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Abstract:

The aim of this thesis is to describe and critically investigate eight different evaluations
of the retrieval effectiveness of webbased search engines. The questions to be answered
in this investigation are:

What kind of relevance judgements have been used?
Which criteria have been used when judging the relevance of a document?
Which measures have been used?
How many queries have been used?
How were the queries constructed?
What document cut-off value has been used?
Has hypothes testing been applied?
What kind of webbased search engines have been included in the evaluations?

The study showed that although the evaluations investigate the same phenomena, they
are very different from each other in certain aspects.

Generally the study showed that precision is the preferred measure in comparison to
recall in the chosen evaluation even though all the included evaluations have
constructed unique formulas for calculating precision. Some attempts to measure
relative recall have been performed but they all suffer from different defects.

The study also showed that the only reliable way to judge the relevance of a document
is to judge the content of the document thanks to the unpredictable and dynamic nature
of the web. Also the use of more complicated queries seem to influence the results of
the evaluations in a way that reward certain search engines and punish others.

The methods chosen also seem to be modelled for the robot-driven search engines as the
subject directories investigated always scored remarkably low precision values in
comparison.

Nyckelord: evalueringar av återvinningseffektivitet, söktjänster, IR på WWW,
effektivitetsmätningar,
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1. INLEDNING

Idag är informationssökning synonymt med att ”söka på nätet” för den stora massan,
såväl bibliotek som turistbyråer erbjuder möjligheter för sina kunder att nyttja datorer
med Internetuppkoppling, och Internetcaféer öppnas överallt. Mediet och dess
användande har utvecklats snabbt, eller som Oppenheim, Morris och McKnight
uttrycker det: ”In less than ten years, it has grown from an esoteric system for use by a
small community of researchers to the de facto method of obtaining information for
millions of individuals, many of whom have never encountered, and have no interest in
the issues of retrieving information from databases.” (Oppenheim, Morris & McKnight
2000, s.190)

Oppenheim, Morris och McKnight skriver vidare att dagens söktjänster har uppstått
under en väldigt kort och intensiv period och att de flesta söktjänster marknadsförs med
argumentet att de erbjuder bättre informationsåtervinning än sina konkurrenter. Då en
tjänst som AltaVista är mer känd för gemene man än traditionella databaser som
exempelvis DIALOG, finns det intresse för biblioteks- och informationsvetenskapen att
närmare granska dessa tjänster (ibid.).

I en del av den litteratur som behandlat söktjänster har man valt att genomföra samma
typ av evalueringar av återvinningseffektivitet som utförts i laboratoriemiljöer. Dessa
metoder är ju speciellt utvecklade för dessa system och deras speciella egenskaper.
Sökning på WWW präglas dock av helt andra egenskaper. Jag har valt att närmare
granska en del av de evalueringar som utförts för att dels beskriva de metoder som valts
och dels att blottlägga eventuella styrkor och svagheter hos de valda metoderna.

Till en början tänkte jag utföra en komparativ studie över ett antal söktjänster och dess
funktioner. Det visade sig dock att detta skulle leda till en allt för deskriptiv uppsats,
och att problemen att kontrollera undersökningsobjekten skulle bli allt för stora med
avseende på deras föränderliga natur. Jag hade vid denna tidpunkt samlat på mig en hel
del litteratur om Internet och söktjänster. När jag gick igenom denna upptäckte jag att
ett antal studier av söktjänsters återvinningseffektivitet hade genomförts. Detta område
väckte mitt intresse, och jag beslöt mig för att granska fenomenet närmare.

Som utgångspunkt för denna granskning har jag valt att fokusera på de faktorer som är
förbundna med utvärdering av återvinningseffektivitet. Begrepp som relevans och
relevansbedömning är centrala (och inte oproblematiska) när man skall evaluera
återvinningseffektivitet. Jag vill därför undersöka vilken typ av relevansskala som
använts samt ta reda på hur relevansbedömning utförts i de olika evalueringarna.

Baeza-Yates och Ribeiro-Neto hävdar att precision och recall fortfarande är de mest
använda måtten inom IR (1999, s. 74). De är dock behäftade med vissa problem, och det
kan finnas andra mått som kompletterar dessa. Det är därför intressant att undersöka
vilka mått som använts. Man kan även anta att man valt att mäta
återvinningseffektiviteten vid ett visst Document Cut-off Value (DCV). Detta innebär
att om man exempelvis sätter DCV=20 bedöms de första 20 dokumenten som återvinns
och precision, recall eller andra mått beräknas utifrån dessa.

Det är även intressant att ta reda på hur stort antal queries som använts i evalueringarna.
Med query avses här en formaliserad sökfråga. Detta för att se om antalet i sig kan
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påverka resultatet och om det är tillräckligt stort att dra slutsatser ifrån. Jag vill även
undersöka hur man valt att formulera queries. Dels för att se huruvida det föreligger
skillnader i nivå av komplexitet mellan evalueringarna och om dels om det skulle kunna
påverka resultaten.

När jag började samla in material upptäckte jag att en relativt stor del av de evalueringar
jag tittade på använde sig av hypotesprövning. Därför ansåg jag att det var av intresse
att se hur vanligt detta var och om det finns problem med denna metod i förhållande till
det fenomen man valt att studera. Hypotesprövning är en metod att statistiskt pröva
hypoteser om en population utifrån ett slumpmässigt utvalt stickprovsmedelvärde (en
utförligare beskrivning återfinns i kapitel 4.2), i dessa fall om det föreligger några
skillnader mellan resultaten i evalueringarna.

Efter att ha läst mer om söktjänster började jag fundera på om alla typer av söktjänster
prövats i evalueringarna. Då det visade sig att söktjänster på WWW var långt ifrån en
homogen grupp ansåg jag att det vore intressant att ta reda på huruvida de olika
söktjänstkategoriernas egenskaper hade någon inverkan på evalueringens resultat.

Som nämndes tidigare används termen query konsekvent i uppsatsen. Termen står för
ett informationsbehov omvandlat till ett systemspråk. Jag använder den för att undvika
tvetydigheter och missförstånd som kan uppstå vid bruk av en svensk motsvarighet.
Dessutom används modeller och formler i denna uppsats där Q står för query. I övrigt
har jag försökt hålla mig till det svenska språket så mycket som möjligt.

I nästa kapitel presenteras syftet och frågeställningarna som styr uppsatsen. I kapitel 3
ges en bakgrund till hur ett IR-system är uppbyggt och de tre vanligaste IR-modellerna
redovisas. Kapitel 4 innehåller en redogörelse för olika mått som kan tillämpas när man
ska utvärdera ett IR-systems återvinningseffektivitet. Här beskrivs också två olika
experimentmiljöer som ofta berörs och nämns i samband med evalueringar av
söktjänster på World Wide Web (WWW). Kapitel 5 beskriver de olika typer av
söktjänster som finns på WWW. Kapitel 6 beskriver tidigare forskning som bedrivits
runt studier av söktjänster och deras återvinningseffektivitet. I kapitel 7 beskrivs
metoden som valts för denna undersökning. I kapitel 8 presenteras resultaten av min
undersökning.  I kapitel 9 kommer de resultat som presenterades i kapitel 8 att
analyseras ingående. I påföljande kapitel sammanfattas de slutsatser som dragits av det
insamlade materialet. Kapitel 11 består av en sammanfattning av uppsatsen.
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

2.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva och kritiskt granska ett antal evalueringar av
webbaserade söktjänsters återvinningseffektivitet utifrån frågeställningarna i 2.2.

2.2 Frågeställningar

• Vilken typ av relevansskala har använts i de utvalda undersökningarna?
• Vilka kriterier har använts vid relevansbedömning?
• Vilka mått har använts?
• Hur stort antal queries har ställts?
• Hur har en query konstruerats?
• Hur högt document cut-off value (DCV) har tillämpats?
• Har man använt sig av hypotesprövning?
• Vilken typ av webbaserade söktjänster har undersökts?
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3. INFORMATION RETRIEVAL (IR)

Enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto inbegriper Information Retrieval (IR)
representation, bevarande, organisation av och tillgång till information (1999, s. 1). De
data som ingår i ett IR-system kan uppdelas i två kategorier enligt Korfhage: dokument
(eller de data som lagras och återvinns) och queries (eller uttryck för ett
informationsbehov) (1997, s. 17).

Med begreppet dokument avses här lagrade databasposter eller dokumentsurrogat, alltså
begränsade representationer av fulltextdokument. Det första surrogatet som brukar
appliceras på ett dokument är en identifierande kod som används för att länka surrogatet
till dokumentet (”document identifier”). Koden strukturerar men innehåller ingen data
om dokumentet. Andra data måste därför inkluderas i dokumentsurrogatet. Vanligt
förekommande data är titlar och namn, datum för dokumentets publicering,
indexeringstermer och fraser, abstracts, extracts och recensioner. (Korfhage 1997, s.
21f.) Traditionella IR-system tillämpar indexeringstermer (hädanefter kallat ”term” eller
”termer”) för att indexera och återvinna dokument. En term är ett nyckelord (eller grupp
av relaterade ord) med självständig betydelse som kan förekomma var som helst i en
dokumenttext (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 19).

I databasen finns en grov övergripande struktur som bestämmer hur dokumenten lagras
och hur de återvinns. Strukturen grundas på hur och i hur stor utsträckning dokumenten
formaterats. Dels finns databaser med helt formaterade dokument som består av ett
föredefinierat antal fält som har föredefinierad storlek och position inom dokumentet,
dels system med helt oformaterade dokument. I sistnämnda variant utförs återvinningen
vanligtvis genom att hela dokumentet söks igenom (Korfhage 1997, s. 20).

Innan återvinning kan ske bör textdatabasen definieras: (a) dokumenten som ska
användas, (b) hur texten skall behandlas och (c) textmodellen, alltså textens struktur och
vilka element som kan återvinnas. När representationen av dokumenten definierats
bygger databashanteraren upp ett index av texten. Index är en kritisk datastruktur och
det finns ett antal olika strukturer som kan användas (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto
1999, s. 9). Den mest populära i dessa sammanhang är den så kallade inverterade filen.
En inverterad fil används för att göra sökningen så snabb som möjligt och brukar bestå
av två delar: Vokabulär, en lista över förekommande ord i databasen och förekomster,
en lista över var i texten orden förekommer (ibid., s. 192).

Givet att dokumentdatabasen indexerats kan återvinningsprocessen initieras. Först
måste användaren specificera ett informationsbehov. Efter det skall behovet översättas
till en query. Queryn behandlas av IR-systemet för att återvinna relevanta dokument
(ibid., s. 9). Ett IR-system måste alltså dels ta hänsyn till databasens innehåll, dels till
användarens informationsbehov. IR-systemet utför en analys av dokumenten i
databasen och användarens query och matchar dessa för att återvinna relevanta
dokument (Chowdhury 1999b, s. 3).

IR har tidigare betraktats som en angelägenhet för i första hand bibliotekarier och
informationsvetare. När World Wide Web (WWW), även kallat webben, introducerades
i början av 90-talet ändrades detta synsätt. Webben tillåter dess användare att dela idéer
och information i en utsträckning som tidigare ej varit möjlig. Det finns ett
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standardgränssnitt som alltid är detsamma för samtliga användare oavsett datamiljö.
Vem som helst kan skapa egna webbdokument och låta dem peka till andra
webbdokument vilket gör webben till ett nytt och unikt publiceringsmedium (Baeza-
Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 2).

Webben är dock inte en problemfri miljö om man vill återvinna relevant information.
Att  navigera bland nätets länkar, eller ”surfa”, är ett ganska ineffektivt sätt att söka
information och kan ge upphov till frustration bland ovana användare.

Även om man utnyttjar någon av webbens många söktjänster kommer man inte undan
ett faktum: webben förändras konstant, nya dokument tillkommer och gamla ändras
eller försvinner. ”Döda länkar” – länkar till dokument som inte längre existerar – är ett
problem för samtliga typer av söktjänster. Även om en del av söktjänsterna använder
automatiska rutiner för att återbesöka kända resurser och upptäcka förändringar eller
nya resurser är det så gott som omöjligt att indexera hela webben (Jenkins & Jackson &
Burden & Wallis 1998, s. 987).

Det största hindret är dock saknaden av en väldefinierad underliggande datamodell för
webben, vilket implicerar att informationsdefiniering och struktur oftast är av låg
kvalité. Nämnda svårigheter har dock bidragit till att intresset för IR har ökat och att IR
har fått en framskjuten position bland andra teknologier (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto
1999, s. 3).

3.1 IR-modeller

Som tidigare nämnts är det viktigt för ett IR-system att bedöma vilka dokument som är
relevanta och icke relevanta. Som användare bör man dessutom kunna förutsätta att de
dokument som återfinns längst upp i resultatlistan är de mest relevanta.
Rankningsalgoritmen är kärnan i IR-systemet och bestämmer i vilken ordning
dokumenten återvinns (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 19).

Baeza-Yates och Ribeiro-Neto menar att rankningsalgoritmernas förutsättningar
bestämmer IR-modellen. Enligt deras definition är en IR-modell en kvadrupel, ett objekt
med fyra komponenter, där:

1. D är en mängd av dokumentrepresentationer.
2. Q är en mängd av representationer för användarens informationsbehov. Dessa

representationer benämns som queries.
3. F är ett ramverk för modellering av dokumentrepresentationer, queries och deras

relationer.
4. R (qi, dj) är en rankningsfunktion som associerar ett reellt tal med en query qi i Q

och en dokumentrepresentation dj i Q.
(1999, s. 23)

Det finns en rad olika IR-modeller och enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto finns det
tre klassiska modeller: den booleska modellen, vektormodellen och den probabilistiska
modellen (1999, s. 19f.). Jag kommer här kortfattat redogöra för var och en av dem.

3.1.1 Den booleska modellen
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Den booleska modellen är en återvinningsmodell som baseras på mängdlära och
boolesk algebra. Modellen utgår ifrån att termer är närvarande eller frånvarande i ett
dokument. Queryn Q består av termer som sammanlänkas av tre sammanfogande
operatorer: NOT, AND och OR. Det förutsätts att varje dokument är antingen relevant
eller icke relevant (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 25f.).

Den stora fördelen med den booleska modellen är den enkelheten bakom modellen och
att den är lätt att använda. Nackdelen med modellen är att återvinningsstrategin baseras
på binära värden utan möjlighet att vikta indexeringstermer vilket förhindrar god
återvinningseffektivitet (ibid.).

3.1.2 Vektormodellen

I vektormodellen representeras varje dokument och query av en vektor eller en ordnad
lista av termer. Evalueringsmetoden baseras på en 0, 1-vektor där varje komponent är
antingen 0 om den korresponderande termen är frånvarande eller 1 om den är
närvarande i dokumentet eller queryn. Alternativt kan en evalueringsmetod baseras på
en viktad vektor vilkas komponenter är vikter eller värden som tilldelats varje term i
dokumentet (Korfhage 1997, s.63f.).

Vektormodellen är en modell som möjliggör delvis matchning. Detta görs genom att
ickebinära vikter tilldelas termer i queryn och i dokumentet. Termernas viktning
används för att räkna ut graden av likhet mellan varje dokument som lagras i systemet
och användarens query. Återvunna dokument sorteras efter fallande ordning av
likhetsgrad. Fördelen med vektormodellen är att termviktningen ökar
informationsåtervinningens effektivitet (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 27).

Likhetsmåttet kan utföras på många olika sätt men ett som använts ganska ofta är
cosinusmåttet som ser ut på följande sätt:

( )
( )

( ) ( )∑∑

∑
×

×
=

k
k

k
k

k
kk

qt

qt
QD

22
;σ

D står här för dokument och Q för query. Här är k en term och tk är värdet av term k i
dokumentet och qk är värdet av termen i queryn. Cosinusformeln resulterar i att
likhetsvärdet varierar mellan 0 och 1 (Korfhage 1997, s.84f.).

Vid jämförelser med alternativa rankningsmetoder har det visat sig att vektormodellen
antingen är överlägsen eller nästan lika bra som alternativen. Att den dessutom är snabb
och lämpar sig för större samlingar har haft betydelse för dess nuvarande popularitet
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 30).

3.1.3 Den probabilistiska modellen

Den probabilistiska modellen försöker se IR ur ett sannolikhetsperspektiv. Givet en
query q och ett dokument dj i samlingen uppskattar modellen sannolikheten att
användaren finner dokumentet dj relevant för sitt informationsbehov. Användaren
bedömer de återvunna dokumenten och meddelar systemet vilka dokument som är
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relevanta. Sökningen utförs än en gång med hänsyn till de nya data som användaren
lämnat. Systemet eftersträvar det ideala återvinningsresultatet, här kallat R, till varje
query, en resultatlista som innehåller enbart relevanta dokument. Modellen ger till varje
dokument dj, som ett likhetsmått i förhållande till queryn P(dj relevant för q)/P(dj icke
relevant för q) vilket räknar ut hur relevant dokumentet dj är för queryn q (Baeza-Yates
& Ribeiro-Neto 1999, s. 30f.).

Fördelen med modellen är att dokumenten rankas i fallande ordning efter sannolikheten
för att de ska vara relevanta i förhållande till användarens query. Nackdelarna är dels
modellens behov av att anta och göra en uppdelning i relevanta och icke relevanta
mängder, dels att metoden inte tar hänsyn till hur ofta en term uppträder i ett dokument.
All viktning är med andra ord binär (Ibid.).
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4. EVALUERING AV IR-SYSTEMS
ÅTERVINNINGSEFFEKTIVITET

Som sades i föregående kapitel ska man som användare kunna förvänta sig att IR-
systemet presenterar återvunna dokument efter dess relevans för användarens query. I
detta kapitel presenteras tolkningar av relevansbegreppet, de mått som brukar användas
i dessa evalueringar samt två experimentmiljöer som haft betydelse för de evalueringar
jag valt att granska.

4.1 Relevans och relevansbedömning

I majoriteten av de evalueringar jag valt att titta närmare på kan det tillämpade
relevansbegreppet definieras på följande sätt: ett dokument är relevant om dess
(semantiska) innehåll motsvarar queryns innehåll.

Relevans är dock inte ett helt oproblematiskt begrepp. Utan att gå för djupt in på vad
relevans kan betyda skall några alternativa definitioner kortfattat redogöras för här.

Enligt Saracevic var det huvudsakliga syftet med IR-system att leverera relevant
information till systemets användare och den första som använde begreppet relevans i
informationsvetenskaplig kontext var Bradford som på 1930- och 40-talen talade om att
artiklar var ”relevant to a subject” (1976, s. 89). Sedan detta uttalande har en rad olika
definitioner av relevans föreslagits och Saracevic presenterar i sin artikel några utav
dem. Först: subject knowledge view of relevance, relationen mellan kunskapen om en
disciplin och ett informationsbehov inom disciplinen. En närbesläktad tolkning
benämns subject literature view, där man studerar disciplinen och den litteratur som
representerar disciplinen eller förhållandet mellan litteraturen och ett informationsbehov
inom disciplinen. System view of relevance, där systemet och dess struktur undersöks i
förhållande till en disciplin och dess litteratur, ett informationsbehov och en användare.
Destinations view of relevance, där användarens bedömningar studeras, destination
knowledge view of relevance, där man betraktar relationen mellan kunskapsnivån hos
användaren och samlad kunskap eller litteratur inom en disciplin. Pragmatic view of
relevance, där man undersöker relationen mellan ett omedelbart förestående problem
som förestår en användare och den information som systemet levererat till användaren.
Logical view of relevance, där man studerar hur slutledningen mellan premisser kring
ett informationsbehov och slutsatser från en disciplin fungerar. Saracevic slår fast att
inget utav dessa paradigm kan existera oberoende av varandra och att inget av dem ger
en heltäckande definition av relevans är(1976, s. 126ff.).

Saracevic skiljer på två olika relevansbegrepp (1976, s. 108). Relevance står för hur
systemets svar förhåller sig till den query som ställts. Pertinence beskriver hur
systemets svar förhåller sig till användarens informationsbehov. Denna distinktion
motiveras med att en query inte alltid uttrycker informationsbehovet. Korfhage
definierar förutom relevance och pertinence en tredje term, usefulness. Denna indikerar
hur relevant ett dokument är för den sökandes situation. Ett dokument kan förefalla
irrelevant vid det aktuella tillfället men kan vara användbart vid ett senare tillfälle. Ett
dokument kan uppfylla krav på såväl relevance som pertinence men då användaren
redan känner till informationen uppfylls inte kravet på usefulness (1997, s.192f.).
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Stefan Mizarro (1997) nämner att en vanlig uppfattning är att relevans är en relation
mellan två enheter ur två grupper, där den första gruppen består av dokument,
dokumentrepresentationer och information och den andra av ett problem som den
informationssökande försöker lösa, informationsbehov, formulering av
informationsbehov till ett naturligt språk och queries eller formulering av
informationsbehov till ett systemspråk (s. 811).

För att mäta relevans måste man först bestämma sig för antalet bedömningsnivåer som
ska tillåtas användaren och det grundläggande valet står mellan ett binärt och ett n-
ställigt mått, ett mått med fler än två relevansgrader. Ett binärt mått är enklast att utföra
och använda men ger bara användaren möjlighet att göra en grov bedömning då ett
dokument antingen accepteras eller förkastas. Om man rör sig bortom binära mått till ett
n-ställigt mått så låter man användaren bestämma olika grader av relevans. Om
användaren tillåts använda fem relevansgrader (n=5) är 4 det högsta värdet som ett
dokument kan tilldelas och 0 det lägsta. En skala mellan tre eller fem grader är att
föredra då en användare enligt Korfhage kan få problem att skilja mellan ett större antal
grader (ibid.),

4.2 Precision och recall

Två av de mest använda effektivitetsmåtten är precision och recall. Precision definieras
som andelen återvunna dokument som är relevanta och recall definieras som andelen
relevanta dokument som återvunnits (Korfhage 1997, s. 194).

