bättre eller sämre än någon annan?

Det första kapitlet avslutas med en presentation av de nära relaterade begreppen
sökfråga, informationsbehov, sökning, typ av sökfråga och återvinningsalgoritm.
Därefter ges en introduktion till information retrieval och IR-system. Denna följs upp
med en beskrivning av utvärderingar av IR-system, varför man utvärderar och måtten
precision och recall som traditionellt har använts vid utvärderingar. För att belysa att
relevans är ett centralt men ändock mycket omtvistat begrepp redogörs i ett avsnitt för
några av de tolkningar som har gjorts av det. Även två exempel på utvärderingar av IR-
system tas upp, Cranfield och TREC.

Vidare beskrivs IR på webben, ett avsnitt som belyser när och varför olika söktjänster
uppkom och som fortsättningsvis redogör för att det finns olika typer av söktjänster och
mer ingående beskriver den typ av söktjänst som är aktuell för denna studie.

I samma kapitel innefattas även ett avsnitt om söksyntax som inleds med hur språk
används vid onlinesökning och vad språk karakteriseras av. Vidare beskrivs formulering
av sökfrågor som en del av informationssökningsprocessen och slutligen tas några olika
typer av sökfrågor och sökfunktioner upp. Kapitlet avslutas med en genomgång av den
tidigare forskning som har gjorts.

Nästa kapitel redogör för den metod som har använts vid den praktiska delen av
uppsatsen. Inledningsvis tar jag upp varför jag valde just AltaVista och beskriver även
hur söktjänsten fungerar. Sedan följer de kriterier som jag använde mig av vid urvalet
av informationsbehov och hur jag har gått tillväga vid utformningen av sökfrågor. Även
kriterierna för relevansbedömningen tas upp liksom en förklaring till hur jag har använt
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måttet precision samt belysande exempel. Slutligen ges en beskrivning av de problem
som uppstod vid utförandet av undersökningen.

Detta följs upp av en resultatredovisning i tabellform. I den första tabellen redovisas den
genomsnittliga precisionen för varje typ av sökfråga, i den andra tabellen antalet
högrelevanta och delvis relevanta återvunna dokument och relevanspoäng för varje typ
av sökfråga och i den tredje tabellen antalet icke-relevanta träffar, inaktiva länkar,
spegelsidor och dubbletter för varje typ av sökfråga. Under varje tabell följer en
diskussion av de resultat som presenteras.

I kapitlet diskussion och slutsatser diskuteras de hänsynstaganden som måste tas vid
tolkningar av resultatet, jämförelser med tidigare forskning och slutsatser. Resultaten
visar att sökfrågor innehållande närhetsoperatorer med avseende på precision presterade
bäst, att sökfrågor med Booleska operatorer var näst bäst, att fraserna var näst sämst och
att fältriktningarna presterade allra sämst.
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