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Title:
The Impact of IIR-Research on the Online Search Engines.

Abstract:
The theoretical focus in this master is information retrieval (IR), and especially the part
of IR that includes interactivity. This research is by some researchers called IIR. Our
principal aim was to examine if search engines on the WWW are taking advantage of
research results from IIR research. A way to do this is to look at the application of
special features, in this case query expansion (QE) and relevance feedback (RF). Both
these methods aim for a better matching of documents and the searchers information
need. Another feature of these methods is that they can include the user in the process.

To accomplish this goal we performed a literature study and a small e-mail survey. We
included the seven largest search engines and three others because of their special
features. We determined which search engines that should be in our survey by search
traffic volume. Only two of the requested search engines replied to our questionnaire,
MSN Search and Terra Lycos.

Our theoretical studies have shown that there are benefits with QE and RF. These
benefits are foremost in the efficiency of the search engines. Theory describes many
ways to incorporate these methods in online systems. We could find neither RF nor QE
at MSN Search. Lycos have a feature called “Suggested search”, which is a kind of QE
based on other searchers choices. Another common feature on the Web is “more like
this”. The user points out a document as relevant in the same way as in RF, but we don’t
consider this being an interactive process. One reason to use RF is that the user is the
only one that knows what is relevant, an important concept in our study. There are two
main schools in IIR, one tries to simulate human behaviour and the other wants to
stimulate the user. QE can be done either manual, automatic or interactive. We think
that the interactive method is in line with “the stimulation school” and the best
alternative.

A problem for both users and researchers is that the information about search features
given by the search engines is poor. The terminology used is also very diverse. Our
thought is that a good cooperation between search companies and the academic world
can result in better search services. International conferences, e.g. TREC, already takes
place and can serve as platforms for a dialog. Dialog is also a keyword for the
components, user and system.
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1. Inledning

1.1 Motivation
Att söka information som är lagrad i elektroniska medier är inte längre reserverat för
specialister utan är en daglig aktivitet utförd av miljontals yrkesmänniskor. Dessutom
söker skolelever och ”vanligt folk” allt mer frekvent efter elektronisk information i
skolan och på fritiden. Tillgång till information (som alltmer finns på WWW) är en
medborgarrätt i många länder (Large, Tedd & Hartley, 1999, s.3). Det är därför viktigt
att tillgången fungerar i praktiken, menar vi. Söktjänster på webben är idag
lättåtkomliga, snabba och relativt enkla att använda. Det finns dock alltid funktioner
som kan förbättras för att användaren ska bli mer nöjd med resultaten. En stor skillnad
mot tidigare är att användaren ofta sitter själv framför datorn och alltså inte har tillgång
ti l l  någon mellanhand som kan hjälpa t i l l  med sökningen.
Informationssökningssystemet måste alltså bl.a. kunna möta sökare med olika bakgrund
och på olika nivåer.

En stor svårighet vid sökningar är att formulera en sökfråga som ger relevanta träffar.
Studier har visat att folk i genomsnitt använder två till tre termer i en sökning
(Korfhage, 1997, s.62). Detta resulterar ofta i för många träffar. En sökfråga
komponerad av för få termer betyder ofta att kontexten kring sökfrågan blir dåligt
beskriven, vilket ofta är fallet på WWW (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s.13).
Sökmotorerna har ofta väl utbyggda hjälpfunktioner för att guida användaren till att
söka bättre, men Large, Tedd & Hartley (1999, s.230) menar att dessa är otillräckliga,
eftersom de är otympligt konstruerade. Användaren behöver ofta navigera fram genom
flera nivåer för att hitta hjälpinformationen.

En fördel med onlinesöktjänster är den inbyggda interaktiviteten i mediet, då mediet ger
möjlighet till en dialog mellan användaren och systemet. Systemet kan ge information
om parametrar, databaser och förfaringssätt och användaren kan ge feedback på det
presenterade resultatet (Korfhage, 1997, s.219).