Såväl precision som recall är behäftade med vissa problem. Frické nämner att precision
kan vara svårt att mäta i de situationer då antalet återvunna dokument är relativt stort
vilket ofta är fallet då man använder söktjänster på webben (1998, s.409). En lösning
som tillämpas i dessa fall är att beräkna precision (och även recall) vid ett givet
document cut-off value (DCV), då man enbart gör en beräkning efter de x första
återvunna dokumenten (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 78).

När man mäter webbens återvinningseffektivitet kan man få problem att beräkna recall.
Det är i princip omöjligt att få kännedom om det totala antalet relevanta dokument i
söktjänstens databas för en given query. Informationen som finns på webben är inte
heller bunden till eller utgör en del av en specifik samling. Webben som IR-system är
oinskränkt och följaktligen kan man aldrig veta hur många dokument som skall

S1 S3 S2

S1=relevanta dokument
S2=återvunna dokument
S3=återvunna relevanta dokument

Recall=S3/S1
Precision=S3/S2

Figur 1. Definition av Recall och Precision

Figuren är hämtad ur: Handbook of Legal Information Retrieval (1984, s.156)
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återvinnas eller ens hur många som är tillgängliga (Chowdhury 1999a, s. 213).
Breimark och Hagman anför detta argument i sin magisteruppsats och tillägger också att
recall är underordnat i de fall man vill få en överblick i ett ämne. I den situationen är det
viktigare att erhålla ett hanterligt antal relevanta dokument än att veta hur stor del av
databasens relevanta dokument som återvunnits (1999, s.34-35).

För att ändå få ett ungefärligt mått på recall tillämpas ibland relative recall i den här
typen av effektivitetsmätningar. Ett antal olika tolkningar på detta mått har föreslagits,
Chowdhury beskriver relative recall som baserat på antal relevanta dokument som
återvunnits genom ett antal sökningar på en query (1999b, s.433-434). Korfhage
beskriver måttet som ett användarorienterat mått som grundar sig på ett hos användaren
förväntat antal relevanta återvunna dokument (1997, s.199). I de fall relative recall
förekommer i de utvalda evalueringarna väljer jag att redogöra för respektive metoder i
resultatredovisningen. Likadant i de fall då man i de evalueringar jag valt föreslår
alternativa mått. Detta dels för att undvika upprepningar, dels för att jag tycker det är
bättre att presentera dem i de sammanhang de använts.

I en del av evalueringarna har man använt sig av hypotesprövning. Hassmén och
Koivula beskriver hypotesprövning som en metod att statistiskt pröva hypoteser om en
population utifrån ett slumpmässigt utvalt stickprovsmedelvärde. Man jämför detta
stickprovsmedelvärde som också är slumpmässigt dragit ur en population för att
fastställa huruvida respektive medelvärden skiljer sig åt i någon viss uppmätt variabel
(1996, s. 9ff.).

Hypotesprövning handlar om att avgöra när skillnaden är tillräckligt stor för att de
utvalda stickproven ska kunna säga något om skillnaden mellan populationerna. Den
första hypotes man antar kallas nollhypotesen (skillnaden mellan populationerna är lika
med noll). Är skillnaden ”tillräckligt stor” förkastas nollhypotesen och man antar att den
alternativa hypotesen (som säger att det finns en skillnad mellan populationerna) gäller
(ibid.).

Variansanalys är en hypotesprövningsmetod som används för att undersöka skillnaden
mellan fler än två stickprovsmedelvärden samtidigt. Vid en envägs variansanalys
studeras en oberoende variabel. Vill man studera två oberoende variabler väljs en
tvåvägs variansanalys. Om variansanalysen ger ett signifikant resultat och antalet
jämförda medelvärden är större än två får uppföljande parvisa jämförelser utföras.
Jämförelserna kallas post hoc-jämförelser, eftersom de utförs efter själva
variansanalysen. Syftet med dessa parvisa jämförelser är att ta reda på vilka av
stickprovsmedelvärdena som skiljer sig signifikant åt. De test som används vid post
hoc-jämförelser kallas post hoc-test, och ett exempel är Tukeys test (ibid., s.167).

Kravet för att utföra en variansanalys är att man dragit slumpmässiga urval från
normalfördelade populationer och att varianserna är homogena. Detta gör att
variansanalys klassificeras som en parametrisk hypotesprövningsmetod. Det finns även
så kallade icke-parametriska metoder, vilka inte förutsätter homogena varianser och
normalfördelade populationer (ibid., s.24). Det enda egentliga krav som ställs för att
utföra ett icke-parametriskt test är att data i undersökningen kan rangordnas. Ett
exempel på en sådan metod är Friedmans test som är lämpligt att använda då
mätningarna är upprepade (ibid., s.179).
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4.3 Cranfieldmodellen

En utvärderingsmodell som blivit något av en standard inom experimentell evaluering
av IR-system är den andra serien av studier som genomfördes vid Cranfield, England på
60-talet, även kallad Cranfield II.

I en testmiljö är alla utom en variabel (eller fler) konstanta. I Cranfield II var
indexeringsspråken den oberoende variabeln, då man prövade effektiviteten hos 29
indexeringsspråk I testmiljön ingick en testsamling med dokument, en uppsättning
queries och ett antal kriterier för relevansbedömning. Cranfieldexperimenten bestod av
1400 dokument om flygteknik (aeronautical engineering) och 221 queries som
konstruerades av några av dokumentens författare. Relevansbedömningarna utfördes
med ett binärt mått (Chowdhury 1999b, s.218f.). För varje given query och
återvinningstillfälle var följande delmängder kända:

a) relevanta och återvunna dokument
b) icke relevanta och återvunna dokument
c) relevanta och icke återvunna dokument
d) icke relevanta och icke återvunna dokument

IR-systemets prestanda för ett specifikt återvinningstillfälle (query, dokumentsamling,
återvunna dokument och relevansbedömningar) kan värderas exakt genom att undersöka
utfallet som systemet producerat och beräkna mått baserat på utfallet. I
Cranfieldmodellerna användes precision (tal a genom summan av talen a och b) och
recall (tal a genom summan av talen a och c)(Harter & Hert 1997, s. 8).

Cranfieldmodellen har enligt Harter och Hert fungerat som den grundläggande
experimentmodellen för majoriteten av IR-forskning som bedrivits under de gångna 30
åren för mätning av IR-systemets återvinningseffektivitet. Trots detta har modellen
kritiserats på många olika punkter. Ett av de viktigaste argumenten mot modellen är att
man använder relevans som utvärderingskriterium. Modellen gör en rad antaganden
(vanligtvis outtryckligen) om relevans, bland annat att relevansbedömning ger
välgrundade och meningsfulla indikatorer på ett IR-systems effektivitet, att
relevansbedömning med binära mått inte utgör någon omfattande förenkling och att
inom relevansbedömningen ryms inte bara informationsbehovet utan också interaktion
mellan användare och system. Inget av de antaganden om relevans som ligger till grund
för modellen har visat sig vara sanna, snarare har motsatsen kunnat bevisas (1997,
s.18f).

Det har även visat sig att Cranfieldmodellen inte bara mäter systemets effektivitet utan
även kvalitén på användarens sökningar. En oerfaren användare med ett bra IR-system
kan ge samma resultat som ett sämre konstruerat system i händerna på en erfaren
användare. Man kan därför egentligen bara konstatera att en mätning visar enbart vad ett
system presterar för ett givet antal användare vid ett tillfälle (ibid., s. 22).

4.4 TREC

Text REtrieval Conference (TREC) är ett omfattande forskningsinitiativ som finansieras
av National Institute of Standards and Technology (NIST) och Defense Advanced
Research Projects Agency (DARPA). Projektet startade 1992 som en del av TIPSTER
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Text Program och syftet var att stödja forskning inom IR genom att leverera
infrastruktur för storskaliga evalueringar av dokumentåtervinningsmetoder. Varje år
sedan 1993 har en ny konferens anordnats och den har baserat sig på föregående års
konferenser.

TREC har fyra stora mål:

• Befrämja forskning inom dokumentåtervinning i storskaliga testsamlingar
• Öka kommunikationen bland forskare inom IR-området
• Underlätta överföringen av teknologiska framsteg från forskningslaboratorier till

kommersiella produkter.
• Öka tillgängligheten av lämpliga evalueringsmetoder.
(Text REtrieval Conference, 2001)

Medverkande i TREC testar sina IR-system på stora heterogena testsamlingar med
fulltextdokument. 25 forskningsgrupper deltog i TREC-1, 36 stycken i TREC-4 varav
14 var företag och 22 universitet. På samtliga TREC-konferenser har testen utförts
enligt två huvudsakliga inriktningar, routing och ad hoc. Routing innebär att en
uppsättning nedskrivna informationsbehov prövas mot nya dokument kontinuerligt. Ad
hoc innebär att nya informationsbehov kontinuerligt matchas mot en statisk
dokumentsamling(Harter & Hert 1997, s. 24f).

Ett nedskrivet informationsbehov i TREC kallas topic och syftar till att representera en
användares informationsbehov. De innehåller information som samlats av en
intermediär, inklusive en lista av viktiga koncept och mer eller mindre precisa kriterier
för relevansbedömning. Topics konstrueras automatiskt, manuellt eller genom att
använda relevance feedback. Dokumentmängden i TREC består av heterogena
samlingar från olika källor. Dokumenten är i fulltext i största möjliga mån och varierar i
antal och längd (ibid.).

Relevans mättes genom en urvalsmetod som kallas pooling. Dokument som antogs vara
relevanta genererades genom att de första 100 eller 200 återvunna dokumenten från
varje system sammansmältes för en gemensam värdering. De ”poolade” dokumenten för
varje topic relevansbedömdes av en enda person med hjälp av ett binärt mått. Dokument
som ej var med bland de första av något system bedömdes således vara icke relevanta
(ibid.).

TREC har varit och är fortfarande ett betydelsefullt inslag för forskning om evaluering
av IR-system. Projektet har resulterat i en samarbetsvänlig miljö för IR-testning och
evaluering som saknar motstycke i tidigare IR-forskning. Antalet deltagande
forskningsteam är stort och tack vare dess form och syn på effektivitetsmätningar
fortlever och utvecklas TREC. Storleken på samlingen saknar också motstycke i
tidigare forskning. Men även om TREC skiljer sig på olika sätt från tidigare IR-
experiment är det i stora drag en Cranfieldmodell som baserar sig på
relevansbedömningar. De som kritiserat Cranfieldmodellen för dess antaganden om
relevansbedömning anser sig ha haft anledning att kritisera TREC på samma grunder
(ibid., s 26).
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5. SÖKTJÄNSTER PÅ WWW

Vid slutet av 1980-talet blev Internet tillgängligt som ett redskap för forskning och
kommunikation mellan akademiska institutioner (Schwartz 1998, s. 973). Internet
utvecklades av amerikanska forskare och har växt och utvecklats sedan 1969 och
sträcker sig idag över hela världen, 1998 var 22 000 nätverk i mer än 93 länder
sammanlänkade. Trots att det kan framstå som att Internet är ett enda stort nätverk, bör
det snarare beskrivas som en sammanslutning av ett antal olika nätverk(Poulter 1997, s.
132).

Information om befintliga resurser (e-tidskrifter, diskussionslistor och Telnet-tjänster)
spreds till en början genom olika trycksaker vilket enligt Schwartz inte var allt för
lämpligt med tanke på att Internet i högsta grad är ett föränderligt och dynamiskt
medium. Schwartz påpekar dock att utvecklingen har varit sådan att varje ny funktion
på Internet har följts upp av ett eller flera elektroniska sökverktyg (1998, s. 973). Den
första söktjänsten för Internet, Archie, möjliggjorde sökningar på termer i en databas
över filer som fanns tillgängliga via File Transfer Protocol (FTP). Tjänsten utvecklades
på McGill University och ett globalt nätverk med Archieservrar utvecklades och
tillhandahöll sökningar i en kopia av databasen (Poulter 1997, s. 132).

Innan WWW slog igenom på bred front var Gopher Internets mest populära
informationskälla. Text-, bild- och ljudfiler organiserades i kategorier i hierarkiska
strukturer på Gopher-servrar som man kunde komma åt genom att använda en Gopher-
klient. Informationen grupperades och kategoriserades i hierarkiska menyer och
undermenyer och objekten på varje server registrerades vid Mother of all Gophers i
Minnesota. En söktjänst vid namn Veronica användes för att få information från Mother
Gopher och hitta platsen för den önskade informationen (Jenkins et al 1998, s. 985).
Precis som Archie blev Veronica väldigt populärt och ett nätverk av Veronicaservrar
spreds över världen.

Veronica erbjöd sökningar i en databas som innehöll representationer av världens alla
Gopher-objekt, och påminde också om de söktjänster vi ser på WWW idag. Veronica
gav stöd åt användande av booleska operatorer och parenteser. Trunkering var också
möjlig och man kunde begränsa sin sökning till den typen av resurs man ville återvinna.
Vid sökning på flera ord utan sammanbindande operatorer utfördes en sökning med
AND. Trots alla funktioner var det fortfarande problematiskt att söka eftersom det inte
fanns någon kontrollerad vokabulär och de återvunna objektens beskrivningar kunde
innehålla missvisande information (ibid.).

Den första webbläsaren lanserades 1991 och utvecklades av den europeiska
organisationen för atomforskning, CERN. I och med att WWW etablerades ökade
intresset för Internet och då webbläsaren Mosaic introducerades för Windows och
Macintosh 1993 blev även den kommersiella marknaden intresserad (Poulter 1997, s.
132).

1994 uppstod de första webbanpassade söktjänsterna. De flesta av dessa startade som
forsknings- eller fritidsprojekt av forskarstudenter, fakultetsmedlemmar och andra så
kallade ”Web-heads”, som Schwartz uttrycker det (1998, s. 974). Vissa av söktjänsterna
lades ner när arbetsmängden överskred kapaciteten hos de redan begränsade mänskliga
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och tekniska resurserna. Tack vare reklamintäkter, investeringar utifrån,
forskningsanslag eller uppköp av tjänsterna av olika företag kunde många söktjänster
leva vidare (ibid.). Den först lanserade robotdrivna söktjänsten var WebCrawler, som
blev tillgänglig på WWW från och med april 1994, och dess robotprogram indexerade
hela innehållet på de dokument som återvunnits men inte webbaddresser som hänvisade
från dokumentet. En annan tidig liknande söktjänst var World Wide Web Worm. Den
indexerade bara titlar i HTML-dokument, förklaringar till länkar och webbaddresser
(Poulter 1997, s 135).

1996 blev söktjänsterna allt mer uppmärksammade i branschtidningar, senare även i
dagstidningar och nationell TV. Nya produkter började utvecklas, exempelvis kataloger
över söktjänster, metasöktjänster, ämnesspecifika söktjänster etc. Candy Schwartz
beskriver utvecklingen som ”Like the web, the world of search services is now complex,
rich, volatile and frequently frustrating.” (Schwartz 1998, s. 974)

Enligt Oppenheim, Morris och McKnight kan söktjänster delas in i fyra olika
kategorier:

• Robotdrivna söktjänster (”Robot-driven search engines”)
• Ämneskataloger (”directory-based search engines”)
• Metasöktjänster (”meta-search engines”)
• Sökprogram (”Software tools”)
(2000, s. 191f.)

Snarlika indelningar har förekommit i tidigare litteratur. Schwartz väljer att skilja ut vad
hon kallar för frågebaserade söktjänster (”query-based engines”, motsvarar Oppenheim,
Morris och McKnights robotdrivna söktjänster) och ämneskataloger (”classified
lists”)(1998, s. 974) medan Jenkins et al (1998, s. 985f.) skiljer mellan robotar
(”Automated search engines”), ämneskataloger (”Classified directories”),
metasöktjänster (”Meta search engines”), geografiskt avgränsade söktjänster
(”Geographically specific resources”) och ämnesspecifika söktjänster (”Subject-specific
resources”). Kimmel (1997a) gör en närmast identisk indelning med Oppenheim,
Morris och McKnight (”Search Engines/robot-generated databases”, ”Subject
directories”, ”Metasearch Engines”), förutom att hon har en egen kategori för tjänster
som recenserar och betygsätter webbresurser (”Review/Rating Services”).

Kategorierna är ej disjunkta; i många fall kombinerar enskilda söktjänster element från
de olika kategorierna. Ett antal robotdrivna söktjänster erbjuder även en ämneskatalog
där innehållet ofta baseras på de länkar som återfinns i söktjänstens databas. De som
administrerar katalogen väljer ut de länkar som skall ingå i katalogen (Jenkins et al
1998, s. 988). Liknande förhållanden kan råda för ämneskataloger. Yahoo! matchar
exempelvis användarens query mot namn på kategori i ämneskatalogen, webbplatsers
titlar och kommentarer (som de ser ut i Yahoo!:s katalog), innehåll från enskilda
webbplatser (dokument som återvunnits från den robotdrivna söktjänsten Google),
Yahoo! News Stories och Yahoo! Shopping. Matchande webbplatser presenteras i
samma ordning som nämnts här (Yahoo! Search help: How does Yahoo Search work?
2000).

Jag väljer här att redogöra för den indelning som Oppenheim, Morris och McKnight
gör.
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5.1 Robotdrivna söktjänster

Denna typ av söktjänster består av en robot som återvinner dokument på WWW och
bygger upp en databas bestående av dessa för söktjänsten. Roboten är ett program som
befinner sig på en värddator och använder sig av de standardprotokoll som Internet
stödjer (http, ftp, Gopher etc.) (Oppenheim, Morris & McKnight 2000, s. 191). Som
alternativa namn på denna typ av program nämner Kimmel varianter som spider,
crawler och agent (1997a, s. 8). Roboten söker automatiskt igenom Internet genom att
följa länkar från kända dokument för att samla in information om andra dokument. Den
information som samlas in utgörs av dokumentens HTML-uppbyggnad, såsom
exempelvis webbadress, titel och termer i texten (Oppenheim, Morris & McKnight
2000, s. 191) .

Kimmel tillägger att inte bara HTML kan indexeras av robotar utan även bilder, inlägg i
nyhetsgrupper, FTP-platser och andra Internetresurser (1997a, s. 8). Oppenheim, Morris
och McKnight hävdar vidare (2000, s. 192) att varje enskild robotdriven söktjänst
använder olika algoritmer för indexering av webbdokument och vid återvinning av
dokument för en given query. Av kommersiella skäl är det dock svårt att få kännedom
om vilka typer av algoritmer som används i söktjänsterna. Exempel på robotdrivna
söktjänster är AltaVista, Excite, Lycos, HotBot och Infoseek.

5.2 Ämneskataloger

En ämneskatalog är ett försök att kategorisera webbresurser i en hierarkisk struktur.
Ofta är ämneskataloger mindre storleksmässigt än robotdrivna söktjänster och
täckningen är snarare selektiv än omfångsrik. De flesta ämneskataloger använder
människor som väljer ut och indexerar resurser. Urvalsprinciperna är oftast inte
tillgängliga men urvalet byggs enligt Kimmel på förslag från användare och på att
robotar samlar in webbaddresser till de dokument som senare granskas (1997a, s. 13).

De flesta ämneskataloger erbjuder sökningar på termer i länkar och text som finns i
katalogens strukturer. Ämneskataloger är mest användbara för ämnessökningar. Termer
i ämnesrubrikerna (exempelvis termen ”tidskrifter” för att beteckna alla webbtidningar)
används för att skapa en kontrollerad vokabulär som användaren kan utnyttja.

I takt med att webbens omfång ökar kommer katalogerna att bli svåra att hantera och
använda. Förmodligen kommer nya strategier för att bygga upp kataloger behövas för
att katalogtjänsterna inte skall begränsas i storlek. Kimmel befarar att det kan bli
omöjligt för ämneskatalogerna att använda mänskliga redaktörer om WWW fortsätter
växa. (ibid., s. 13). Några exempel på ämneskataloger: YAHOO!, SOSIG, EEVL,
Biz/Ed och UKDirectory.

5.3 Metasöktjänster

En metasöktjänst tillåter användarna att söka i ett större antal söktjänster simultant och
se resultaten samlade i en lista. Tjänsten förbereder varje query för varje söktjänst och
sammanställer resultaten från alla genomsökta tjänster. Då man antar att varje söktjänst
ger unika resultat ger metasöktjänsten möjlighet att samla de högst rankade träffarna för
varje söktjänst (Kimmel 1997a, s. 15).
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Metasöktjänsterna har dock vissa begränsningar. De återger bara en delmängd av varje
tjänsts träffar. Sökningen tar dessutom längre tid eftersom fler processer krävs för att
samla och sammanställa resultat och för att sökningen bara går så snabbt som den
långsammaste söktjänsten. Den största bristen hos metasöktjänsten är dock att de
funktioner som finns hos de individuella tjänsterna blir oanvändbara genom
metasöktjänsternas gränssnitt. Några av de mest populära metasöktjänsterna är
MetaCrawler, Dogpile och Profusion (ibid.).

5.4 Sökprogram

I denna kategori ingår en typ av söktjänst som fungerar på samma sätt som en
metasöktjänst men som kräver att man installerar ett program på sin dator för att man
skall kunna använda den. Med dessa brukar man kunna spara resultaten till sin hårddisk
för återvinning vid ett senare tillfälle. De kan även upptäcka döda länkar och ta bort
dubbletter från resultatet. De flesta av dessa är spridprogram och användaren förväntas
betala avgift vid upprepad användning. Exempel på denna typ av tjänster är Websleuth,
Copernic 98, f.Search 1.3.1., Query-N-Metasearch och Mata Hari (Oppenheim, Morris
& McKnight 2000, s. 193).
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6. TIDIGARE FORSKNING

I en artikel av Chowdhury, ”The Internet and information retrieval research: a brief
review”, visar han att han vid en sökning på LISAs CD-ROM-databas hittat ett antal
publikationer som behandlar IR på Internet och WWW. Materialet kan sorteras in i
följande forskningsområden:

• söktjänster
• återvinningseffektivitet
• tillförlitligheten på informationen på webben
• användargränssnittet
• användarstudier
• organisation av information på webben
• kontroll av vokabulär
• sökresultat från webben
• intelligenta sökagenter
• webben mot traditionella databaser (Online och CD-ROM)
(1999a, s. 210f.)

För min undersökning är det av intresse att närmare beskriva de två första
forskningsområdena.

6.1 Söktjänster

Ett antal studier om söktjänster har utförts där söktjänsterna har beskrivits och ofta
också jämförts med avseende på de funktioner som stöds av respektive söktjänst.
Studiernas omfattning och täckning varierar men de flesta av dem jämför funktioner hos
olika söktjänster, som Yahoo!, Alta Vista, Open Text, Harvest, 2ASK, InfoSeek, Lycos
och liknande medan andra behandlar specifika problem och fenomen som upptäckts hos
söktjänsterna.

Som exempel för förstnämnda kan nämnas Winship (1995) som granskar fyra
robotdrivna söktjänster (WWW Worm, WebCrawler, Lycos och Harvest) och två
ämneskataloger (Galaxy och Yahoo!). Artikeln syftar till att ge en bild av hur
söktjänsterna ser ut juni 1995 med avseende på innehållet i databaserna, gränssnitt,
vilka sökfunktioner tjänsterna stödjer och vilken information som lämnas i
resultatlistan. Slutligen ställer författaren tre queries till respektive söktjänst och antalet
återvunna dokument redovisas. Resultaten analyseras men det görs ingen
relevansbedömning av de återvunna dokumenten (s. 49-54).

I en artikel av Alan Poulter, ”The design of World Wide Web search engines: a critical
review” (1997), beskrivs hur söktjänster har utvecklats på Internet och vilka typer av
söktjänster som existerar. Efter detta redogör författaren för de problem som finns och
som kan uppkomma när man använder söktjänsterna. Han hävdar avslutningsvis att
Internet från början varit ett område för människor som varit specialiserade inom data
och nätverk och att man förbisett vikten av att inkludera kunskaper från biblioteks- och
informationsvetenskapen när man utvecklade sökverktygen. Trots att det från
informationsvetenskapligt håll har gjorts försök att åstadkomma bra sökverktyg har
dessa inte fått lika stor genomslagskraft eftersom de etablerade söktjänsterna styrs av
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kommersiella intressen. Då de flesta tjänster avser att konkurrera med varandra finns
inga möjligheter att samarbeta för att skapa bättre sökverktyg (s. 131-145).

Dessa studier åskådliggör styrkor och svagheter hos olika söktjänster och hjälper
därmed användaren att inte bara lära sig dem men också att använda dem för att
återvinna information från WWW. Andra ämnen som behandlades eller togs upp i dessa
undersökningar var behovet av intelligenta agenter, användarbeteende och vad
söktjänsternas gränssnitt har för betydelse för användarens nyttjande av söktjänsterna
(Chowdhury 1999a, s. 211).

6.2 Återvinningseffektivitet

Dong och Su (1997) avhandlar i sin artikel ”Search engines on the world wide web and
Information retrieval from the Internet: a review and evaluation” de evalueringar av
söktjänster som utförts. I artikeln redovisas bland annat de variabler som valts att
granskas i de evalueringar som var aktuella vid tidpunkten för denna artikels
publicering. Generellt kan sägas att den största delen av evalueringarna utgörs av
komparativa studier av söktjänsters beskaffenhet ifråga om sökfunktioner, gränssnitt
och liknande. 3 av 9 studier anges mäta precision och inte en enda mäter recall.
Problemen med att mäta recall belyses även här och artikelförfattarna menar också att
det traditionella sättet att mäta precision kanske bör ifrågasättas när man ska mäta
återvinningseffektivitet på WWW. Detta motiverar författarna med att två av
undersökningarna (Chu & Rosenthal;Ding & Marchionini) valt att sätta ett DCV (Dong
& Su 1997, s.78). Hur detta skulle utesluta användandet av precision utvecklas inte av
författarna.

Chowdhury (1999a) avhandlar evalueringar av återvinningseffektivitet relativt
kortfattat; vad som nämns är problematiken runt att mäta recall på WWW. Han redogör
för Clarke och Willets metod utan att problematisera måttet.

Av de artiklar jag funnit i mina litteratursökningar har Oppenheim, Morris och
McKnight gjort den mest uttömmande översikten av detta forskningsområde i artikeln
”The evaluation of WWW search engines” (2000). Enligt Oppenheim, Morris och
McKnight finns ett antal olika metoder att mäta återvinningseffektiviteten för
söktjänster:

1. Man kan utföra en Cranfieldstudie på ett smalt, definierat område där det finns ett
antal relevanta dokument som är kända för forskaren.

2. Man utför en Cranfieldstudie men använder sig av relative recall. Oppenheim,
Morris och McKnight nämner dock att kritik har riktats mot att använda relative
recall i den här typen av undersökningar.

3. Man antar hur många dokument som kan tänkas vara relevanta genom att göra
stickprov på webben med en statistiskt giltig metod. Sedan utför man en
Cranfieldstudie på detta urval och uppskattar recall på denna samling.

4. Man undviker att använda recall överhuvudtaget trots att det anses vara ett viktigt
mått. Därför bör man enligt författarna använda någon form av substituerande mått.

Oppenheim, Morris och McKnight hävdar att majoriteten av evalueringarna av
återvinningseffektivitet har gjorts på robotdrivna söktjänster, vilket kan förklaras genom



22

att de är den mest populära typen av söktjänster, men att i princip vilken söktjänst som
helst kan utvärderas (2000, s. 193).

Den indelning som Oppenheim, Morris och McKnight gör baseras på de evalueringar
som utförts innan artikeln skrevs och varje tillvägagångssätt beskrivs vidare i artikeln.
Jag upplever dock uppdelningen som motsägelsefull och ologisk när jag närmare
granskar de exempel som skall representera de olika metoderna som redogjorts för
ovan.

Under rubriken Evaluations using a very tightly defined topic nämns två
undersökningar, Bar-Ilan (1998) och Dezelar-Tiedmann (1997), där man presenterade
en evaluering som baserats på ett begränsat antal dokument som redan var kända för
författaren. Bägge dessa evalueringar motsvarar den metod som Oppenheim, Morris och
McKnight definierat och de ingår i min undersökning.

Vidare i artikeln nämns exempel på undersökningar som utförts enligt
Cranfieldmodellen. Oppenheim, Morris och McKnight skriver under rubriken Cranfield
type evaluations on larger topics att: ”In practice, the majority of the evaluations of
search engines have involved recall and precision, or surrogates of these measures such
as relative recall. However, in addition, many other criteria have been used at various
times.” (Oppenheim, Morris & McKnight 2000, s. 195) Under denna rubrik redogörs för
Chu och Rosenthals (1996) undersökning där man bland annat hävdar att ”The authors
tested the first ten results from three search engines for precision and concluded that
AltaVista outperformed Excite and Lycos in both search facilities and recall…”. (Ibid.)
Detta uttalande upplevs som något motsägelsefullt då man i Chu och Rosenthals artikel
kan läsa att ”Recall, the other commonly used evaluation criterion for information
retrival performance was deliberatly omitted from this study because it is impossible to
determine how many relevant items there are for a particular query in the huge and
everchanging web system” (Chu & Rosenthal 1996, s. 128). Med hänsyn till detta citat
kan man ställa sig frågan om undersökningen bör nämnas i detta sammanhang, då ingen
form av recall används överhuvudtaget. Samma kritik kan användas mot att Tomaioulu
och Packer (1996) nämns här då de i sin artikel uttrycker att ”As far as the engines
search tips allowed, we were aiming for high precision rather than high recall”.
(Tomaioulu & Packer 1996, s. 60)

Under samma rubrik nämns också ett antal undersökningar där man valt att mäta recall
eller relative recall, men att man väljer att nämna evalueringar där man markerat att man
inte velat mäta recall på grund av olika orsaker ter sig något märkligt. Speciellt då man i
uppdelningen har en kategori för undersökningar där man väljer att undvika recall.

Det tredje tillvägagångssättet som beskrivs i Oppenheim, Morris och McKnights artikel
behandlas under rubriken Cranfield type studies involving statistical estimates of the
size of the web. Som exempel nämns en artikel av Bharat och Broder, Estimating the
Relative Size and Overlap of Public Web Search Engines, (2001). I denna artikel
presenteras en metod med vars hjälp man försöker uppskatta hur stort antal
webbdokument som indexerats av varje söktjänsts databas samt att man försökt mäta
överlappningen hos dessa. För att göra detta har man låtit söktjänsterna behandla ett
antal queries och utifrån resultatlistorna valt ut en webbadress bland de första 100
återvunna dokumenten. Varje webbadress kontrollerades mot de övriga söktjänsterna
för att mäta överlappningen. Sökningarna utfördes vid fyra olika tillfällen och vid tre
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tillfällen användes 10000 queries och en av gångerna användes 5000 queries (s. 379-
388). Utan att gå närmare in på denna undersökning kan sägas att det i artikeln ej
presenteras någon form av mätning av precision eller recall. Därför kan undersökningen
knappast sägas ha utförts enligt Cranfieldmodellen. Denna undersökning kan eventuellt
säga något om söktjänsters återvinningseffektivitet ur andra aspekter men faller utanför
de frågeställningar jag har valt för min uppsats.

Den fjärde kategorin, undersökningar där man valt att inte räkna recall, exemplifieras i
stycket Evaluations that avoid recall. Här nämns ett antal artiklar, bland annat en
undersökning av Tunender och Ervin där författarna valt att granska hur fem givna
söktjänster indexerar ett dokument. Denna undersökning utfördes genom att nio olika
teckensträngar planterades i ett webbdokument som författarna själva var ansvariga för.
Webbaddressen till dessa dokument registrerades hos de fem undersökta söktjänsterna.
Efter registrering utfördes sökningar på varje teckensträng under en 46-dagarsperiod.
Resultaten samlades in och i resultatredovisningen redovisades vilka datum som
dokumenten som innehöll de aktuella teckensträngarna återvunnits. För att se hur ofta
söktjänsternas robotprogram besökte servern undersökte författarna loggfilerna till
webbplatsen. I studien nämns inget om precision, recall eller andra effektivitetsmått
(1998, s. 173ff.).

Oppenheim, Morris och McKnight nämner också en artikel av Stacey Kimmel (1996b)
där det redogörs för söktjänster ifråga om utseende, funktioner och hur många
indexerade dokument som ingår i varje söktjänsts databas. Här testades även två queries
på varje söktjänst och hur många dokument som återvanns per söktjänst (s.41-49).
Denna artikel kan mer betraktas som en kartläggning av hur söktjänsterna var
beskaffade vid tiden för artikelns publicering. Att enbart redovisa antalet återvunna
dokument per söktjänst ger ingen som helst fingervisning om söktjänstens
återvinningseffektivitet.

Ytterligare ett exempel på att Oppenheim, Morris och McKnights indelning
korresponderar dåligt med den uppdelning författarna gör är artikeln ”Web search
services in 1998: trends and challenges” av Susan Feldman (1998). Där rapporteras hur
nio olika söktjänster förbättrats med avseende på prestanda och möjligheter att göra
komplicerade sökningar sedan föregående år. Hon utgår ifrån 10 queries som testats mot
de olika söktjänsterna (s. 29-40). I artikeln nämns vilka queries som använts och
resultaten för de olika söktjänsterna redovisas inte i artikeln. Det nämns inte heller om
någon mätning av precision eller recall har ägt rum.

Fler exempel kan nämnas men generellt kan sägas att i de undersökningar som
Oppenheim, Morris och McKnight nämner i detta kapitel utelämnas såväl precision som
recall. De artiklar som tas upp av Oppenheim, Morris och McKnight bör betraktas som
studier av det slaget som nämns under rubriken Söktjänster tidigare i detta kapitel (sidan
20), exempelvis nämns Winships artikel här och den gör inga anspråk på att mäta vare
sig precision eller recall utan kan mer betraktas som en rapport över ett antal
söktjänsters status för tillfället.

Oppenheim, Morris och McKnight avslutar sin artikel med att nämna ett antal variabler
man som minimum bör undersöka i dessa evalueringar. Här nämns förutom precision
och relative recall (enligt Clarke och Willets metod, se kapitel 8.3 för närmare
beskrivning) en rad olika variabler som är mer inriktade på söktjänsternas gränssnitt.
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Jag ifrågasätter nödvändigheten att undersöka detta i samband med att man skall
evaluera en söktjänst återvinningseffektivitet. Detta då jag ej stött på någon evaluering
som motsvarar dessa krav samt att jag antar att en evaluering där samtliga dessa
variabler ingår blir extremt tidskrävande.

Generellt är den litteratur som granskar tidigare utförda evalueringar okritisk i sin
hållning till de metoder som presenteras, i synnerhet till de försök som gjorts att mäta
relative recall. Det har dessutom varit svårt att hitta litteratur som granskar utförda
evalueringar. I de evalueringar jag valt att granska ges visserligen kritik till tidigare
utförda evalueringar, men kritiken är kortfattad och relativt ytlig, därför anser jag ej att
de är relevanta att nämna här.
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7. METOD

Den här studien baseras på en kvalitativ metod där källanalys är den centrala metoden.
För denna undersökning används åtta stycken evalueringar av webbaserade söktjänsters
återvinningseffektivitet. I detta kapitel redogör jag för kriterierna för urvalet av
undersökningsmaterial och beskriver hur undersökningen genomfördes.

7.1 Val av evalueringar

Det grundläggande kriteriet för att en evaluering skulle inkluderas i min undersökning
var att den fanns publicerad i en internationell biblioteks- eller datavetenskaplig
publikation. Detta val gjordes för att begränsa urvalet då man dels kan anta att
publikationer inom andra discipliner utfört liknande studier, dels att man med detta
kriterium utesluter de evalueringar som publicerats i populärlitteraturen. Jag antog även
att de undersökningar som publicerats i medier inriktade på biblioteks- och
informationsvetenskap respektive datavetenskap skulle vara jämförbara och anknyta till
begrepp och teorier inom IR.

Detta val utesluter även de evalueringar som publicerats på WWW. När jag gick igenom
litteraturen märkte jag att ett relativt stort antal studier enbart publicerats på detta sätt.
Samtliga fall som presenteras i Oppenheim, Morris och McKnights genomgång hade
kontrollerats den 30 juli 1999. När jag undersökte dessa (oktober 2001) var samtliga
omöjliga att komma åt med hjälp av de webbaddresser som angivits i artikeln.
Visserligen skulle man kunna argumentera för att jag kunde ha lagt ner mer tid på att
undersöka om evalueringarna fanns att tillgå på andra webbaddresser men jag antog att
detta skulle ta för mycket tid. Dessutom misstänkte jag att det inte skulle dröja allt för
länge innan dokumenten ändrat åtkomstväg igen. Detta behövde jag inte oroa mig för
med de evalueringar som finns att tillgå i den tryckta litteraturen. Dessutom har
artiklarna genomgått en redaktionell kontroll till skillnad mot de som enbart publicerats
på WWW. Jag antog att detta skulle höja reliabiliteten i såväl studiens innehåll som
jämförelser mellan evalueringarna.

Ett annat krav var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Under
litteratursökningar hänvisades till en artikel där man prövat en metod att använda
Expected Search Lenght (ESL) i evalueringar av söktjänster. Denna artikel var
emellertid skriven på japanska och för mig helt omöjlig att förstå och därmed ej lämplig
att ha med i undersökningen.

Från början eftersträvade jag att undersökningarna skulle vara relativt aktuella. Efter ett
antal litteratursökningar visade det sig att den senast publicerade evaluering som jag
kunde hitta utfördes 1999. Vad detta kan bero på kan jag tyvärr inte besvara här och det
är inte heller syftet med uppsatsen.

Till en början lät jag urvalet styras av Oppenheim, Morris och McKnights uppdelning så
att jag skulle få med åtminstone två evalueringar från varje metodgrupp. Som nämnts i
kapitlet Tidigare forskning undersöker inte de exemplifierande evalueringarna samma
fenomen. Oppenheim, Morris och McKnight artikel har dock varit till stor hjälp under
arbetets gång då den innehåller referenser till viktig litteratur. Jag har i denna artikel
också fått förslag på evalueringar som inkluderats i min undersökning.
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De evalueringar som exemplifierar första metoden, Bar-Ilan och Dezelar-Tiedmann,
valdes då de var de enda evalueringar som använde den metoden enligt Oppenheim,
Morris och McKnight. Clarke och Willetts evaluering samt Gordons och Pathaks
undersökning valdes då de var de enda jag kunde hitta som mätte relative recall
(förutom Bar-Ilans undersökning som dock hör hemma i den första metodgruppen). Den
tredje metoden som Oppenheim, Morris och McKnight beskrivit uteslöts på de grunder
som nämns i kapitlet Tidigare forskning. Den fjärde kategorin ansåg jag kunna använda
med två artiklar jag funnit beskrivna under exemplifiering av metod nummer 2
(Cranfield type evaluations on larger topics), nämligen Chu och Rosenthals och
Tomaioulu och Packers evalueringar som uttryckligen inte undersöker recall.

I samråd med handledare kom jag fram till att undersökningsmaterialet borde utökas.
Jag kompletterade med två studier som refererades i Oppenheim, Morris och
McKnights artikel under rubriken Cranfield type evaluations on larger topics och som
skulle kunna exemplifiera undersökningar där man undviker recall. Valet blev
evalueringarna av Ding och Marchionini och Leighton och Srivastava. Valet av dessa
skedde kanske en aning godtyckligt, men då de citeras i många av de utvalda
undersökningarna och de bägge två presenterar alternativa mått eller beräkningsformler
tyckte jag att de var befogade att ha med. Dessa två evalueringar undviker relative
recall. Mitt allmänna intryck efter att ha gått igenom litteraturen var att relative recall ej
har använts särskilt frekvent i dessa evalueringar. Jag antog därifrån att mitt urval var
relativt representativt för den forskning som publicerats mellan åren 1996 till 1999.

7.2 Studiens genomförande

Vid undersökningen så utgick jag enbart från det som stod i artiklarna. Detta kan
innebära problem i de fall då tillräcklig information för att besvara frågeställningarna
inte återfanns i artiklarna. Visserligen kunde jag försöka ta kontakt med författarna om
oklarheter. Jag bedömde dock att detta kunde skapa andra problem; vissa författare
kanske inte skulle besvara mina frågor medan andra skulle ge väldigt mycket
information. Därmed skulle bedömningen inte göras på liknande premisser för alla
undersökningar. Dessutom antog jag att det kunde vara viktigt att påtala brister i
evalueringarnas beskrivning om det var aktuellt.

Samtliga frågeställningar besvarades utifrån artikelns innehåll. I de fall jag ej kunde
finna svar uppgavs detta i resultatredovisningen.

I resultatredovisningen presenteras de utvalda evalueringarna med huvudfokus på
frågeställningarna. Fakta om evalueringarna som ej är knutna till någon frågeställning
men som kan vara nödvändiga för att förstå evalueringen och sätta metoden i sitt
sammanhang presenteras också här. Exempelvis har Bar-Ilan använt sig en något
annorlunda metod för att bestämma antalet relevanta dokument givet en given query,
Gordon och Pathak har lagt stor vikt vid att specificera de informationsbehov som ingår
i evalueringen. Detta nämns i resultatredovisningen då jag anser att det bör nämnas i sitt
sammanhang och jag upplever att det skulle bli för omständligt för läsaren att delge
denna information på andra ställen i uppsatsen.

För att besvara frågan ”Hur har en query konstruerats?” hade jag som regel att redovisa
tre exempel från varje evaluering. Detta var inte alltid möjligt. Vissa redovisade ej
exempel på queries och andra gav ett eller två exempel. I de fall exempel ej fanns att
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tillgå nämns detta i resultatredovisningen och i de fall ett eller två exempel gavs
redovisades dessa.

När materialinsamlingen och resultatredovisningen var klar jämförs evalueringarna
utifrån frågeställningarna i ett analyskapitel. I diskussionskapitlet sammanfattar och
diskuterar jag de slutsatser jag dragit ur det undersökta materialet.

7.3 Avgränsningar

Evalueringar av söktjänster som behandlar andra områden än just
återvinningseffektivitet ingår inte i undersökningen, men det förekommer hänvisningar
till den typen av evalueringar i bakgrundskapitlen.

Jag har inte för avsikt att göra en omfattande översikt över området på grund av att detta
skulle kräva allt för mycket tid. Jag utgår också från att det är mer meningsfullt att göra
en djupare analys av ett fåtal evalueringar.

Då resultaten av de utvalda undersökningarna inte är intressanta för uppsatsens syfte
redovisas dessa enbart i de fall jag vill påvisa eventuell påverkan vid val av metod.

Empiriska studier har inte genomförts.



28

8. RESULTATREDOVISNING

I detta kapitel kommer samtliga utvalda evalueringar att presenteras och beskrivas.
Metoderna presenteras grundligt och med huvudsyfte att få svar på de frågeställningar
som återfinns i kapitel 2. Observera dock att presentationen enbart bygger på vad som
går att läsa i de artiklar som redogör för undersökningarna.