Forskning om interaktivitet i söksystem har inte riktigt varit en forskningsfråga för den
empiriska delen av information retrieval1 (fortsättningsvis förkortat IR), menar Beaulieu
(2000, s.432). Men däremot har usability och fokus på användaren länge varit centralt
för designen av informationssystem. Inom forskningsdisciplinerna human-computer
interaction och informationssökningsbeteende (seeking/searching) har olika teoretiska
modeller arbetats fram med syfte att identifiera och definiera användarkrav. Vi har

                                                  
1 Fortsättningsvis kommer vi att markera ord som kräver mer förklaring med kursiv stil. För den som är osäker om
betydelsen finns en ordlista efter Analysavsnittet. I möjligaste mån försöker vi översätta engelska ord till svenska
redan i texten.
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försökt koncentrera oss på den forskning om interaktivitet som är relaterad till IR. Det
finns idag ingen klart avgränsad gren för interaktiv IR (fortsättningsvis förkortat IIR).

Forskning har visat att interaktiva tjänster kan förbättra sannolikheten att hitta relevanta
dokument t.ex. säger Korfhage (1997, s.12) att ”... a significant improvement in the
performance of any information retrieval system can be gained by involving the user
directly in the process”. I vår forskning har vi valt att titta på två metoder som kan
involvera användaren. Dessa två metoder är query expansion (QE) och relevance
feedback (RF), som vi uppfattar som exempel på tillämpningar av IIR. QE innebär att
sökfrågan utvidgas eller ändras för att ge bättre sökresultat. Det kan ske på olika sätt
bl.a. genom interaktivitet. QE bygger på att användaren utökar sin sökning, ofta efter
hjälp från systemet, med ytterligare termer som kan vara intressanta för deras sökning.
RF är en automatisk process som har till syfte att resultera i en bättre sökformulering
och därmed ett förbättrat sökresultat sett från användarens synpunkt. Den förbättrade
sökformuleringen konstrueras med sökarens inledande sökformulering som bakgrund.
Den grundläggande idén med RF består i ett automatiskt urval av söksignifikanta
termer, begrepp eller fraser från tidigare återvunna dokument som är värderade som
relevanta av användaren. Dessa automatiskt utvalda termer kan antingen ersätta
användarens tidigare sökformulering eller tillfogas den. Syftet med ändringen av
användarens sökformulering är att flytta sökformuleringen i en riktning som kommer att
säkra återvinningen av relevanta dokument i motsättning till återvinning av icke-
relevanta dokument.

Vi har inte upplevt att sökmotorerna erbjuder dessa metoder. Vad vi däremot har
uppmärksammat är att sökmotorerna bygger ut sina hemsidor med tjänster som inte är
direkt relaterade till sökning, t.ex. webmail och chatfunktion. Sökrutorna blir mindre
och mindre och försvinner nästan bland all reklam och kringtjänster. Vi anser att
sökning bör vara huvudfunktionen på en söktjänst och är därför motiverade att
analysera samspelet mellan IR-forskning och söktjänster.

1.2 Syfte
Mycket av den forskning som är gjord inom IR fokuserar på de algoritmer och
datastrukturer som behövs för att öka återvinningseffektiviteten, d.v.s. systemets
förmåga att hitta dokument som passar till användarens sökfråga, eller på att analysera
utvärderingsmetoderna (t.ex. Kekäläinen & Järvelin, 2002a). Dessa områden är så pass
utforskade, och vårt intresse är mer riktat mot söktjänsternas utbud av tjänster. Vi har
därför valt att inrikta vår forskning på om/hur man använder sig av de nya rön om
interaktivitet som finns i IR forskningen. Vi kommer framförallt att koncentrera oss på
forskningen inom IIR kring query expansion och relevance feedback. Det är dessa två
tjänster som vi har valt att titta på eftersom vi tror att dessa har potential att förbättra de
stora söktjänsterna på Internet. Vi har som idé med vårt examensarbete att undersöka
online söktjänster, och tänker forska kring hur dagens utveckling inom IIR forskningen
påverkar de tjänster som de mest använda söktjänsterna erbjuder sina användare.