8.1 Bar-Ilan

I artikeln ”On the overlap, the precision and estimated recall of search engines: A case
study of the query Erdos” (Scientometrics Vol 42, No 2, 1998) redogör Judit Bar-Ilan
för en effektivitetsmätning där man valt att undersöka och analysera samtliga resultat
som återvunnits för en given query.

Queryn som användes i undersökningen var ”Erdos”. Genom att använda en enkel
teckensträng avsåg författaren att eliminera skillnaderna mellan söktjänsternas resultat
som orsakas av olika återvinningsförmågor vid mer komplexa sökningar. Queryn ansågs
också tillåta en klar definition av ett relevant dokument. Man eftersträvade att återvinna
dokument som behandlade den ungerska matematikern Paul Erdos.

Sex robotdrivna söktjänster och en ämneskatalog prövades i undersökningen.
Ämneskatalogen återvann inga dokument som hämtats ur den egna databasen, därför
uteslöts denna när resultaten skulle jämföras.

Undersökningen syftade också till att få kännedom om antalet unika dokument som
kunde återvinnas för queryn av varje söktjänst separat och samtliga söktjänster och om
antalet unika återvunna dokument förändrades under undersökningens gång.
Sökningarna genomfördes sex gånger under en tvåmånadersperiod mellan 21 november,
1996 till 27 januari, 1997. Varje söktillfälle (översättning av Bar-Ilans ofta
förekommande term ”search round”, vilken betyder att alla söktjänster som ingår i
undersökningen behandlar den givna queryn och alla resultatlistor sparas) bestämdes till
den 21:e i varje månad. Kompletterande sökningar utfördes 30:e November 1996, 28:e
december 1996 och 27:e januari 1997.

I artikeln förekommer termerna ”document” och ”URLs” på ett sådant sätt att man kan
tolka det som om författaren betraktar dem som två termer för samma begrepp. Tabell 6
förklaras exempelvis med texten ”Breakdown of the retrieved documents by the number
of search engines that retrieved them, absolute numbers and percentages for the four
”large” search engines” medan rubrikerna i kolumnerna lyder ”Number of URLs” och
”Percentage of URLs out of the total number of retrieved URLs (6565)”. Vid
söktillfället har man förmodligen betraktat varje webbadress som ett enskilt dokument
då termen ”URLs” används upprepade gånger, medan man i relevansbedömningen tittat
på dokumenten och därmed använt termen ”document”. I denna redovisning har jag valt
att använda ”webbadress” när jag beskriver insamlings- och sökprocessen, och
”dokument” när jag beskriver relevansbedömningen.

För varje söktillfälle togs sju till tio dagar i anspråk för att analysera resultaten.
Hundratalet relevanta dokument återvanns och ett tiotal resultatsidor sparades från varje
söktjänst. Vid varje söktillfälle filtrerades information om varje återvunnet dokument
(webbadress, titel, datum då dokumentet registrerades, storlek och eventuell
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relevansgradering etc.) ut och placerades i tabeller i programmet Microsoft Excel. Varje
tabell representerade resultatet för en viss söktjänst vid ett visst söktillfälle. Dessa
behandlades genom att man först identifierade dubbletter i varje enskild tabell och
jämförde detta resultat med resultaten för tidigare sökningar i samma söktjänst. Efter
detta sammanställdes alla nya dokument per söktillfälle som jämfördes med en lista på
samtliga adresser återvunna av samtliga söktjänster vid tidigare söktillfällen. Sista fasen
i varje söktillfälle var att återvinna varje dokument och lagra dem lokalt.

De återvunna dokumentens innehåll undersöktes och placerades i olika
dokumentkategorier. Placeringen skedde manuellt.

6681 olika webbaddresser återvanns under de sex olika tillfällena. Antalet unika
webbaddresser som återvunnits per söktillfälle och söktjänst, och totalt antal och
procent av unika webbaddresser hos varje söktjänst återges i tabell 1 och 2.
Tabell 1. Antal webbaddresser som återvunnits vid varje söktillfälle, R,  per söktjänst

Söktjänst R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6

AltaVista 1000
[1969]

1000
[1969]

1937 2168 2169 2169

Excite 1494
(1982)

1442
(1872)

1165
(1647)

1165
(1647)

1376
(1788)

1620
(2006)

Infoseek 468
(500)

[1007]

497
(500)

[1020]

497
(500)

[1375]

497
(500)

[1375]

500
(500)

[1378]

500
(500)

[1378]
Lycos 397 397 484 484 533 533
Magellan 139 139 139 139 139 139
Open Text 231 231 231 231 231 231

Antal unika webbaddresser per R 2926 3023 3360 3891 3995 4220
Antal unika nyfunna webbaddresser
per R

2926 482 1203 813 625 633

Då Excite och Infoseek återgav resultatlistor innehållandes dubbletter presenteras
resultatet inklusive dubbletter inom parentes. Infoseek visar bara de första 500
webbaddresserna per sökning, men presenterar det egentliga antalet återvunna
webbaddresser till queryn, som vid alla söktillfällen överstiger 500. Denna siffra nämns
i klammerparentes. AltaVista visar enbart 1000 dokument per sökning trots att ett större
antal webbaddresser sägs återvinnas. Den egentliga siffran presenterades här i
klammerparentes. Det upptäcktes dock att AltaVista möjliggör för den sökande att
avgränsa sin sökning efter datum, det vill säga att man enbart återvinner dokument som
skapats eller snarare indexerats mellan givna datum som den sökande fyller i. Denna
funktion tillät de undersökande att partitionera sökresultatet i fyra disjunkta
resultatlistor där var och en av dessa återvann färre än 1000 webbaddresser. Då denna
funktion upptäcktes först vid tredje söktillfället användes de 1000 webbaddresser som
återvunnits vid söktillfälle 1 och 2 i beräkningarna för antal unika webbaddresser för R
och antal unika nyfunna webbaddresser per R. Den sista raden i tabell 2 anger antalet
unika nyfunna webbaddresser per sökning. Med nyfunna avses de webbaddresser som
återvanns först vid det aktuella söktillfället.



30

I tabell 2 redovisas antalet nya webbaddresser per söktillfälle för varje söktjänst. Notera
att procentsummorna sammanlagt överskrider 100 procent då några av webbaddresserna
återvanns av mer än en söktjänst.
Tabell 2. Antalet nyfunna webbaddresser per söktillfälle i varje söktjänst

Söktjänst R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 Antal unika
webbaddresser

per söktjänst

% av unika
webbaddresser per

söktjänst utav det totala
antalet unika

webbaddresser (6681)
AltaVista 1000 1 949 1090 4 0 3044 45,56
Excite 1494 488 423 0 836 788 4029 60,31
Infoseek 468 8 360 0 4 3 843 12,62
Lycos 397 128 6 0 96 0 627 9,38
Magellan 139 0 0 0 0 0 139 2,08
Opentext 231 0 0 0 0 0 231 3,46

Överlappningen mellan två eller flera söktjänster utgjordes av den mängd
webbaddresser som återvunnits av två eller fler söktjänster oavsett under vilket
söktillfälle adressen återvunnits. Antal dokument som återvanns av exakt en och upp till
sex söktjänster redovisades.

I den här undersökningen är ett dokument relevant om det innehåller teckensträngen
”Erdos” med versal begynnelsebokstav. Författaren motiverar detta val med att i och
med att man medvetet valt att leta efter ett egennamn skall man enbart räkna de
dokument där teckensträngen förekommer med stor begynnelsebokstav som relevanta.

Spegelsidor (olika webbaddresser, samma innehåll) behandlades som unika dokument.
Identiska webbaddresser med avvikande gemener och versaler behandlades som unika
dokument, exempelvis betraktades webbadresserna http://207.63.103.38/Pub/Math.html
och http://207.63.103.38/Pub/math.html som två unika webbdokument. Detta på grund
av att de flesta webbservrarna, enligt författaren, har som policy att behandla lika
webbaddresser med versaler och gemener som olika adresser eller dokument.

De återvunna dokumenten delades upp i följande fem kategorier:

• Erdos: De exakt matchande dokumenten enligt kriteriet ovan (för att underlätta
vidare forskning delades denna kategori upp i två kategorier: en som innehöll
dokument om matematikern Erdos och i den andra placerades dokument om platser
eller personer med namnet Erdos.)

• erdos : Dokument där teckensträngen ”erdos” återfanns (med litet ”e”).
• Erdos in URL: Där teckensträngen ”erdos” återfanns i webbaddressen (oftast med

litet e).
• No erdos: dokument där teckensträngen ”erdos” inte återfanns överhuvudtaget i

någon form (författaren antar att dokument som hamnar i denna kategori bytt
innehåll från återvinningstillfälle till det att relevansbedömning utförts).

• Not existent : de dokument som vid försök till åtkomst gav ett felmeddelande som
”file not found” tillbaka.
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• Inaccessible: Dokument som ej kunde kommas åt på grund av problem med
kommunicerande nätverk eller med servrarna där dokumenten lagrades. Upprepade
försök gjordes att komma åt dessa.

Precision beräknades enbart på tillgängliga dokument. Som tillgängliga dokument
räknades samtliga återvunna dokument minus de som hamnade i gruppen
”Inaccessible”.Låt x vara antalet relevanta dokument och y vara antalet tillgängliga
dokument. Precision definierades då på följande sätt:

100×
b
a

Under sökprocessen hittades 5505 relevanta dokument (d), vilket enligt författaren bör
fungera som en uppskattning av det totala antalet relevanta dokument som existerade på
webben för den givna queryn under den angivna tidsperioden. Låt c vara det totala
antalet relevanta dokument för en given söktjänst. Recall definieras således:

100×
d
c

Då denna studie enbart baseras på en query kan man konstatera att en hypotesprövning
inte skulle vara motiverad.

8.2 Chu och Rosenthal

Heting Chu och Marilyn Rosenthal från Palmer School of Library and Information
Science på Long Island University i Brookville, New York utförde 1996 en
precisionsmätning på tre utvalda söktjänster. Målet med studien var att utveckla en
metod för evaluering av alla typer av webbaserade söktjänster. Metoden och resultaten
presenterades i artikeln ”Search engines for the world wide web: a comparative study
and evaluation methodology” i Proceedings of the ASIS Annual Meeting 3, 1996.

Tre robotdrivna söktjänster valdes för studien och författarna valde medvetet bort
söktjänster som ej representerade innehållsmässig bredd (exempelvis ämneskataloger,
metasöktjänster, betaltjänster och söktjänster med allt för begränsat innehåll). Nio av tio
queries hämtades från referensfrågor som ställts till bibliotekarierna vid Long Island
University. Den tionde och sista queryn skapades av författarna själva för att testa
fältsökningsfunktionen hos de utvalda söktjänsterna.

Återvinningseffektiviteten mättes i precision och svarstid. Recall utelämnas i denna
undersökning då det enligt författarna är omöjligt att beräkna det totala antalet relevanta
dokument för en given query i ett så stort och föränderligt system som webben.

Med de queries som ingick i undersökningen avsåg författarna att testa de olika
funktioner som söktjänsterna uppgav sig stödja och att representera olika nivåer av
komplexitet. Sökningar på nyckelord, fraser, sökningar med booleska operatorer,
trunkering och känslighet för versaler och gemener prövades. Både breda och allmänna
ämnen såväl som snävt avgränsade ämnesområden togs med i undersökningen. Alla
queries formulerades med hänsyn till söktjänsternas sökfunktioner och söksyntax.
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Nedan följer tre exempel på referensfrågor och hur varje query formulerades för en
given söktjänst:

5. Psychological analysis of contemporary British Artist Francis Bacon
Alta Vista: “psychological analysis” +”British artist” +”Francis Bacon”
Excite: British artist Francis Bacon
Lycos: British artist Francis Bacon

8. NAFTA
Alta Vista: NAFTA
Excite: NAFTA
Lycos: NAFTA

10. Long Island University
Alta Vista: title:”Long Island University”
Excite: Long Island University
Lycos: Long Island University

Om det fanns möjlighet att välja enkelt eller avancerat sökläge valdes det enkla läget.
Detta gjordes med författarnas förhoppning om att människor med liten erfarenhet av
sökning lättare skulle kunna relatera till undersökningens resultatet. För en av
söktjänsterna gjordes två förinställningar ”loose match” och ”match all terms (AND)”
vid alla sökningar för att sökningarna skulle genomföras under likvärdiga
förutsättningar i alla söktjänster. Vid möjlighet av val av hur resultaten presenterades
för användaren valdes alltid det som kunde ge mest information om det återvunna
dokumentet.

De återvunna dokumentens relevans bedömdes av bägge författarna separat. Med
avseende på tidsramarna för undersökningen valdes ett DCV på 10. Vid
relevansbedömningen undersöktes inte de återvunna fulltextdokumenten utan bara den
text som fanns i sökresultatet. Författarna angav tidsbrist som ett viktigt skäl till detta
förfarande. Andra skäl som angavs var att länkar är opålitliga till sin natur, de kan
hänvisa till döda länkar, dokumenten kan ha ändrat innehåll och åtkomst till
dokumenten kan nekas.

Relevansbedömningen gjordes efter en tregradig skala, där 1 gavs till ett relevant
dokument, 0,5 till ett dokument som var något relevant och 0 till ett irrelevant
dokument. Precision beräknades för varje enskild query. Ett medelvärde för alla 10
queries per söktjänst räknades också ut. I tillägg räknades även genomsnittlig precision
ut för varje referensfråga. Detta för att försöka ge en bild av hur lämplig varje enskild
referensfråga är för sökning på WWW.

Då en query återvann färre än tio dokument och fler än 0 beräknades precision efter
antalet dokument, exempelvis om en söktjänst återvann tre dokument och den totala
relevanspoängen är 2.0 blir precisionen 2.0/3=0,67.

Hypotesprövning har ej förekommit i denna undersökning.

8.3 Clarke och Willett
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I artikeln ”Estimating the recall performance of Web search Engines” (Aslib
proceedings vol 49, no 7, July/August 1997) av Sarah J. Clarke och Peter Willett
redogörs en effektivitetsmätning där tre robotdrivna söktjänster prövas.

I undersökningen redovisas genomsnittlig precision och recall på de queries som ingår i
undersökningen. Metoden som tillämpats i undersökningen är densamma som användes
i Cranfieldmodellen. (Se kapitel 4)

Undersökningen utfördes mellan 21 juni till 13 juli, 1997. Varje enskild query ställdes
till en söktjänst i taget och relevanspoäng tilldelades så fort resultatlistan återvunnits
och den andra kompletterande delen av sökningen genomförts, vilket skedde direkt efter
första sökningen. Varje sökning (tre initiala sökningar, relevansbedömningar och
uppföljande sökningar) fullföljdes inom loppet av en dag för att minimera risken att
databasernas innehåll skulle förändras som resultat av systemuppdateringar.

30 queries konstruerades för undersökningen och materialet hämtades från forsknings-
och essäämnen från studenter vid institutionen för informationsvetenskap vid University
of Sheffield och från ämnesområden som var av personligt intresse för en av författarna
(Sarah J Clarke). Denne ansvarade också för relevansbedömningar. Som DCV valdes 10
och i enlighet med Chu och Rosenthals undersökning bedömdes relevansen enligt en
tregradig skala där 1 gavs till relevanta dokument, 0,5 till delvis relevanta dokument och
0 till irrelevanta dokument. Relevansen bedömdes efter dokumentens innehåll.

Ytterligare relevanskriterier grundas även de på tidigare forskning (Chu & Rosenthal;
Leighton & Srivastava; Ding & Marchionini). Om dokumentets innehåll var
närbesläktat med ämnet som queryn uttryckte tilldelades 1 poäng. Om ett dokument
innehöll länkar istället för relevant information tilldelades det 0,5 poäng om en eller två
länkar ledde till relevanta dokument. Dubbletter (samma webbadress, samma innehåll)
tilldelades 0 poäng. Spegelsidor betraktades inte som dubbletter utan räknades som
unika dokument. Om ett dokument gav felmeddelandet ”File not found” eller liknande
meddelande uppkom vid försök att komma åt ett specifikt dokument antog författarna
att söktjänstens index inte uppdaterats och dokumentet tilldelades 0 poäng. Om ett
felmeddelande som ”There was no response. The server could be down or is not
responding” uppkom vid försök att komma åt ett specifikt dokument kontrollerades
länken senare. Om meddelandet påträffades vid senare försök till åtkomst tilldelades
dokumentet 0 poäng. Dokument som innehöll information på annat språk än engelska
var ofta svåra att relevansbedöma och ersattes av nästföljande engelskskrivna
dokument.

Alla söktjänster undersöktes enligt principen ”minsta gemensamma nämnare” i fråga
om söksyntax, vilket innebar att alla queries konstruerades så enkelt som möjligt så att
alla resultaten kunde bedömas likvärdigt. Nedan följer tre exempel på queries i denna
undersökning. Alla queries återfinns i ”appendix1:The Queries”. I detta appendix
nämns att ”Strings enclosed in double quotes denote phrases” vilket bör tas i beaktande
när man studerar hur en given query formulerats:

18. “TREC” “text retrieval conference”
23. electronic copyright intellectual property law Internet fair dealing
29. year 2000 date problem old computer systems
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Man har även försökt tillämpa pooling-metoden som utvecklades i TREC (se kapitel 4).
Enligt författarna har databaserna hos de olika söktjänsterna olika programvara med
olika insamlingskriterier vid insamling av dokument och indexering. Detta resulterar i
att vissa dokument kan överlappa varandra men faktum är att ingen av de utvalda
databaserna är den andra lik om inte en identisk robot eller indexeringsprogramvara har
använts.

Relative recall för varje query räknades ut genom en tvåstegsstrategi: först erhölls en
pool av relevanta dokument efter att resultaten hos de tre olika söktjänsterna slogs ihop.
Sedan noterades förekomsten av överlappningar mellan söktjänsterna och en andra
sökning genomfördes för att hitta de dokument som inte återvanns av samtliga
söktjänster. En query avsedd för en uppföljande sökning konstruerades genom att ta
delar av text från ett relevant dokument (en som tilldelats 0,5 eller 1 poäng) som
återvunnits av en (eller två) av söktjänsterna och efter det söktes textfragmenten i de
andra (eller en av) söktjänsterna. Om dokumentet återfanns vid DCV=10 (oftast det
allra första dokumentet om tillräckligt stor del av texten användes för att skapa queryn),
betydde detta att den fanns tillgänglig för återvinning av den specifika söktjänsten.
Därmed blev det möjligt att räkna ut antalet relevanta dokument som återvunnits av en
viss söktjänst i förhållande till antalet relevanta dokument som var tillgängliga för
söktjänsten. Ex. Söktjänst A hittade sju dokument av de tio första som var helt eller
delvis relevanta. Ytterligare tio andra dokument bedömdes vara relevanta från söktjänst
B och C och återfanns senare i söktjänst A:s databas. Relative recall för söktjänst A blev
alltså 7/17=0,41 för denna query.

Clarke och Willett utgick från att en query som ställs till två söktjänster (A och B)
genererar a och b relevanta dokument. Anta sedan att det inte finns någon överlappning
i dessa två dokumentmängder så att den totala poolen av dokument innehåller a+b
relevanta dokument. Författarna hävdar att man enbart kan erhålla en siffra för recall
hos A efter att man kontrollerat hur många (om några överhuvudtaget) av dessa
relevanta b kunde återvinnas av A. Om vi har det antal relevanta dokument som
återvunnits av B och som är tillgängliga för A, c, så är recall för A=a/(a+c).

Förutom precision och recall mättes även söktjänsternas täckning, coverage. Detta mått
definierades som det totala antalet tillgängliga relevanta dokument för en söktjänst
(efter bägge sökningarna) dividerat med det totala antalet relevanta dokument återvunna
av alla tre söktjänster. Om totalt åtta tillgängliga relevanta dokument föreligger för
söktjänst A och samtliga söktjänster genererat tjugo relevanta dokument blir täckningen
för söktjänst A 8/20=0,40.

Medelvärden för precision, recall och coverage räknades ut för hela sökprocessen och
skillnaderna i effektivitet mellan de tre söktjänsterna jämfördes genom Friedmans
tvåvägs variansanalys. Målet var att testa huruvida nollhypotesen att k olika stickprov
(korresponderar till tre olika söktjänster) dras från populationer med samma median.
Data ställdes upp i en tabell bestående av n rader och k kolumner med data som
rankades från 1 till k. Testvariabeln nF  baseras på kolumnsummor. 27 queries togs med
i hypotesprövningen då tre queries återgav ett sökresultat som omöjliggjorde uträkning
av recall (inget relevant dokument återvanns för DCV=10 av någon av söktjänsterna).

8.4 Dezelar-Tiedmann



35

I Internet Reference Services Quarterly (Vol 2 (1), 1997) publicerades en artikel av
Christine Dezelar-Tiedmann med titeln ”Known-Item Searching on the World Wide
Web”, där hon beskriver sitt försök att tillämpa så kallad “known-item searching” på
WWW. Undersökningens syfte var att pröva situationer där det är viktigt för en
användare att hitta en specifik webbplats istället för att, som i många publicerade
effektivitetsstudier av WWW, hitta dokument som behandlar ett specifikt ämne.

39 webbaddresser valdes ut för studien och innehåll på de valda webbplatserna täckte
många olika ämnesområden. Queryn bestod av webbplatsens namn. Namnet på varje
webbplats definierades utifrån två olika källor. Primär källa var texten i titelfältet på
webbdokumentet och om text och grafik på välkomstsidan på webbplatsen skilde sig
väsentligt från texten i titelfältet användes dessa data som backup-data om sökning på
titeln misslyckades. Den exakta webbaddressen definierades på förhand och sparades så
att en exakt matchning lätt kunde verifieras vid sökning. I urvalet återfanns titlar
bestående av ord och fraser med ej specifikt betydelseinnehåll (Ex. 18. World Forest
Institute http://www.vpm.com/wfi/), andra med specifik terminologi (Ex. 12.
Biodiversity and Ecosystems NEtwork http://straylight.tamu.edu/bene/bene.html ) eller
akronymer (Ex. 1.ASHS Homepage http://ashs@ashs.org/ Sekundär titel: American
society for horticultural science). Det framgår inte om varje given query har anpassats
till söktjänsternas olika funktioner (frassökning, booleska operatorer och liknande) och
söksyntax. Alla primära och sekundära titlar finns dock med i artikelns appendix.

Fyra olika söktjänster valdes för undersökningen. Vilka olika typer av söktjänster som
valdes framgår inte, det enda som nämns om de undersökta tjänsterna är att de är ”four
of the most commonly used search engines on the web”. Resultaten matchades med
webbaddressen som sparats för varje sökt webbplats. De valda söktjänsterna visade alla
10 dokument per resultatsida. Varje söktjänst kunde därför bedömas utifrån samma
premisser; en poängskala som baserades på vilken skärmbild det eftersökta dokumentet
återfanns på.

I denna studie är en exakt matchning ett dokument som ligger på en webbadress
identisk med den webbadress som sparats. Spegelsidor betraktades som en exakt
matchning då man ansåg att den enda egentliga skillnaden mellan denna och det
eftersökta dokumentet var webbaddressen. Som relevant dokument avsågs ett sekundärt
eller relaterat dokument till huvudsidan. Distinktionen mellan exakt matchning och
relevant dokument gjordes då författaren gjorde antagandet att den som letar efter en
specifik webbplats helst vill ha en helhetsbild av den aktuella webbplatsen från början.

En sexgradig poängskala användes för att bestämma relevans och beräkna ett
effektivitetsvärde. Placering för den första exakta och det första relevanta dokumentet
sparades, såväl som skärmbilden där var och en av de ovan nämnda fanns. De första 10
dokumenten fanns på första skärmbilden och dokument 11-20 fanns på andra
skärmbilden. Följande poängskala användes:

• 5 poäng : Den första webbaddressen som visades i resultatet var en exakt matchning.
• 4 poäng : En exakt matchning förekom på första skärmbilden, men inte på första

plats.
• 3 poäng : Ett relevant dokument förekom på första skärmbilden.
• 2 poäng : En exakt matchning förekom mellan andra till tionde skärmbilden (11:e

till 100:e träffen)
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• 1 poäng : Ett relevant dokument förekom mellan andra och tionde skärmbilden.
• 0 poäng : Ingen exakt matchning eller relevant dokument förekom i de första tio

skärmbilderna.

Med denna graderingsskala ville författaren betona vikten av att relevanta träffar dyker
upp tidigt i resultatlistan. Författaren antar att många användare enbart granskar första
eller andra skärmbilden och att en exakt matchning som återfinns efter 10 sidor i
praktiken är helt värdelös.

Poängen för samtliga queries räknades ut och dividerades sedan med antalet queries för
att få fram ett sammanfattande effektivitetsvärde för en söktjänst. I denna undersökning
används inte precision på det sätt som beskrivits i kapitel 4. Begreppet precision
förekommer inte heller i studien. Varje söktjänst får ett snitt mellan 0 och 5 där 5 skulle
vara det bästa, en siffra mellan 4.00 till 4.99 motsvarar genomgående framgångsrika
sökningar och om snittet hamnade mellan 3.00 till 3.99 ansågs söktjänsten ge
tillfredställande resultat. Ett genomsnittligt resultat under 3.00 räknades inte som ett
tillfredställande resultat.

Det är svårt att säga vilket DCV som valts för denna undersökning. Det nämns inte hur
många skärmbilder eller dokument som kontrollerats för varje given query. Med tanke
på att undersökningen omfattar så många som 39 queries och att man eftersträvat en
exakt matchning får man förutsätta att författaren slutat gå igenom de återvunna
resultaten då den eftersökta adressen återvunnits.

Någon hypotesprövning av materialet gjordes inte.

8.5 Ding och Marchionini

Wei Ding och Gary Marchionini publicerade 1996 artikeln ”A comparative study of
Web Search performance” i Proceedings of the 59th ASIS Annual meeting: Global
complexity: Information, chaos and control”, där en återvinningseffektiviteten på tre
olika robotdrivna söktjänster undersöktes. Sammanlagt fem queries användes i
undersökningen varav tre av dessa hämtades från en samling övningar i DIALOG som
använts i undervisning av informationsvetenskap. Övriga queries baserades på
författarnas personliga intressen och informationsbehov. Vilka queries som
härstammade från DIALOG-övningarna framgår inte i texten.

De mått som ingick i undersökningen var följande:

Precision 1a: antal dokument som tilldelats 3, 4 eller 5 poäng (dubbletter borträknade)
vid DCV=20 från varje tjänst.
Precision 1b: antal dokument som tilldelats 4 eller 5 poäng (dubbletter borträknade) vid
DCV=20 från varje tjänst.
Precision 2: antal dokument som tilldelats 3, 4 eller 5 poäng (dubbletter borträknade)
utav samtliga första 20 första återvunna dokumenten från samtliga tjänster (dubbletter
borträknade).
Salience: poängsumman för samtliga (20) återvunna dokument hos en söktjänst i
förhållande till summan hos samtliga tre söktjänster.
Relevance concentration: Antal dokument som tilldelats 4 eller 5 poäng vid DCV=10
dividerat med antalet dokument som tilldelats 4 eller 5 poäng vid DCV=20.
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Samma query behandlades av samtliga söktjänster vid samma tillfälle för att undvika att
resultaten påverkas av variationer i databasernas tillväxt.

Relevansbedömningen utfördes av författarna med hjälp av en sexgradig poängskala. I
denna studie finns även kriterier för varje poänggrad per query angivna, som exempel
kan samtliga kriterier för relevansbedömning för query 1 återges:

Query 1. Find some articles and facts about the effects of divorce on children.
5 points: full-text paper or comprehensive data about the effects of divorce or parental
alienation on children.
4 points: Paper on child custody of divorced parents or single parents.
3 points: Good pointer to pages graded as 5 or 4.
2 points: General homepage related to divorce or children custody, or paragraphs
about custody.
1 point: Occurence of divorce and children, but not about divorce effect on children.
0 point: Even worse than 1-point page.

Varje query anpassades till varje enskild söktjänsts syntax för att återvinna mest möjliga
relevanta dokument. Författarna påpekar dock att alla nyckelord användes i varje
formulerad query. Nedanstående exemplifierar hur en query konstruerades:

Query 1. Find some articles and facts about the effects of divorce on children.
Infoseek: +divorce [effect, child] parent-alienation
Lycos: divorce alienation effect child consequence (match three terms, good match)
OpenText: parent followed by alienation or divorce and effect and child

Query 3. Find movie reviews on The Indian in the Cupboard.
Infoseek: movie-review The Indian In The Cupboard
Lycos: movie review indian cupboard
OpenText: movie followed by review and indian and cupboard

Query 5. Find some articles and sources about video-on-demand (VOD).
Infoseek: video-on-demand VOD
Lycos: video on demand VOD (with default parameter)
OpenText: video followed by on followed by demand or VOD

I de exempel som redogörs för ovan finns en del exempel på hur man utnyttjat
söktjänsternas syntax. I Infoseek används +-tecknet för att markera att en term måste
vara närvarande i ett återvunnet dokument (exempelvis +divorce). Klammerparenteser
används för att markera termer som skall stå i närheten av varandra och komma används
för att skilja termer som ej förväntas stå i närheten av varandra. Bindestreck eller
citationstecken används för att söka på fraser eller termer som skall stå i närheten av
varandra exakt i den ordning som angivits i queryn. I exemplet med query 1 vill man
återvinna alla dokument som innehåller termen ”divorce”. Denna term skall även stå i
närheten av termerna ”effect” och ”child”. Då man inte vill återvinna alla dokument där
termerna ”effect” och ”child” står i närheten av varandra satte man kommatecken
mellan dessa. Dokumenten skall helst också innehålla frasen ”parent-alienation”, men är
inte lika viktig som termen ”divorce”. Vid sökning på titlar och namn i Infoseek bör
man ange varje term i titeln med versal (ex. Query 3 ”The Indian In The Cupboard”).
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Lycos möjliggör för användaren att välja mellan formless query eller form query. Väljer
man form query har man möjlighet att utföra sökningar med booleska operatorer (OR
och AND), man kan bestämma hur många av de angivna termerna som måste finnas i
ett återvunnit dokument (ex. query 3 ”match three terms”) och hur exakt de angivna
termerna i queryn skall matchas i dokumentet (ex. query 3 ”good match”).

OpenText stödjer också booleska operatorer men stödjer också närhetsoperatorer. I
query 5 markeras termer som måste följas av varandra i angiven ordning med operatorn
FOLLOWED BY (”video followed by on followed by demand”).

Om felmeddelandet ”File not found” uppkom vid försök att komma åt ett givet
dokument tilldelades dokumentet 0 poäng då detta enligt författarna var ett bevis för att
uppdateringen av databasen inte var tillfredsställande. Vid felmeddelandet ”There was
no response. The server could be down or is not responding.” kontrollerades
dokumentet när servern var uppe igen. Dokument med identisk URL oavsett om
adressen tilldelats en IP-adress eller en domänadress räknades som en dubblett.
Spegelsidor räknades inte som dubbletter.

Hypotesprövning utfördes med hjälp av en tvåvägs variansanalys för att se om det fanns
några skillnader mellan söktjänsternas resultat och om det fanns några skillnader mellan
de queries som behandlats av varje söktjänst. Analysen gjordes även på Salience-måttet
för att upptäcka skillnader i resultatet mellan tjänsterna, skillnader i hur varje enskild
query behandlats av de tre söktjänsterna och om det fanns några skillnader för
medelvärdet för varje query.

8.6 Gordon och Pathak

Denna evaluering publicerades i Information Processing and Management 35 (1999) i
artikeln ”Finding information on the World Wide Web: the retrieval effectiveness of
search engines”. Evalueringen utfördes dels för att mäta effektiviteten hos åtta populära
söktjänster, dels för att upptäcka i vilken utsträckning de utvalda söktjänsterna återvann
samma dokument. 36 fakultetsmedlemmar vid University of Michigan Business School
ombads att fylla i ett sökformulär som tagits fram för att fastställa ett
informationsbehov. Tre av dessa uteslöts ur studien då de inte utvärderade sökningarna
som utfördes för dem.

När detta formulär var ifyllt lämnades det över till en person som fick i uppgift att
utföra sökningar utifrån fakultetsmedlemmens informationsbehov. De som utförde
sökningarna var erfarna av informationssökning på WWW och att använda söktjänster
och innehade en (eller var på väg att avlägga) magisterexamen i ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap. De undersökande fick ägna mycket tid åt att öva sig i att
använda söktjänsterna och hade under hela undersökningstiden referensmaterial att
använda sig av. Varje sökande fick en fakultetsmedlems informationsbehov och
försökte hitta det bästa sättet att uttrycka det med varje söktjänst. Den sökandes uppgift
betraktades som avklarad när han eller hon konstruerat en query som ansågs återvinna
flest relevanta dokument vid DCV=200 för samtliga söktjänster.

Formuläret bestod av fem olika sektioner. Den första tillät medlemmen att kortfattat
uttrycka ett informationsbehov. Ett exempel på detta ges på sidan 149:
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Find information regarding entrepreneurship, especially success factors, magazines, (e-
zines) and networking opportunities for entrepreneurs. The information sources should
exclude franchising and business opportunities, services offering entrepreneurs an
Internet precense (including webpage designing, ISPs and electronic malls). It may,
however, include sources for supplies and other technologies, patent and legal
information, etc. The information sources should be of interest to the budding
entrepreneur, helping them avoid pitfalls and provide a sense of community.

I de övriga sektionerna i formuläret lämnades information som skulle hjälpa en sökande
att ”översätta” textbeskrivningen av hans eller hennes informationsbehov till en query.
Medlemmarna ombads att

(1) markera viktiga fraser som kunde användas i sökningen (från exemplet ovan
valdes success factors och networking opportunities)

(2) identifiera de mest betydelsefulla termerna eller fraserna i textbeskrivningen av
informationsbehovet (här entrepreneur(ship); network(ing) och success factors.

(3) Föreslå synonyma eller relaterade termer som de tror skulle kunna hjälpa de
sökande (exempelvis entrepreneurs = small business), såväl som termer och
fraser som eventuellt kunde misstas för intressanta eller relevanta termer (not
computer networks)

(4) att formulera sin sökning med hjälp av boolesk logik och sen kommentera hur
förtroliga de kände sig med att uttrycka sitt informationsbehov på detta sätt.

Sju robotdrivna söktjänster och en ämneskatalog undersöktes i denna studie och valdes
utifrån kriteriet att ”most major search engines” bör vara med i en evaluering av det här
slaget.

De sökande fick formulären och ombads att söka på ett utforskande sätt och pröva olika
varianter av en query för varje given söktjänst.  Författarna poängterar att man hellre
bör tala om att man prövar ett antal informationsbehov än queries i denna studie, då
varje informationsbehov översätts till en query som är speciellt avsedd för att få
optimala sökresultat från en given söktjänst.

I artikeln redogörs för ett informationsbehov och de queries som utformats utifrån detta.
Informationsbehovet hade formulerats på följande sätt:

The topic is formal language communication. This comes under various names
including ”agent communication languages” or ”agent communication protocols” or
”electronic data interchange” etc. I would like to see definitions of these languages (or
protocols) that don´t come under the above names ---- I would also be interested in
those. I´m particularly interested in any languages that have a linguistic foundation (i.e.
philosophy of language, speech act theory, etc.)

De queries som formulerades utifrån detta informationsbehov (samt övrig information
som hämtades från de andra delarna i formuläret) såg ut på följande vis:

AltaVista: (”agent communication*” AND (protocol* OR language) ) OR ”electronic
data interchange” OR ”speech act theor*”
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Excite:  (”agent communication” AND (protocol OR language) ) OR ”electronic data
interchange” OR ”speech act theory”

HotBot: (”agent communication” AND (protocol OR language) ) OR ”electronic data
interchange” OR ”speech act theory”
Olika val som utfördes i rullmenyer: Look for: Boolean phrase; Date: anytime;
Location: anywhere; Page depth: top page

Infoseek: Sökningen utfördes i Avancerat sökläge och följande specifikationer gjordes:
Document should contain the phrase: ”agent communication
Document should contain the words: protocol language
Document should contain the phrase: ”electronic data interchange”

Lycos: (”agent communication” AND (protocol OR language) ) OR ”electronic data
interchange” OR ”speech act theory”

Magellan: (”agent communication” AND (protocol OR language) ) OR ”electronic data
interchange” OR ”speech act theory”

OpenText: (”agent communication” AND (protocol OR language) ) OR ”electronic
data interchange” OR ”speech act theory”

Yahoo: (”agent communication*” AND (protocol* OR language) ) OR ”electronic data
interchange” OR ”speech act theor*”

Som synes är det ingen större variation i hur ett och samma behov formulerades för de
olika söktjänsterna. Författarna nämner att denna tendens var tydlig i de flesta av de 32
informationsbehov som översattes.

De första 20 återvunna dokumenten från varje söktjänst skrevs ut på papper (då ett
dokument var större än tio fysiska sidor, skrevs bara de tio första sidorna ut). Alla 1600
återvunna dokument tilldelades slumpmässigt utvalda identifikationsnummer. De högst
rankade 160 (20*8) dokumenten arrangerades i slumpmässig ordning och gavs till
fakultetsmedlemmen med det aktuella informationsbehovet.

Fakultetsmedlemmarna för vilken sökningen utfördes mottog dokumenten tillsammans
med en kopia av formuläret som han eller hon hade skickat och ett
relevansbedömningsformulär, där alla 160 dokument fanns listade i samma ordning som
de uppträdde i dokumentsamlingen. Medlemmarna fick i uppgift att relevansbedöma
varje enskilt dokument enligt en fyrgradig relevansskala där alternativen var: highly
relevant, somewhat relevant, somewhat irrelevant eller highly irrelevant.

Varje medlem uppmanades också att:

Determine the degree to which each document is relevant to the topic you said you
wanted documents about [on the search form]. Judge each document separately and
independently of all other documents. That is, don´t assume that one document can´t be
relevant because you just judged another one relevant, or because you´ve seen it before.
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Medlemmarna fick också klart för sig att de medskickade dokumenten kunde
relevansbedömas utan att de lästs i sin helhet.

De mått som användes för att mäta återvinningseffektiviteten var precision, recall och
overlap (graden av överlappning). Precision och recall beräknades för vart och ett av de
33 informationsbehoven och separat för varje söktjänst. Författarna nämner i en fotnot
att det snarare rör sig om relative recall i den här undersökningen, då de konstaterade att
exakt recall kräver kännedom huruvida samtliga dokument på WWW är relevanta eller
inte för ett givet informationsbehov. Recall beräknades här som antalet relevanta
dokument som återvunnits av en söktjänst dividerat med det totala antalet återvunna
relevanta dokument.

Bland de 1600 dokument som återvanns av samtliga söktjänster fanns några som
återvanns av fler än en tjänst. Ett dataprogram skrevs för att läsa av källkoden för varje
återvunnet dokument och för att upptäcka vilka dokument som återvanns av flera
söktjänster. I och med detta fick man vetskap om när ett dokument som en särskild
söktjänst rankade mellan 21-200 rankades som en av tjugo högst rankade i en annan.
Om exempelvis Lycos återvann ett dokument som återfanns som det 87: e högst
rankade dokumentet skulle det inte presenteras för en fakultetsmedlem. Men om samma
dokument hamnade som 14: e bäst rankade dokument för Excite, skulle det ha skrivits
ut och samtidigt relevansbedömts för Lycos. Genom att göra dessa korsreferenser
ansågs man ha inkluderat samtliga 200 dokument för alla söktjänster. Detta antagande
grundades på att dokument som bedömts utöver de 20 först återvunna fördelades jämnt
mellan de åtta söktjänsterna. Dokument som återvanns i intervallet 21-200 och som inte
förekom på numeriskt lägre placeringar i övriga söktjänsters resultat bedömdes vara
icke-relevanta.

Man beräknade medelvärdet för fem olika DCV-nivåer (15, 16, 17, 18, 19 och 20) för
varje query. Över dessa värden räknades ett medelvärde ut för att få varje enskild
söktjänsts precision vid DCV 15-20. I tabell 3 visas hur Tukeys test prövats på
söktjänsternas precision vid DCV 1-10. Tukeys test användes på de genomsnittliga
precisionsvärdena för intervallen DCV 1-5, 1-10, 5-10 och 15-20. Den signifikansnivå
som användes var 0,05.

Tabell 3. Tukeys högsta signifikansskillnad för precision vid DCV 1-10 05,0=α

Söktjänst N Subset
1 2

Yahoo 33 0,177
Excite 33 0,2213
Magellan 33 0,2859
HotBot 33 0,2945
AltaVista 33 0,3501 0,3501
Lycos 33 0,3600 0,3600
Infoseek 33 0,3645 0,3645
Open Text 33 0,5275
Sig. 0,058 0,088

Författarna nämner att resultaten som presenteras i undersökningen baseras på en mer
liberal tolkning av de utvärderande fakultetsmedlemmarnas relevansbedömningar än
vad som var tanken från början. Enligt detta synsätt, a lenient encoding of evaluators,
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bedöms dokument som tilldelats omdömet highly relevant och somewhat relevant som
relevanta. I artikeln jämförs dock dessa resultat med den ursprungligt valda tolkningen,
a strict encoding of evaluators, där enbart dokument som tilldelats graden highly
relevant betraktas vara relevanta.

Recall beräknades i den statistiska analysen efter DCV 15-20, 15-25, 40-60, 90-110 och
180-200. I tabell 4 visas signifikansprövningen av DCV 15-25.

Tabell 4. Tukeys högsta signifikansskillnad för recall vid DCV 15-25 05,0=α

Söktjänst N Subset
1 2 3 4

Yahoo 33 0,0621
HotBot 33 0,0780 0,0780
Magellan 33 0,0988 0,0988 0,0988
Excite 33 0,1117 0,1117 0,1117 0,1117
Infoseek 33 0,1153 0,1153 0,1153 0,1153
Lycos 33 0,1259 0,1259 0,1259
Open Text 33 0,1417 0,1417
AltaVista 33 0,1593
Sig. 0,123 0,226 0,363 0,234

Overlap beräknades på (a) de dokument som återvunnits av alla åtta söktjänster och (b)
bland de dokument som återvunnits och bedömts vara relevanta för alla åtta söktjänster.
För varje givet informationsbehov utfördes följande beräkning; för varje dokument som
återvunnits av de involverade söktjänsterna beräknades antalet söktjänster som
återvunnit dokumentet. Detta genererade en fördelning för varje informationsbehov. I
syfte att få ett sammanfattande värde över alla informationsbehov summerades samtliga
genererade antal (för samtliga återvunna dokument oavsett informationsbehov) och
sedan dividerades detta med antalet dokument. Detta gav ett medelvärde över alla
dokument och över alla informationsbehov. Man beräknade medelvärden på fyra olika
DCV-nivåer (20, 50, 100 och 200). Fördelningen visas i tabell 5 där man bland annat
kan se att 9,85 dokument återvanns av 2 söktjänster vid DCV=50. I tabell 6 presenteras
överlappningen av relevanta dokument. Relevansbedömning gjordes även här två
gånger, både efter a lenient encoding of evaluators och a strict encoding of evaluators.