Den traditionella forskningen inom ämnet IR använder sig av så kallad binär relevans,
d.v.s. antingen är ett dokument relevant eller inte (Kekäläinen & Järvelin, 2002a).
Numera anser många forskare att detta inte riktigt är hela sanningen, utan relevansen
kan ändras från person till person och kan även vara beroende av andra faktorer (t.ex.
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Kekäläinen & Järvelin, 2002a; Borlund, 2003). Forskningen kring relevans har gett
upphov till modeller som är mer realistiska, då man tar hänsyn till att en användare kan
uppleva att ett dokument har olika grader av relevans. Nyare forskning tar också hänsyn
till hela kontexten kring en sökning och den kognitiva inlärningen (Saracevic, 1996). Vi
vill undersöka om dessa nya inriktningar som ofta inkluderar interaktivitet har ett
genomslag i hur de stora söktjänsterna fungerar. Korfhage (1997, s.219) tror att en
dialog mellan användare och system medför att systemet blir effektivare i att möta
användarens behov. Existerar denna dialog i dagens onlinesöktjänster? Sökmotorer i
allmänhet drivs på kommersiell basis och vi förväntar oss därför att det kan finnas
skillnader mellan deras mål och prioriteringar och de rön som forskningen har kommit
fram till. Denna aspekt är vi också intresserade av.

1.3 Huvudsyfte
Vårt huvudsyfte är att undersöka hur och om teorier om IIR används av ett urval av
online söktjänster. De praktiska tillämpningar som vi fokuserar på är query expansion
och relevance feedback.

1.4 Frågeställningar
1. Vilka förbättringar kan relevance feedback och query expansion metoder

tillföra söktjänsternas tjänster?

2. Vilka praktiskt tillämpbara metoder inom IIR använder söktjänsterna sig av?

3. Finns det diskrepans mellan IIR-forskningens rekommendationer och hur
verkligheten ser ut?

1.5 Avgränsningar
Vi har valt att i vår forskning titta på tio stycken onlinesöktjänster. Dessa är av olika
karaktär och innefattar de sju söktjänster som har störst trafik samt tre mindre som
utmärker sig med att ha specialiserade tjänster. Vårt urval grundar sig på den globala
användningen av söktjänster. I vårt arbete kommer vi att utgå ifrån de största
söktjänsterna i första hand eftersom de har en så pass stor del av marknaden. 87 % av
den globala sökaktiviteten sker inom de tre största söktjänsterna (OneStat.com, 2003).
Vi har dessutom lagt till ytterligare tre söktjänster, Dogpile, Scirus och Kartoo, med
intressanta specialinriktade tjänster. Anledningen till att vi har valt ut de söktjänster som
har mest trafik är att de oftast är den första kontakten med informationssystem som
allmänheten har. Detta urval har gjort att vi inte har med specialiserade
nyhetssöktjänster, utöver det att någon av de andra har detta med som en sidotjänst.

Bildsökning är ett intressant område men för stort för att ta upp ingående inom ramarna
för detta arbete. Design av användargränssnittet är inte något primärt område i vår
uppsats, men ibland har vi funnit det relevant att visa på visuella metoder som
underlättar för användaren att söka.
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Vi har valt att undersöka sökfunktionen hos söktjänster av olika typer och har inte lagt
stor vikt på browsing. Det skulle kunna vara intressant med olika hybridtjänster som
kombinerar sökning och browsing, men vi ansåg att det skulle bli ett för stort område.
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2 Metod

Metodavsnittet inleds med en genomgång av våra frågeställningar med syfte att visa hur
vi har tänkt besvara respektive fråga. Sedan följer en beskrivning av hur urval,
utformning och utskick av enkäten har sett ut. Slutligen beskrivs valet av litteratur
kortfattat. Avsnitt 2.4, Disposition fungerar som en översikt av resterande innehåll i
uppsatsen. Vi vill också förklara de olika delarnas funktion i uppsatsen.