Tabell 5. Överlappning mellan återvunna dokument

Förekomster DCV 20 DCV 50 DCV 100 DCV 200
1 147,65 365,85 713,75 1318,00
2 4,45 9,85 19,05 39,00
3 0,40 0,75 2,10 3,60
4 0,10 0,20 0,25 0,35
5 0,15



43

Tabell 6. Överlappning mellan relevanta återvunna dokument

Förekomster DCV
Lenient Strict

20 50 100 200 20 50 100 200
1 35,95 40,55 36,65 38,45 17,25 19,45 18,95 18,35
2 2,30 3,70 4,50 5,85 0,95 1,60 2,00 2,80
3 0,15 0,15 0,20 0,25 0,10 0,15 0,35 0,35
4 0,10 0,15 0,20 0,25 0,05 0,10 0,15 0,15
5 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,05

8.7 Leighton och Srivastava

Artikeln ”First 20 Precision among World Wide Web Search Services (Search
Engines)” publicerades i Journal of American Society 50 (10) 1999 och bygger på en
undersökning som utfördes mellan den 31 januari till den 21 mars 1997. I dess
ursprungliga form lades den ut som ett webbdokument juli 1997. Anledningen till att
man valde att publicera undersökningen var att man ville ha kritik på den metod som
använts och att ge studien en plats i den tryckta litteraturen.

Februari 1997 spelades samtliga biblioteksbesökares frågor till informationsdisken på
Maxwell Library på Winona State University, Winona, MN in för att användas som
informationsbehov för de queries som ingick i studien. I studien jämfördes fem olika
robotdrivna söktjänster och 15 olika queries användes. För att undvika eventuell
snedvridning på grund av val av plats användes fem queries från studien av Tomaioulu
och Packer (1996) som också hade valt att samla in underlag för sin undersökning på ett
universitetsbibliotek.

Författarna ansåg det vara svårt att bedöma sin egen förmåga att avgöra huruvida de valt
den optimala queryn för varje söktjänst. De hävdar att de enbart tagit hänsyn till de
sökfunktioner och den syntax som varje given söktjänst stödjer då termerna i queryn
varit allt för öppna för tvetydiga tolkningar. De 15 queries som användes i
undersökningen delades således in i tre olika grupperingar: strukturerade (7), ej
strukturerade (7) och personnamn (1). I “Appendix A: The queries used in this study”
återges samtliga queries och ifall de härstammade från den egna studien eller om de
hämtats från Tomaioulu och Packers dito, se nedanstående exempel:

Query 3 Strukturerad: The problem of domestic violence among athletes
Källa: Egen studie

Query 9 Ej strukturerad: Ecotourism
Källa: Tomaioulu och Packer

Query 15 Personnamn: Find information on Maria Luisa Bombal
Källa: Egen studie

Exakt hur en strukturerad query konstruerades för en given söktjänst beskrivs dock inte
i artikeln.
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En given query ställdes till varje söktjänst inom loppet av en dag och söktjänsterna
behandlades med en halvtimmes mellanrum. De första två resultatlistorna sparades och
samma dag eller nästa samlades alla dokument från resultatlistorna in med två timmars
mellanrum för varje par resultatlistor. Dokumenten utvärderades under loppet av en dag
eller en vecka.

För att förhindra eventuell partiskhet vid bedömning av individuella dokument
utvecklades en metod där den bedömande ej kunde upptäcka vilken tjänst som
återvunnit dokumentet. Unika beståndsdelar av bedömda dokument (del av titel eller
liknande) antecknades för att samma dokument skulle bedömas på samma sätt genom
hela evalueringsprocessen.

När relevansbedömningen var utförd återgick man till resultatlistorna för att upptäcka
dubbletter och spegelsidor. Vid försök att komma åt dokument som gav felmeddelandet
”Server not responding” eller ”Forbidden server” kontrollerades dokumenten enligt
författarna ett flertal gånger över ett antal veckors tid. I artikeln nämns dock inte exakt
hur många gånger eller hur många veckor dessa kontroller utfördes.

Författarna definierade kriterier för relevanskategorier baserat på ett antaget spektrum
av olika informationsbehov som kunde representeras av den frågan som ställts vid
informationsdisken. Tidsbrist angavs som skäl att låta personerna med de aktuella
informationsbehoven delta i relevansbedömningen.

Följande relevanskategorier definierades:

Kategori 1: Dokumentet innehåller det semantiska innehållet i queryn (med avseende
på de queries där man tagit hänsyn till söktjänsternas syntax) eller innehåller alla termer
och synonymer (i de fall man använt en ostrukturerad query), men som inte är relevant
för användaren då dokumentets innehåll inte är relaterat till det ämne som indikeras. Här
hamnar också de dokument som innehåller allt för lite information för att vara
användbara.
Kategori 2: Dokument som är relevanta i förhållande till användarens
informationsbehov och relevant i förhållande till ett mindre spektrum av närliggande
informationsbehov. Dokumenten i denna kategori kan tänkas vara relevanta för ett antal
olika användare. Här hamnar också dokument som länkar till dokument som placeras i
Kategori 3.
Kategori 3: Dokument som är relevanta för ett stort antal informationsbehov som
beskrivits av queryn, exempelvis en temabaserad länksamling eller ett dokument
innehållandes en omfattande behandling av ett ämne.

Varje återvunnet dokument placerades i en av dessa kategorier. Kategorierna skall enligt
författarna ej betraktas som grader i en linjär relevansskala då den utvärderande ej är en
person med ett informationsbehov. Inom kategorierna är relevansbedömningen binär;
om ett dokument var relevant enligt kriterier som ställts upp för en given kategori
tilldelades dokumentet 1 poäng, om inte tilldelades det 0 poäng. Ett givet dokument kan
endast vara relevant för en kategori.

I denna studie väljer man att använda precision som mått framför recall, då man antar
att en student på grundutbildningsnivå har mer utbyte av hög precision framför hög
recall. Författarna menar också att det är så gott som omöjligt att mäta exakt recall i den
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här typen av undersökningar. Måttet som används i denna undersökning kallas first
twenty precision, ett mått som författarna själva konstruerat som inte enbart avser att
mäta återvinningseffektiviteten vid DCV=20 utan även skall ge en uppskattning av
söktjänsternas rankningseffektivitet. Som författarna själva beskriver det: ” The first X
precision is designed to reflect the quality of service that the typical user would
experience: How good is the relevancy within the first few pages of results?”

Fem experiment utfördes. Länkar till inaktiva dokument uteslöts i samtliga experiment
och i de två sista uteslöts dubbletter i resultatberäkningarna. Spegelsidor eller dokument
från en och samma server eller katalog uteslöts ej från resultatet trots att dessa typer av
dokument skapade resultatlistor med en hel del redundant material.

Resultaten vid DCV=20 för varje söktjänst och query kategoriserades efter status
(dubbletter och inaktiva länkar togs bort) och typ av relevans. Resultatet för varje
kategori ställdes upp i följande formel för First Twenty Precision (FTP):
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Här är R (i-j) antalet relevanta dokument i intervallet i till j och T antalet återvunna
dokument. De 20 första dokumenten delades upp i tre grupper: de tre första, de sju
följande och de tio sista. Motiveringen till dessa grupperingar var att de tre första
länkarna oftast är det första en användare ser efter en sökning, de sju följande
dokumenten avslutar ofta den första resultatlistan och de sista tio utgör den andra
resultatlistan. Varje relevant dokument i intervallet 1-3 tilldelades värdet 20, varje
relevant dokument i intervallet 4-10 tilldelades värdet 17 och relevanta dokument i
intervallet 11-20 tilldelades värdet 10. Summan av dessa värden blir täljaren som synes
i formeln ovan. Nämnaren beräknas på antalet dokument som återvunnits. Om tjänsten
återvann 20 eller fler dokument används den viktade summan vid DCV=20, vilket alltid
blir 279. Om färre än 20 dokument återvanns justerades nämnaren för att komma så
nära en exakt precisionsuträkning som möjligt och detta gjordes genom att subtrahera
10 poäng per dokument som saknades.

I Experiment 1 betraktades alla dokument i kategorierna 1, 2 och 3 som relevanta och
tilldelades 1 poäng. Detta experiment mäter hur väl varje tjänst återvinner dokument
som motsvarar minimala krav på relevans. I experiment 2 tilldelades 1 poäng till
dokument i kategori 2 och 3 och i experiment 3 tilldelades 1 poäng enbart till dokument
som placerats i kategori 3. Experiment 4 och 5 gjordes genom att man upprepade
experiment 1 och 2 med den skillnaden att man tog bort alla dubbletter och betraktade
de återstående dokumenten som en lista med mindre än 20 dokument. Om det
exempelvis fanns tre dubbletter i de 20 första länkarna subtraherades 30 från 279 och
nämnaren blev 249.

Resultaten prövades med Shapiro-Wilks test för att se om de utgjorde normalfördelade
populationer i ett visst avseende. Då normalfördelade populationer ej kunde fastställas
mer än i ett experiment valde man att testa resultaten med Friedmans test vilket är ett
icke-parametriskt test.

8.8 Tomaioulu och Packer
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Denna undersökning (som publicerades i artikeln ”An analysis of Internet Search
engines: Assessment of Over 200 Search Queries” i Computers in Libraries nr 6 (1996))
utmärker sig genom att ett stort antal queries ställts. 200 olika informationsbehov har
testats på fem olika söktjänster. Tre robotdrivna söktjänster och två ämneskataloger
(eller som Tomaioulu och Packer uttrycker det, ”evaluative search engines”) ingick i
undersökningen som ägde rum mellan september 1995 och januari 1996.

De queries som ingick i undersökningen baserades dels på frågor som mottagits vid
referensdisken vid Central Connecticut State University Library, dels på
informationsbehov som författarna föreställde sig skulle kunna uppstå bland
ämnesstuderande på grundutbildningsnivå.

Författarna eftersträvade att konstruera en query som återvann maximalt antal relevanta
träffar för varje enskild söktjänst. Man anpassade queryn efter varje söktjänsts syntax.
Hur varje query formulerats framgår inte i artikeln.

DCV sattes till 10. Relevansbedömningen har utförts med ett binärt mått. I
undersökningen presenteras relevanta dokument utifrån ett totalt antal återvunna
dokument. Relevans bedömdes i första hand utifrån den summering som varje söktjänst
tillhandahöll av varje återvunnet dokument. Om detta ansågs vara omöjligt gjordes
bedömningen utifrån det givna dokumentets innehåll. Dubbletter och spegelsidor
räknades som icke-relevanta dokument.

Precision beräknades i denna undersökning som medelvärdet av samtliga relevanta
träffar för de 200 informationsbehov som utgjorde undersökningen. Vid sökning i
ämneskatalogerna återvanns inte alltid 10 träffar då deras täckning oftast är mindre än
de robotdrivna söktjänsterna. De sökningar som genererade mindre än 10 träffar togs
inte med i precisionsuträkningen. Detta orsakade att antal queries som ingick i
beräkningarna för de olika söktjänsterna varierade.

I tabell 7 återges tre informationsbehov av de 200 som ingick i undersökningen. Den
första siffran anger hur många relevanta dokument som kunde hittas bland de tio första
återvunna dokumenten och siffran inom parentes anger hur många dokument som
återfanns i varje söktjänsts träfflista. I artikeln redovisas enbart 32 av de 200
informationsbehov som ingick i undersökningen. Författarna hänvisar till en webbplats
där man kan ta del av samtliga 200 informationsbehov 
(http://neal.ctstateu:2001/htdocs/websearch.html). 1

I tabell 7 ser man att resultaten för söktjänsten Magellan i vissa avseenden skiljer sig
från övriga söktjänster. När man exempelvis behandlade informationsbehovet
”Legalizing marijuana” (nedersta raden i tabellen) redovisas att Magellan återvunnit ”2
(2) rated/5 unrated”. De första siffrorna (”2 (2) rated”) anger att 2 relevanta återvunna
dokument har återvunnits och att det totala antalet återvunna dokument var 2. Magellan
var en av två ämneskataloger som utvärderades i denna undersökning. Tjänsten söker
även i en databas som innehåller dokument som ej utvärderats redaktionellt. Dokument
från denna databas återvanns trots att författarna vid sökning angivit att de enbart ville
återvinna granskade dokument, och ansåg det därför vara av vikt att redogöra för detta i

                                                
1 Vid försök till åtkomst 2002-07-16 gavs felmeddelande 404.
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resultatredovisningen. I exemplet som nämns ovan återvanns alltså 5 ej utvärderade
dokument (”5 unrated”).

Tabell 7. Antal återvunna relevanta dokument vid DCV=10 (I parentes det totala antalet återvunna
dokument)

Search topics Search Engines
Magellan Point Lycos InfoSeek AltaVista

Abortion Ethics 9(44) 6(36) 10(25) 9(100) 10(3000)
Environmental marketing 0(0) rated/6 unrated 1(125) 5(5) 6(100) 10(200)
Legalizing marijuana 2(2) rated/5 unrated 0(2) 10/30 7(100) 10(131)

Hypotesprövning har ej förekommit i denna undersökning.



48

9. ANALYS

9.1 Relevansskala

Av de åtta evalueringar jag valt att granska är det bara två stycken som har fler än fem
grader på relevansskalan och tre av undersökningarna använder sig av en binär
relevansskala.

I Dezelar-Tiedmanns undersökning har en sexgradig poängskala valts. Här har man
dock valt en annorlunda form av relevansbedömning. För att en söktjänst ska få högsta
relevanspoäng (5) måste webbaddressen till det dokument man på förhand bestämt sig
för att hitta stå överst i resultatlistan. Man är mest intresserad av att hitta en exakt
matchning och ett relevant dokument är ett sekundärt dokument som skall leda till det
dokument som man eftersträvat. Med detta förfarande krävs inte att man behöver
kontrollera relevans hos samtliga återvunna dokument vid givet DCV.

I Ding och Marchioninis undersökning används också en sexgradig relevansskala. Här
presenteras också detaljerade kriterier för vilken poäng ett givet dokument tilldelas för
en given query. Detta är naturligtvis tacksamt i de undersökningar där man valt att ha en
relevansskala med fler än tre grader då det med ett så stort antal grader kan vara svårt att
avgöra var gränsen mellan två närliggande poänggrader går. Ding och Marchioninis
studie innehåller enbart fem queries, vilket antagligen är en hanterlig mängd för
utformning av så detaljerade relevanskriterier. Att applicera en liknande modell på
exempelvis Tomaioulo och Packers evaluering där man behandlar 200 olika
informationsbehov skulle bli ett evighetsarbete. I Gordon och Pathaks studie ingick
visserligen 36 olika informationsbehov men där relevansbedömdes de återvunna
dokumenten av den fakultetsmedlem som bidragit med ett givet informationsbehov.

Det är tveksamt ifall Leighton och Srivastava kan hävda att de använder sig av binär
relevansbedömning i sin undersökning. Författarna ställer upp tre relevanskategorier
och hävdar att dessa inte skall ses som en linjär relevansskala. Kriterierna för dessa
kategorier är dock utformade så att ju mer relevant ett dokument är för en användares
informationsbehov ju högre numeriskt värde har kategorin där dokumentet bör placeras.
Författarna motiverar påståendet att de använder sig av en binär relevansskala med att
ett dokument enbart kan vara relevant för en kategori och ingen annan. Man skulle här
kunna hävda att man lika gärna kunnat använda dessa kategorier som definitioner av
relevans för grader i en linjär relevansskala. I en sådan tilldelas ett dokument enbart en
utav poängerna och fungerar ju därmed på samma sätt som de relevanskategorier som
ställts upp.

9.2 Kriterier vid relevansbedömning

I de flesta av de evalueringar jag valt att undersöka har man valt att räkna bort eller att
betrakta dubbletter som irrelevanta dokument, medan man bedömer spegelsidor som
unika dokument. Det finns bara två evalueringar som avviker här och det är Chu och
Rosenthal, som betraktar såväl dubbletter som spegelsidor som unika dokument, och
Tomaioulu och Packer som betraktar såväl dubbletter som spegelsidor som irrelevanta
dokument. Den anledning som nämns i de flesta undersökningar för behandlingen av
spegelsidor som unika dokument är att de kan vara den enda fungerande versionen av
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ett dokument vid det tillfället. Ett ställningstagande som förefaller rimligt med tanke på
att dessa fenomen är vanligt förekommande när man söker information på WWW.
Dezelar-Tiedmann går dock ett steg längre i sin undersökning: i de fall en spegelsida till
det eftersökta dokumentet uppkommer i en sökning betraktas den som en exakt
matchning. Detta förfarande är anmärkningsvärt då just denna undersökning går ut på
att hitta ett dokument som man vet finns på en angiven webbadress. En spegelsida kan
visserligen vara relevant men med tanke på undersökningens syfte bör den rimligen inte
jämställas med det i förväg definierade dokumentet.

I Bar-Ilans undersökning väljer man också att betrakta två webbaddresser som unika
dokument om versaler eller gemener avviker i teckensträngen då författarna hävdar att
en server alltid betraktar två webbaddresser som avviker på detta sätt som unika
dokument. Här hade det kanske varit intressant att jämföra huruvida söktjänstens
indexeringsprogram tar hänsyn till dessa skillnader, och i så fall om det förekommer
variationer i hur de olika söktjänsterna behandlar dem. Denna distinktion görs nämligen
inte i någon av de övriga undersökningarna jag valt att titta på.

I sex av de åtta granskade undersökningarna har man grundat relevansbedömningen på
dokumentets innehåll. Tomaioulu och Packer utgår i första hand från den summering
som varje söktjänst tillhandahöll av varje återvunnet dokument och då denna ansågs
omöjlig att göra en bedömning på gjordes en bedömning utifrån själva dokumenttexten.
Här blir relevansbedömningen något missvisande i de fall man bedömt dokumentet
utifrån en summering som tycks vara relevant för ett informationsbehov. Anta att länken
till det aktuella dokumentet hänvisar till ett dokument med innehåll som inte motsvarar
beskrivningen. Anta sedan att samma dokument återvunnits av en annan söktjänst med
en annorlunda beskrivning som tyder på att dokumentet är irrelevant. Detta kan leda till
att samma dokument bedöms på två olika sätt och kan få två olika relevanspoäng
tilldelade. Likadant om man exempelvis antar att man återvinner ett dokument med en
summering som bedöms representera ett icke-relevant dokument. I en annan söktjänst är
inte summeringen tillfredsställande för detta dokument och man väljer att titta på
dokumentets innehåll och kommer fram till att dokumentet är relevant.
Relevansbedömning sker på olika sätt och bedömningarnas reliabilitet kan därför
ifrågasättas.

Chu och Rosenthal bedömer konsekvent relevans utifrån den summering av varje
dokument som står i resultatlistan. Författarna anger visserligen tidsbrist som ett skäl till
detta förfarande. Men att dessutom ange döda länkar, att dokument ändrar innehåll och
att åtkomst till dokumenten kan nekas som skäl till att ej relevansbedöma dokumentens
innehåll ter sig något märkligt. De söktjänster som bedöms i Chu och Rosenthals
undersökning är enbart robotdrivna söktjänster där de återvunna dokumentens
beskrivningar genererats automatiskt, till skillnad från ämneskataloger där
ämneskunniga redaktörer bedömt dokumentet och skrivit en sammanfattning av
dokumentet. Chu och Rosenthal nämner visserligen i artikeln att de olika söktjänsterna
hade olika sätt att presentera de återvunna dokumenten och att det inte är ovanligt att
vissa beskrivningar avslutas mitt i en mening. Man får anta att detta haft betydelse för
hur relevansbedömningarna utförts. Hur stor betydelse detta har för studien är svårt att
säga då de inte ger några exempel på hur de bedömt beskrivningarna av dokumenten.

Gordon och Pathak meddelade de fakultetsmedlemmar som fick uppdraget att
relevansbedöma de återvunna dokumenten att de inte behövde läsa dem i sin helhet.
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Man får anta att dessa var så pass belästa inom de områden de sökte information om att
de snabbt kunde se om ett dokument var relevant eller inte. Gordon och Pathak betonar
starkt att relevansbedömning skall utföras av personen med det givna
informationsbehovet. Dels för att undvika felaktiga relevansbedömningar som orsakas
av den undersökandes kunskapsbrister i ämnet, dels för att det är omöjligt för den
undersökande att känna till bakgrund, motiv och behov hos personen med det givna
informationsbehovet. Skall man tillämpa detta synsätt på övriga evalueringar i min
undersökning anser alltså Gordon och Pathak att Chu och Rosenthal, Ding och
Marchionini och Leighton och Srivastava inte är tillräckligt tillförlitliga då de gör
relevansbedömningar utifrån andras informationsbehov.

9.3 Effektivitetsmått

Samtliga undersökningar använder någon form av precision. Det är dock tveksamt om
man kan jämställa Dezelar-Tiedmanns effektivitetsvärde med övriga mätningar då den
bara syftar att ge ett medelvärde för varje söktjänst. Å andra sidan gör inte Dezelar-
Tiedmann anspråk på att mäta precision. Överhuvudtaget skiljer sig alla
undersökningarna från varandra när det gäller mätning av precision.

Då Chu och Rosenthal väljer att beräkna precision efter antalet dokument i de fall då
färre än 10 dokument och fler än 0 återvinns skapas ett relativt snedvridet resultat. En av
de söktjänster (Lycos) som undersöks återvinner vid 7 av 10 queries färre än 10
dokument. För en query (#2) återvinner denna söktjänst 4 relevanta dokument av totalt
4 återvunna dokument och får därmed en precision på 1. Övriga söktjänster återvinner
10 dokument varav 8 respektive 6 av dessa bedöms vara relevanta. I ett av fallen
återvinner alltså en av söktjänsterna dubbelt så många dokument som Lycos och får
ändå en lägre precision. För en annan query (#9) återvinner Lycos 8 dokument varav 2
av dessa är dubbletter. Samtliga antas vara relevanta och i den här undersökningen anser
man inte dubbletter vara irrelevanta dokument. Excite återvinner för samma query 10
dokument varav 6 bedöms vara relevanta. De får olika precision trots att de uppvisar
samma mängd relevanta dokument samt att Lycos inte bestraffas för att den återvinner
redundant material. I detta fall återvinner AltaVista 10 relevanta dokument av 10
möjliga och får lika hög precision som Lycos.

I denna undersökning har Lycos inte återvunnit ett enda dokument för tre queries och
återvinner 10 dokument eller fler för enbart tre queries. Lycos får ändå ett högre
precisionsmedelvärde än Excite. Detta kan delvis förklaras av att Excite vid samtliga
queries återvunnit 10 dokument men att det vid fem queries fått en precision som är
lägre eller lika med 0,3. Men generellt kan sägas att den här modellen för uträkning
premierar Lycos för att den återvinner få dokument.

Ding och Marchionini definierar tre typer av precision. Författarna ger inga skäl i
artikeln till varför man valt att göra på det här sättet. I första måttet som presenteras,
Precision 1a, har man valt att betrakta alla dokument som tilldelats ett värde mellan 3
och 5 som relevanta. Vad som skiljer denna från övriga granskade evalueringar är att
det för varje query finns detaljerade kriterier för vilken poäng som skall tilldelas ett
dokument. Jämför de relevanskriterier som definierats för query 1:

5 points: full-text paper or comprehensive data about the effects of divorce or parental
alienation on children.
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4 points: Paper on child custody of divorced parents or single parents.
3 points: Good pointer to pages graded as 5 or 4.

Precision 1a jämställer alltså en informationsrik webbplats om skilsmässors inflytande
på barn med ett dokument som eventuellt bara innehåller länkar. Med detta mått kan
man ifrågasätta att överhuvudtaget ha så specifika definitioner för varje grad. Detta mått
möjliggör enbart en grov precisionsmätning, vilket blir tydligt när man jämför resultaten
med resultat från måttet Precision 1b (där enbart dokument som tilldelats 4 eller 5
bedömts vara relevanta). Här framkommer att av de 11 dokument som betraktas som
relevanta för två av söktjänsterna för query 1 i Precision 1a är 3 respektive 4 av dessa
dokument med länkar till relevanta dokument. Den tredje söktjänsten, Opentext,
bedömdes ha 6 relevanta dokument varav endast ett av dessa var ett dokument som
innehöll en eller flera länkar till ett relevant dokument.

Ett annat exempel: för query 4 återvinner Lycos 10 relevanta dokument och Opentext
11 relevanta dokument enligt Precision 1a. I Precision 1b anges att Lycos återvinner 4
relevanta dokument och Opentext 5 relevanta dokument. Visserligen ger Precision 1b
ett mer exakt precisionsvärde än vad Precision 1a, men när man ändå utarbetat
detaljerade relevansbedömningskriterier undrar man varför man inte valt att använda en
modell där man räknar samman samtliga värden för de återvunna dokumenten per
söktjänst för en query och dividerar den med 100 (Maximalt värde för en resultatlista
med enbart relevanta dokument vid DCV=20). Detta skulle ge ett precisionsvärde för en
query med avseende på samtliga använda relevansnivåer.

Mot måttet relevance concentration kan man, likt Breimark och Hagman gör i sin
magisteruppsats, invända att det kan ge upphov till kontraintuitiva resultat. Anta att
söktjänst A presenterar 20 relevanta dokument och söktjänst B 10 relevanta dokument
och 5 av dessa finns bland de 10 översta. I detta fall får bägge söktjänsterna ett värde på
0,5 (A=10/20 och B=5/10) trots att söktjänst A har maximalt antal relevanta dokument
bland de 10 första. Eller då A har presterat enligt ovan och B har återvunnit 10
dokument och samtliga av dessa är relevanta. B får då ett värde på 1 och A 0,5 vilket
skulle indikera att A presterat sämre än B vilket inte är fallet (1999, s. 19).

Tomaioulu och Packers precisionsberäkning ger enbart en grov uppskattning av varje
söktjänsts precision. Att man dessutom uteslöt de queries där man återvunnit färre än 10
dokument påverkar också resultatet och giltigheten av precisionsmedelvärdet. En av de
undersökta söktjänsterna, Magellan, återvann 10 eller fler dokument för enbart 66
informationsbehov vilket utgör en tredjedel av det totala antalet undersökta
informationsbehov och Point återvann enbart dokument för 135 av de 200
informationsbehov som ingick i undersökningen. Detta medför att antalet
informationsbehov som medelvärdet på antalet relevanta återvunna dokument beräknas
över varierar för samtliga söktjänster. Slutresultatet tar ingen som helst hänsyn till att
Magellan har misslyckats att återvinna dokument för 134 informationsbehov och får ett
genomsnittligt värde som ligger strax under de tre robotdrivna söktjänsterna ifråga om
återvunna relevanta dokument per query. Point kommer långt ner i denna lista trots att
den ändå återvunnit dokument för dubbelt så många informationsbehov som Magellan.
Då man ej valt att publicera samtliga informationsbehov som ingick i undersökningen är
det svårt att veta exakt hur omfattande inverkan detta hade på resultatet.
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Leighton och Srivastava har med sitt precisionsmått försökt mäta
rankningseffektiviteten. Motiveringen att de tre första dokumenten är de första som
användaren ser är lite tveksam. Detta har mycket att göra med ren tillfällighet, vid
tidpunkten för artikeln kanske detta var fallet när man gjorde en sökning i någon av de
undersökta söktjänsterna, men detta kan ändras när en söktjänst ändrar gränssnittets
utformning. Argumentet blir dessutom ogiltigt om man har en annan skärminställning
än artikelförfattaren. I vissa fall kommer detta mått att misslyckas med att mäta
rankningseffektiviteten. Anta att vid DCV=20 har söktjänst A återvunnit 15 relevanta
dokument i positionerna 1-15. Söktjänst B har återvunnit 15 relevanta dokument i
positionerna 1-10 och 16-20.  För söktjänst A och B skulle alltså precisionsvärdet bli
detsamma om Leighton och Srivastavas modell tillämpades:
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I de flesta av de granskade undersökningarna har man valt att utelämna recall och
motiverar detta med de problem som WWW är behäftat med. Några har försökt att mäta
relative recall. Bar-Ilan har i sin modell laborerat med ett för henne känt antal relevanta
dokument. Hon understryker visserligen att siffran är en underskattning och att den
enbart är giltig för tiden då undersökningen gjordes. Hon tar dock inte hänsyn till
möjligheten att samtliga relevanta dokument inte alltid indexeras av samtliga
söktjänster. Samma sak kan sägas om Gordon och Pathaks metod som för övrigt inte
beskriver sin metod särskilt detaljerat.

Clarke och Willett bygger sin undersökning på en magisteruppsats där Clarke försökt
tillämpa liknande metoder som använts vid Cranfield- och TREC-modellerna. Vad man
bör ha i åtanke är dock att TREC är ett forskningsinitiativ som syftar till samarbete och
befrämjande av forskning inom dokumentåtervinning och att testsamlingarna oavsett
storlek är utsatt för någon form av kontroll. Som Poulter hävdar: de ansvariga för
dagens söktjänster utnyttjar ämneskunskaper och sökfunktioner som utvecklats inom
biblioteks- och informationsvetenskap, men i utvecklandet av söktjänsternas utformning
har dock personer med bakgrund i biblioteks- och informationsvetenskapen lyst med sin
frånvaro (1997, s. 142). Söktjänsterna styrs inte heller av samma samarbetslust som
präglar TREC och Cranfield; tvärtom, söktjänsterna styrs av kommersiella intressen
som i första hand förmodligen inte är intresserade av att skapa bättre förutsättningar för
god informationsåtervinning. De ansvariga för söktjänsterna är dessutom väldigt
förtegna om att avslöja detaljer om sina databaser då dessa är att betrakta som
affärshemligheter. Man kan mycket väl anta att de flesta använder sig av olika
leverantörer och indexeringsprogram. Om man antar att varje söktjänst företar sökning
mot en egen databas kan antalet relevanta dokument som används vid beräkning av
relative recall att skilja sig åt mellan söktjänsterna, vilket kan leda till underliga värden
som blir svåra att jämföra med varandra.

Ett annat problem som uppstår med Clarkes modell är förhållandet mellan antalet kända
relevanta dokument och det DCV som valts. När antalet kända relevanta dokument är
större än valt DCV blir det omöjligt att erhålla maximal relative recall. När antalet
kända relevanta dokument är mindre än valt DCV blir det omöjligt att erhålla maximal
precision.
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9.4 Antal queries

Antalet queries påverkar naturligtvis utfallet av statistiska analyser. Gordon och Pathak
skriver i sin undersökning att ”a sufficiently large number of searches must be
conducted to produce meaningful evaluation of search engine effectiveness”. (Gordon &
Pathak 1999, s. 146) Breimark och Hagman påpekar också i sin magisteruppsats att
precisionsmedelvärdet kan påverkas orimligt mycket av söktjänsternas behandling av
enskilda queries (1999, s. 30).

Man kan undra i fall exempelvis Chu och Rosenthals undersökning hade gett Altavista
ett så högt precisionsmedelvärde om antalet queries hade utökats? Och om signifikanta
skillnader hade kunnat påvisas vid hypotesprövning av precisionsvärdena i Ding och
Marchioninis om fler än 5 queries hade testats?

Bar-Ilan använder sig enbart av en query för sin undersökning men har utgångspunkten
att jämföra återvinning hos de olika söktjänsterna för en given query. Ska man jämföra
återvinningseffektivitet bör man dock ha ett större antal queries för att få valida siffror.
Fem av de utvalda undersökningarna har använt sig av fler än 10 queries där Tomaioulu
och Packer utmärker sig med ett i sammanhanget stort antal informationsbehov (200).
Olyckligtvis presenteras inte samtliga testade queries och studien är behäftad med vissa
problem som inte kan förklaras av valet av antal queries.

9.5 Formulering av queries

I fem av de utvalda evalueringarna har man valt att utnyttja söktjänsternas sökfunktioner
för att återvinna maximalt antal relevanta dokument. Nackdelen med detta förfarande är
att man eventuellt premierar de söktjänster som erbjuder fler komplexa sökfunktioner. I
Chu och Rosenthals undersökning blir detta väldigt tydligt. Se exempelvis query 5 där
man vill återvinna dokument om den samtida brittiske konstnären Francis Bacon.

5. Psychological analysis of contemporary British Artist Francis Bacon
Alta Vista: “psychological analysis” +”British artist” +”Francis Bacon”
Excite: British artist Francis Bacon
Lycos: British artist Francis Bacon

För att man skall kunna återvinna dokument som tillfredställer detta informationsbehov,
bör fraserna ”psychological analysis”, ”british artist” och ”Francis Bacon” återfinnas i
de återvunna dokumenten. Som synes ovan utelämnas frasen ”psychological analysis”
för två av söktjänsterna. Dessutom verkar inte frassökning vara möjlig i dessa två
söktjänster då man bara matat in fyra termer utan citationstecken. Förutsatt att
frassökningen fungerar i AltaVistas fall bör den återvinna fler relevanta dokument än de
andra söktjänsterna och jämförelse mellan de tre söktjänsterna blir orättvis då de övriga
söktjänsterna inte stödjer samma sökfunktioner. Dessutom kan man fråga sig om Excite
och Lycos återvinner dokument för samma informationsbehov då frasen ”psychological
analysis” ej representeras i queryn. I undersökningen får dock AltaVista en lägre
relevanspoäng än just Excite för denna query så det är möjligt att detta förfarande får
motsatt effekt; queryns utformning kan påverka informationsåtervinningen i negativ
riktning.
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Generellt kan sägas att Chu och Rosenthals mål att mäta olika grader av komplexitet
gynnar enbart AltaVista. Granskar man övriga queries märker man snabbt att samtliga
queries för de övriga två söktjänsterna inte utnyttjar någon av de sökfunktioner som
artikelförfattarna avser att pröva. Att utforma queries efter varje söktjänsts unika
egenskaper behöver dock inte få samma effekt som i Chus undersökning. I Gordon och
Pathaks undersökning tillämpas samma förfarande och att döma av exemplet som
nämns i resultatredovisningen skiljer sig inte queryns utformning nämnvärt mellan
söktjänsterna. Detta beror förmodligen på att Gordon och Pathak utförde sin
undersökning 1999, tre år efter Chu och Rosenthal, och att man får anta att
söktjänsterna utvecklats under dessa år.

I tre av de granskade undersökningarna där man valt att använda sig av ovan beskrivna
förfarande ges inga exempel på hur en query formulerats. Clarke och Willett gör å andra
sidan misstaget att inte redogöra för de informationsbehov som varje query
representerar. Detta kan leda till tvetydigheter om man försöker tolka de bakomliggande
informationsbehoven i de queries som inkluderats i evalueringen. I query 18 (18.
“TREC” “text retrieval conference”) råder det väl inget tvivel om att man är ute efter
dokument om TREC. Om man väljer att granska query 23 (23. electronic copyright
intellectual property law Internet fair dealing) är det dock svårt att avgöra vilket
informationsbehov som ligger bakom queryn. Man kan anta att författarna avser att
återvinna dokument om upphovsrätt på Internet. Men vad har termerna ”fair” och
”dealing” för betydelse i sammanhanget? Ska man se tolka det som en fras: ”fair
dealing” eller ”Internet fair dealing”? Ironiskt nog använder man frassökning på en term
som TREC där det inte är motiverat att använda citationstecken medan man undvikit
frassökning i de två övriga exempel jag nämnt. Visserligen har Clarke och Willett som
intention att skapa så enkla queries som möjligt men man kan tänka sig att en del
irrelevanta dokument återvunnits på grund av att termer som ”old”, ”year” och ”date”
ingått i queryn utan att man valt att binda dem till en mer betydelsebärande term (som i
query 29. year 2000 date problem old computer systems). I många av de 30 queries som
använts i Clarke och Willetts undersökning finns liknande exempel.

Bar-Ilan har använt sig av den mest minimalistiska modellen, man har valt en query
(”Erdos”). Fördelen är att man, som Bar-Ilan hävdar, eliminerar skillnader mellan
resultaten som orsakas av olika återvinningsförmågor vid mer komplexa sökningar. I
detta fall är relevansbedömningen relativt generös: ett dokument är relevant om det
innehåller teckensträngen ”Erdos” (med eller utan omljud) med kapitält E. Det
underliggande informationsbehovet är dock att man vill ha information om den
ungerska matematikern Paul Erdos. Nackdelen med att använda sig av en så enkel query
som denna är att man måste utgå från att man även kommer att återvinna dokument som
behandlar andra personer eller platser med det namnet.

9.6 Val av DCV

I tre av de granskade undersökningarna har man valt att sätta ett DCV på 10. Nackdelen
med att sätta ett för lågt DCV är att varje enskilt dokument får stor betydelse i
uträkningen av precisionsvärdet. Ju högre DCV som tillämpas ju mindre betydelse får
varje enskilt dokument.

Att tillämpa ett för högt DCV kan ge effekten att varje dokument påverkar
precisionsvärdet extremt lite. Gordon och Pathak väljer ett ovanligt högt DCV, 200.
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Förutsatt att det inte förekommer någon överlappning mellan söktjänsterna innebär detta
att man blir tvungen att granska 1600 unika dokument vilket blir extremt tidskrävande.
Men som nämnts i resultatredovisningen gör Gordon och Pathak en förenkling; man
granskar de dokument som återvunnits vid DCV=20 och ser om dessa återvinns bland
positioner 21-200 i övriga söktjänsters resultat. Med detta förfarande gör man dock två
antaganden som är viktiga att beakta:

1) antalet relevanta dokument antas fördelas jämnt mellan söktjänsterna och
2) de dokument som ej placerats i position 1-20 i någon av söktjänsternas

resultatlista bedöms vara irrelevanta.

Antagandet om fördelningen mellan antalet relevanta dokument görs för att man ska
kunna bedöma söktjänsterna på samma grunder. Man får dock beakta att man baserar
precisionsberäkning på en uppskattning om man överstiger DCV=20. Det andra
antagandet är en bidragande orsak till att måttet bara ger en uppskattning av precision
och recall. Vad säger att relevanta dokument exempelvis inte skulle förekomma i
intervallet 21-40 utan att förekomma i intervallet 1-20 i någon av söktjänsterna?

I två av undersökningarna (Bar-Ilan och Dezelar-Tiedmann) har man valt att inte
använda något DCV. Syftet för Dezelar-Tiedmanns undersökning är att se i vilken
position i resultatlistan ett givet dokument återvinns och därmed är det inte motiverat att
sätta ett DCV. Bar-Ilan anser sig kunna räkna ut antalet relevanta dokument per
söktjänst då man har ett bestämt antal tillgängliga dokument. Här skulle det dock vara
motiverat att jämföra precisionsvärden vid olika DCV-nivåer för att få en fingervisning
om hur pass stora ansträngningar en användare behöver göra för att hitta relevanta
dokument.

9.7 Hypotesprövning

I hälften av de granskade undersökningarna har man valt att använda hypotesprövning
för att se om signifikanta skillnader mellan resultaten föreligger. Två av dessa studier
använder sig av Friedmans test, vilket är ett icke-parametriskt test, och de övriga två
använder sig av tvåvägs variansanalys.

Enligt Hassmén och Koivula (1996, s.187) är de icke-parametriska testmetoderna
generellt mindre kraftfulla än de parametriska. Dock nämner de att två förutsättningar
för att man ska kunna använda sig av parametriska metoder är att populationerna som
urvalen är dragna från skall åtminstone vara approximativt normalfördelade och att
varianserna skall vara homogena. I situationer då man ska jämföra resultat från
söktjänster på WWW kan man inte veta huruvida stickproven dragits från
normalfördelade populationer. I de fall man väljer att göra ett parametriskt test bygger
man testet på ett antagande och blir därmed tvungen att ifrågasätta testets reliabilitet.

I Ding och Marchioninis undersökning har man använts sig av en tvåvägs variansanalys.
Hassmén och Koivula menar att man kan överträda antagandet om att data från
populationerna varifrån urvalen är dragna skulle vara normalfördelat om antalet i varje
stickprov är relativt stort (1996, s 59). Med tanke på att Ding och Marchionini enbart
prövat fem queries på tre söktjänster kan man knappast anse att förutsättningar för att
utföra en tvåvägs variansanalys har uppfyllts.
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Tukeys test används i Gordon och Pathaks studie och är ett test som enbart kan
användas för parvisa jämförelser. Författarna motiverade detta val med att det material
de hade uppfyllde kraven för tvåvägs variansanalys. Då samtliga värden i
undersökningen använts kan det vara motiverat att använda detta test. Gordon och
Pathak nämner också att de utförde en icke-parametrisk variansanalys för att bestyrka de
resultat som uppnåtts med Tukeys test.

9.8 Typ av söktjänst

Samtliga evalueringar i denna studie har utförts på robotdrivna söktjänster. I
evalueringar där man valt att dessutom evaluera ämneskataloger har någon form av
komplikation uppstått. I Bar-Ilans evaluering återvinner inte ämneskatalogen dokument
ur den egna databasen, för Gordon och Pathak får ämneskatalogen låg precision och
recall och i Tomaioulu och Packers evaluering återvinner inte ämneskatalogerna ett
tillfredställande antal dokument för ett för stort antal av de queries som ingår i
utvärderingen.

Hur kommer det sig då att den ämneskatalog som ingår i Gordon och Pathaks
undersökning presterar så låga resultat för precision och recall? En förklaring kan vara
att den query som formulerats för ett givet informationsbehov har varit för specifik för
ämneskatalogen. I exemplet som ges i resultatredovisningen har man valt att formulera
queryn på nästan exakt samma sätt som den formulerats för de robotdrivna
söktjänsterna. Om man utgår från att innehållet i Yahoo!s databas är betydligt mindre
omfångsmässigt än AltaVista är det inte särskilt förvånande att färre relevanta
dokument återvinns.

Detta bör också vara fallet i Tomaioulu och Packers evaluering. Där har man visserligen
valt att utesluta de queries där söktjänsterna inte återvunnit 10 eller fler dokument
oavsett relevans (detta ställningstagande kommenteras i en annan del av diskussionen),
men generellt återvinner ämneskatalogerna få relevanta dokument. Eftersom det inte ges
exempel på hur varje query formulerats för varje söktjänst är det svårt att säga hur stor
betydelse detta har. Om man dock beaktar det faktum att man utnyttjat samtliga
söktjänster maximalt för att återvinna så många relevanta dokument som möjligt och ser
på några av de informationsbehov som man valt att använda (exempelvis
”Commonwealth of the united states” eller ”Post traumatic stress disorder”) kan man
dock anta att det rör sig om samma fenomen som beskrivs i fallet med Gordon och
Pathaks evaluering.

Men även om det rör sig om enkelt formulerade queries är det inte säkert att
ämneskatalogen presterar lika goda resultat som de robotdrivna söktjänsterna. Det kan
vara så att queryn representerar ett informationsbehov som är allt för specifikt för
ämneskatalogens täckning. I Bar-Ilans undersökning blir detta tydligt då man använt sig
av en query som består av en enkel teckensträng (”Erdos”) där ämneskatalogen inte
återvunnit ett enda dokument ur den egna databasen. En tänkbar orsak kan också vara
det som nämndes i kapitel 5: det blir allt svårare för ämneskatalogerna att hålla jämn
takt med webbens utveckling och därmed också svårare att tillfredsställa olika typer av
informationsbehov.

Vid en jämförelse av Bar-Ilan och Tomaioulu och Packers studier upptäcker man att
bägge två har valt att undersöka söktjänsten Magellan. Tomaioulu och Packer betraktar
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denna som en ämneskatalog, medan Bar-Ilan anser den vara en robotdriven söktjänst.
Detta kan eventuellt förklaras med att Magellan under tiden mellan undersökningarna
utökats till att även inkludera ett robotdrivet index. Gränserna mellan de olika
kategorierna av söktjänster har blivit mer flytande vilket påpekades i kapitel 5. Inom
parentes kan nämnas att Magellan presterar sämst återvinningseffektivitet av de
söktjänster som ingår i Bar-Ilans undersökning.
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10. DISKUSSION

I majoriteten av de utvalda evalueringarna har man valt att använda sig av en
relevansskala med färre än fem grader. Som Korfhage påpekat är en relevansskala
mellan tre eller fem grader att föredra då det kan vara svårt att skilja på ett större antal
grader (1997, s. 192f.). I de fall man överskrider denna gräns bör man ha klara och
väldefinierade kriterier för varje poänggrad. Man kan misstänka att det blir ganska
tidskrävande att utarbeta dessa kriterier.

Enbart en av evalueringarna (Gordon och Pathak) har valt att låta personer med aktuella
informationsbehov bedöma relevansen för de återvunna dokumenten. De hänvisar till
pragmatic view of relevance som Saracevic redogör för (se kap 4.1). Detta verkar mer
konsekvent än att (som är fallet med många av de utvalda evalueringarna) hämta
informationsbehov från exempelvis biblioteksbesökande, och utföra sökningar och
relevansbedömningar utifrån en personlig föreställning om vad som kan tänkas vara
relevant för ett givet informationsbehov. Jag vill påstå att detta påverkar evalueringens
reliabilitet i negativ riktning. Att skapa queries med utgångspunkt från ämnesområden
där man som bedömare har kunskaper ger nog en mer tillförlitlig evaluering, trots att
man riskerar ett resultat som blir svårt att generalisera och jämföra med tidigare
evalueringar på grund av begränsningen i val av ämne.

Man har också i de flesta evalueringar valt att undersöka hela dokumentet vid
relevansbedömningar. Med tanke på webbens natur är det förmodligen det enda sättet
att göra en giltig relevansbedömning för användning vid uträkning av
återvinningseffektivitet. En länk till ett dokument som kan bedömas vara relevant
utifrån den text som presenteras i resultatlistan är ju i praktiken irrelevant om länken är
död eller då dokumentet bytt innehåll. Då dessa fenomen är så pass vanligt
förekommande bör de på något sätt påverka beräkningen av återvinningseffektivitet.
Förutom detta har man även tagit fenomen som dubbletter, spegelsidor och
felmeddelanden i beaktande vid relevansbedömning. Generellt kan sägas att man i dessa
evalueringar har uppmärksammat de problem som man måste ta i beaktande vid försök
att återvinna information på webben, vilket jag anser är ett viktigt bidrag till vidare
forskning.

Man kan även dra slutsatsen att precision är det dominerande måttet i den här typen av
evalueringar, samt att det är att föredra framför relative recall. Till stor del på grund av
de problem man stöter på när man ska uppskatta antalet relevanta dokument på webben
givet en viss query. I många av evalueringarna avfärdas relative recall med
motiveringen att webbens storlek inte möjliggör ett meningsfullt mått för relative recall.
I de fall man ändå väljer att använda måttet anser jag att man inte har problematiserat
eller diskuterat det tillräckligt.

Frågan är väl hur stor betydelse relative recall har för den genomsnittlige användaren,
och speciellt för de som använder webben? Leighton och Srivastava hävdar att en
student på grundutbildningsnivå har mer utbyte av hög precision än hög recall (1999, s.
875), och Korfhage menar ju att recall egentligen inte behöver ha någon betydelse för
användaren (1997, s.197). Har man fått ett antal relevanta dokument nöjer man sig
förmodligen med dessa när man tillfredsställt ett uppkommet informationsbehov och
behöver inte återvinna alla dokument som kan tänkas vara relevanta. Precision ger
förmodligen en mer rättvis bild av söktjänstens återvinningseffektivitet än vad försöket
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att mäta relative recall ger. Vad man kan invända mot att precision används är att man i
en del av de valda evalueringarna valt att skapa egna unika beräkningar. I många fall
genererar dessa värden som beräknats på olika grunder vilket ger att resultaten ej blir
jämförbara.

Vill man utvidga precisionsberäkningen till ett mått som även mäter
rankningseffektiviteten bör man använda ett mått som ger varje dokuments enskilda
position större betydelse. I Breimark och Hagmans magisteruppsats föreslås att man
mäter precision vid olika DCV-nivåer och sedan räknar ut ett medelvärde av dessa
(1999, s. 34). Jämför det exempel som nämns i kapitel 9.3 för Leighton och Srivastavas
metod. Resultatet för söktjänst A blir följande:

1/1+2/2+3/3+4/4+5/5+6/6+7/7+8/8+9/9+10/10+11/11+12/12+13/13+14/14+15/15+15/1
6+15/17+15/18+15/19+15/20= 19,2287

Ett medelvärde av precisionen för dessa 20 DCV-nivåer blir då: 19,2287/20 = 0,9614 =
96,1%

Och för B:

1/1+2/2+3/3+4/4+5/5+6/6+7/7+8/8+9/9+10/10+10/11+10/12+10/13+10/14+10/15+11/1
6+12/17+13/18+14/19+15/20= 17,4949; 17,4949/20 = 0,8747 = 87,5%

Här uppnås till skillnad mot Leighton och Srivastavas formel en skillnad i precision.

I hälften av evalueringarna har man valt ett antal queries som är mindre eller lika med
15. För att resultaten ska kunna generaliseras bör ett större antal queries ingå i
evalueringen. Detta för att jämförelser mellan söktjänsternas resultat och jämförelser
med andra evalueringar skall vara meningsfulla. Att hävda att antal queries som isolerad
faktor skulle säga något om en evaluerings kvalité är dock ytterst tveksamt. Givetvis är
ett stort antal tacksamt ur bearbetningssynpunkt men man bör också beakta faktorer som
valt DCV, vilken typ av relevansskala som använts och hur man utfört
relevansbedömningarna.

I de granskade undersökningarna tycks valet stå mellan att antingen utnyttja varje
söktjänsts kapacitet maximalt för att återvinna maximalt antal relevanta dokument eller
att konstruera en så enkel query som möjligt som körs mot samtliga söktjänster. I
förstnämnda fall speglar undersökningens resultat hur en erfaren informationssökare
söker och bedömer söktjänster, medan sistnämnda förhållningssätt undersöker hur en
oerfaren informationssökande skulle utnyttja söktjänsterna. Väljer man att basera
undersökningarna på queries som är formulerade för att återvinna maximalt antal
relevanta dokument finns dock risken att man uppnår samma effekt som vid
Cranfieldexperimenten, det vill säga att man dessutom mäter sin egen förmåga att
formulera queries. Gordon och Pathaks undersökning illustrerar detta fenomen där man
strävar efter att uppnå maximalt antal relevanta dokument genom att låta de
undersökande pröva effektiviteten på trettio eller fler olika queries på en söktjänst för ett
givet informationsbehov.

Det finns förmodligen behov av att pröva såväl enkla som mer komplexa queries. Då
många söktjänster möjliggör funktioner som booleska operatorer, trunkering,
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frassökning och liknande finns det anledning att pröva huruvida dessa fungerar
tillfredsställande eller ej. I vissa fall har det dock visat sig att man i en del mätningar där
man valt att använda sig av mer komplexa queries ej tagit hänsyn till att vissa
söktjänster ej stödjer en eller fler av de funktioner man valt att testa. Detta kan innebära
att man ej prövar samma query mot de olika söktjänsterna och därmed blir det svårt att
göra en rättvis jämförelse av resultaten.

Som nämnts i analyskapitlet finns nackdelar med att sätta ett för lågt såväl som ett för
högt DCV. Ett DCV mellan 20 och 30 torde vara det mest meningsfulla om man tar
hänsyn till vad Leighton och Srivastava skriver i sin artikel: en erfaren användare kan
mycket väl gå igenom 50 eller 100 återvunna dokument, men ”only about 7 % of users
really go beyond the first three pages of result”. (Leighton & Srivastava 1996, s. 875)
Med andra ord, ska man förhålla sig till hur den genomsnittliga användaren förhåller sig
till en söktjänsts resultat, och om man antar att de söktjänster som ingår i
undersökningarna visar länkar till 10 dokument per resultatsida (ett antagande som kan
göras utifrån de granskade undersökningarna samt egna iakttagelser) bör DCV inte vara
högre än 30.

Då man aldrig kan vara säker på att stickproven i dessa evalueringar dragits från
normalfördelade populationer kan man påskina att ett icke-parametriskt test generellt
sett är att föredra i dessa sammanhang. Visserligen hävdar Hassmén och Koivula (1996,
s. 178) att icke-parametriska test är mindre kraftfulla än de parametriska, men man får
anta att icke-parametriska test ger en mer tillförlitlig hypotesprövning med avseende på
populationernas fördelning. Hassmén och Koivula skriver också att den enda egentliga
förutsättning som bör uppfyllas är att de data som testas kan rangordnas. Samtliga data
som ingår i dessa evalueringar präglas av att de är rangordnade efter DCV eller DCV-
ranger, vilket också kan motivera varför ett icke-parametriskt test är att föredra.

Som sades i kapitel 5 hävdar Oppenheim, Morris och McKnight att de flesta
evalueringar av det här slaget har utförts på robotdrivna söktjänster, men att
effektivitetsmätningar går att utföra på vilken typ av söktjänst som helst. I mer än
hälften av undersökningarna har man valt att testa ett antal queries mot tre eller fler
robotdrivna söktjänster vilket bekräftar Oppenheim, Morris och McKnight påstående.

Som nämnts i kapitel 5 skiljer sig robotdrivna söktjänster i förhållande till
ämneskataloger i hur deras index är uppbyggt. För söktjänsten sker indexeringen av
dokument automatiskt medan en ämneskatalog byggs upp manuellt. Indexeringen får
naturligtvis följder för hur en query behandlas; för en robotdriven söktjänst matchas
queryn mot det dokumentinnehåll som samlats in av robotprogramvaran, medan man
vid sökning mot ämneskatalogen söker mot en föredefinierad databas. Detta bör man ha
i beaktande när man utför en evaluering av detta slag. Man ska också komma ihåg att
ämneskatalogerna inte heller har som syfte att vara heltäckande utan att man här vill
vara selektiva och enbart erbjuda kvalitativt material till sina användare.

Med tanke på de komplikationer som berördes i analyskapitlet kan man ifrågasätta valet
att jämföra resultat från ämneskataloger med robotdrivna söktjänster vilket görs i en del
av de granskade undersökningarna. Innebär då resultaten att ämneskatalogerna inte
möjliggör god informationsåtervinning i samma utsträckning som de robotdrivna
söktjänsterna? Man ska nog inte dra sådana slutsatser utifrån dessa utvärderingar. Att
bedöma ämneskataloger på samma grunder som robotdrivna söktjänster leder till
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missvisande jämförelser. Att söka information i en ämneskatalog behöver dessutom inte
begränsas till att man testar ett antal queries mot databasen. Katalogerna är ju
uppbyggda så att man kan navigera i dess struktur. I kategorierna finns länkar till
aktuella dokument om ett visst ämne samlade (ofta med en beskrivning av dokumentets
innehåll) och i de flesta fall rör det sig om en hanterlig mängd dokument som samlas
under en given kategori.

10.1 Övriga reflektioner

Ett frekvent förekommande problem som jag konfronterats med under uppsatsarbetets
gång är den oenighet som råder i bruket av termer. Detta gäller inte enbart i
utvärderingarna; som nämns i kapitel 5 existerar olika termer för samma begrepp
(exempelvis det Oppenheim et al (2000) benämner ”Robot-driven search engines” kallar
Jenkins et al ”automated search engines”, medan Kimmel (1997) föreslår termerna
”Search engines/Robot-generated databases”). Som nämndes i redovisningen av Bar-
Ilans undersökning blandas termerna ”URL” och ”document”(som avser att representera
samma begrepp) på ett icke stringent sätt. Jag har i uppsatsen konsekvent använt termen
dokument när det gäller återvunna webbdokument. I evalueringarna har en rad olika
termer föreslagits. Exempelvis Ding använder ”item”, Clarke blandar ”page” och
”document”, Chu och Rosenthal använder uttrycket ”Web records” etc. Oavsett vilken
term som använts framgår ju ändå betydelsen av sammanhanget men komplikationer
kan uppstå som nämnts. Dessutom är det intressant att notera att evalueringsartiklarna
avviker så markant i bruket av termer.

Något som försvårat bedömningen och jämförelser mellan de olika undersökningarna är
det faktum att den information som ges i artiklarna ofta inte varit helt tillfredsställande.
I vissa undersökningar ger man exempelvis inte exempel på hur en query konstruerats,
man presenterar inte samtliga precisionsvärden etc. Det är inte säkert att all utelämnad
information har relevans, men då många av författarna har en uttalad ambition att
presentera en metod för att utvärdera söktjänsters återvinningseffektivitet bör så mycket
information som möjligt inkluderas. Särskilt om man tänker sig att andra ska kunna
utvärdera söktjänster efter den föreslagna metoden.

Samtliga evalueringar föreslår dessutom en unik metod för evaluering av söktjänsters
återvinningseffektivitet, även om man märker att upphovsmännen tagit del av tidigare
utförda undersökningar. Detta märks främst i val av kriterier för relevansbedömning
samt hur man väljer att betrakta fenomen som spegelsidor och dubbletter. Alla de
granskade undersökningarna har genomförts med metoder som på något sätt kan
ifrågasättas utifrån de variabler som ingår i denna studies frågeställningar. I vissa fall
kan valet av metod förklaras av att söktjänster skiljer sig mycket från ett traditionellt IR-
system och att man därför inte vill eller kan utvärdera dem på samma sätt, men i många
fall kanske man enbart vill presentera en unik metod.

Man kan fråga sig vad det verkliga syftet är med att utföra den här typen av
undersökningar samt att konstruera olika typer av evalueringsmodeller. Som nämnts
understryker författarna att avsikten med evalueringen är att presentera en modell för
effektivitetsmätningar av söktjänster, ofta med tillägget att resultaten inte har så stor
betydelse. Men i sådana fall, varför utföra denna typ av undersökningar? Ofta nämns
inget annat syfte än tidigare nämnda. Har man en idé om att man ska kunna återvinna
god information genom söktjänsterna?
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Man ska nog inte heller underskatta värdet av det resultat som återfinns i
undersökningarna. Trots allt gör man ju dessa undersökningar för att mäta
återvinningseffektivitet och värdena säger åtminstone hur god informationsåtervinning
ett antal givna söktjänster erbjuder i förhållande till ett antal givna queries vid ett visst
tillfälle. Det är dock viktigt att alltid ha i åtanke att man genom valet av metod kan
påverka resultaten, avsiktligt eller ej.

Och även om samtliga evalueringar brister i något avseende bidrar de till ökade insikter
om hur man kan mäta söktjänsters återvinningseffektivitet. Dessa undersökningar lägger
grunden för kommande forskning inom återvinningseffektivitet på WWW.

10.2 Förslag på vidare forskning

Som nämnts har komplikationer uppstått då man försökt mäta återvinningseffektivitet
för ämneskataloger på samma sätt som man mäter de robotdrivna databaserna. Det vore
intressant att ta del av en metod som enbart inriktar sig på denna typ av söktjänster.
Kanske man får frångå de traditionella måtten för att kunna säga något om
återvinningseffektiviteten?

Dessutom är det anmärkningsvärt att man inte i någon av de granskade utvärderingarna
valt att evaluera återvinningseffektiviteten hos någon av metasöktjänsterna. Här skulle
det till skillnad från i fallet med ämneskatalogerna vara både motiverat och intressant att
jämföra återvinningseffektiviteten hos dessa med de robotdrivna söktjänsterna. Syftet
med metasöktjänsterna är ju att sammanställa resultaten från ett antal söktjänster för att
åstadkomma maximal återvinningseffektivitet för ett informationsbehov. Det borde vara
intressant att ta reda på om det verkligen förhåller sig så.

Som jag nämnde i metodkapitlet var det omöjligt för mig att hitta evalueringar som
publicerats efter 1999. Om det finns någon möjlighet att utröna varför intresset för
denna typ av evalueringar inte längre är lika stort skulle detta kunna vara en lämplig
uppgift för en magisteruppsats. Har intresset förskjutits till någon annan typ av
forskningsområde?
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11. SAMMANFATTNING

Syftet med denna uppsats är att beskriva och kritiskt granska ett antal evalueringar av
söktjänsters återvinningseffektivitet. Denna granskning utförs utifrån följande
frågeställningar:

• Vilken typ av relevansbedömning har använts i de utvalda undersökningarna?
• Vilka kriterier har använts vid relevansbedömning?
• Vilka mått har använts?
• Hur stort antal queries har ställts?
• Hur har en query konstruerats?
• Hur högt document cut-off value (DCV) har tillämpats?
• Har man använt sig av hypotesprövning?
• Vilken typ av webbaserade söktjänster har undersökts?

Åtta stycken evalueringar har valts ut för denna studie.

Uppsatsen inleds med ett kapitel om Information Retrieval (IR). Här genomgås de
grundläggande principerna bakom IR-system och dokumentåtervinning samt hur World
Wide Web (WWW) har påverkat synsättet på IR som disciplin. I anslutning till detta
berörs de problem som är frekvent förknippade med återvinningseffektivitet och IR på
WWW. Tre klassiska IR-modeller presenteras: den booleska modellen, vektormodellen
och den probabilistiska modellen.

Vidare redogörs för hur man utvärderar ett IR-systems återvinningseffektivitet. Då de
flesta former av evaluering av återvinningseffektivitet sker med någon form av
relevansbedömning granskas vad som ingår i begreppet relevans. Ett antal tolkningar
har förekommit inom biblioteks- och informationsvetenskapen, och några av dem
beskrivs kortfattat. Efter detta presenteras precision och recall, två av de mest använda
effektivitetsmåtten. Måtten förklaras och några av de invändningar som förekommit i
litteraturen mot att applicera dessa på mätningar av webbens återvinningseffektivitet
presenteras.

Experimentmiljöerna Cranfield och TREC presenteras. Dessa har varit viktiga
utvecklingen av evalueringsmodeller av IR-system och har även haft en stor betydelse
för de metoder som föreslagits för evaluering av återvinningseffektivitet på WWW.

I efterföljande kapitel beskrivs hur söktjänsterna på WWW utvecklats. De fyra olika
kategorier av söktjänster som presenterats i Oppenheim, Morris och McKnights artikel
beskrivs.

I kapitel 6 presenteras tidigare forskning. Här ges en kortfattad redogörelse för den
litteratur som beskrivit söktjänster och en utförligare presentation av den litteratur som
beskrivit evalueringar av söktjänsters återvinningseffektivitet. Här framkommer att det
varit svårigheter att hitta studier av utförda evalueringar samt att de som utförts varit
relativt okritiska i sin granskning.
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Kapitel 7 är uppsatsens metodkapitel. Här motiveras och förklaras urvalsgrunderna för
de evalueringar som skall granskas i uppsatsen. Studiens genomförande beskrivs och
slutligen nämns avgränsningarna för studien.

I kapitel 8 redovisas resultaten av undersökningen. Var och en av de åtta utvalda
undersökningarna presenteras och metoderna som valts för dem gås igenom grundligt,
med huvudfokus på de frågeställningar som nämns i kapitel 2.

Efter denna redovisning analyseras resultaten utifrån de givna frågeställningarna. Här
framkommer exempelvis att man i majoriteten av de utvalda undersökningarna valt att
granska dokumentens innehåll vid relevansbedömning. Detta är förmodligen det enda
sättet att göra en tillförlitlig relevansbedömning på grund av de egenskaper som präglar
WWW, som exempelvis döda länkar och missvisande länkbeskrivningar.

Samtliga evalueringar använder någon form av precision och motiverar valet med att
detta mått förmodligen är mer användbart och applicerbart i förhållande till recall.
Försöken att mäta recall är mer att betrakta som försök att mäta relative recall, och dessa
har varit behäftade med olika brister. Samtliga evalueringar presenterar dock olika
metoder att mäta precision och många av de valda metoderna påverkar och styr
resultaten i allt för stor utsträckning.

Det framkommer också att det finns såväl för- som nackdelar med att utforma queries
med hänsyn till varje söktjänsts unika sökfunktioner. Fördelen är att man kan mäta de
olika söktjänsternas kapacitet att behandla mer avancerade queries, men i de fall då alla
utvärderade söktjänster inte stödjer de funktioner man avser att pröva blir inte
jämförelserna söktjänsterna emellan rättvisande.

Det framgår också att man i samtliga evalueringar valt att undersöka
återvinningseffektiviteten hos robotdrivna söktjänster. I några fall har man dock valt att
utvärdera ämneskataloger enligt samma modell och jämfört dessa med de robotdrivna
söktjänsterna. Ett val som leder till orättvisa jämförelser då ämneskatalogerna är
uppbyggda på annorlunda sätt.

I kapitel 10 sammanfattas de slutsatser som författaren dragit ur analysen av det
undersökta materialet. Här presenteras också övriga reflektioner där problem som
uppkommit under uppsatsarbetets gång berörs. Här ges också allmän kritik mot
undersökningarna. Ett övergripande tema är avsaknaden av standardisering av
terminologi och val av metod.

Uppsatsen avslutas med förslag till vidare forskning.
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