2.1 Genomgång av frågeställningarna
Huvudsakligen genomförde vi vår undersökning genom litteraturstudier men även
genom en mindre enkätundersökning bestående av huvudsakligen öppna frågor.
Ansatsen till enkäten är kvalitativ eftersom vi inte gör några generaliseringar till alla
söktjänster.

 2.1.1 Vilka förbättringar kan relevance feedback och query expansion
metoder tillföra söktjänsternas tjänster?
Vi undersökte och besvarade ovanstående frågeställning genom litteraturstudier. Vi
tittade bland annat på projekt som Text REtrieval Conference (TREC) (TREC Home
Page, 2003) för att se hur och om RF eller QE kan förenkla för användaren och ge bättre
sökresultat. Denna del är till stor del beskrivande.

 2.1.2 Vilka praktiskt tillämpbara metoder inom IIR använder söktjänsterna
sig av?
Källorna som vi använde för att angripa denna fråga är många. För det första sökte vi
bland det material som söktjänsterna har publicerat om sig själva på WWW. Det finns
också översikter av söktjänster, både på WWW och i tryckta källor (t.ex. Search engine
watch, 2003; Våge, Dalianis & Iselid, 2003). Vi var osäkra på om vi skulle kunna
påvisa praktiska interaktiva tillämpningar på söktjänsternas söksidor, varför vi
inkluderade två frågor om detta i vår enkät (se bilaga 1, fråga 7 och 8). För att
kontrollera dessa uppgifter kommer vi att studera söktjänsterna direkt för att avgöra hur
de interaktiva tjänsterna tillämpas. Söktjänsternas utseende, funktion och utbud
förändras frekvent och därför anser vi det vara bra att ta reda på hur det fungerar i
skrivande stund.
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 2.1.3 Finns det diskrepans mellan forskningens rekommendationer och hur
verkligheten ser ut?
Först ett klargörande av frågeställningen: till forskningen räknar vi forskning om QE,
RF, interaktivitet och i viss mån allmän IR-forskning. Till verkligheten räknar vi i detta
fall de faktiska tjänsterna på nätet och hur arbetet på söktjänsterna fungerar. Själva
förutsättningen för att liten diskrepans ska finnas tror vi är ett gott samarbete mellan
forskning och söktjänster, därför ingår samarbete och dialog också i frågeställningen.

Vi gjorde en jämförelse mellan vad IIR-forskningen har kommit fram till och vad
användaren kan hitta på respektive söktjänst. Vi hade också för avsikt att undersöka
söktjänsternas egna synpunkter genom tidigare nämnda enkät. Denna frågeställning
besvarade vi genom beskriva delarna var för sig men också genom en diskussion om
samarbeten och dialog.

2.2 Enkät
Litteraturstudier i detta ämne ger nästan enbart information från forskarens sida och för
att uppnå balans behövde vi få en inblick i marknadens åsikter och tankegångar. För att
vi skulle kunna erhålla dessa åsikter ansåg vi det bäst att vända oss direkt till de
instanser som har ansvar för utformningen av söktjänsternas funktioner på respektive
företag. En enkät (se bilaga 1) skickades ut till de sju sökmotorerna som har störst
global användarandel (OneStat.com, 2003) samt tre av de mindre som vi har funnit
intressanta. Dessa är som framgår av tabell 1 nedan Dogpile, Scirus och Kartoo.
Dogpile valde vi då detta är en metasöktjänst, med en viss satsning på att hjälpa sökaren
omformulera sin sökfråga. Scirus är en söktjänst om tillhandahålls av Elsevier förlag
och har en medveten satsning på vetenskapligt material. Kartoo satsar på att grafiskt
presentera träffarna.

Tabell 1 Söktjänster som var inkluderade i undersökningen

Söktjänst WWW adress Andel global söktrafik
1. Google http://www.google.com 56,1%
2. Yahoo http://www.yahoo.com 21,5%

3. MSN Search http://search.msn.com 9,4%
4. AOL Search http://search.aol.com 3,7%
5. Terra Lycos http://www.lycos.com 2,3%
6. Altavista http://www.altavista.com 1,9%
7. Askjeeves http://www.ask.com 1,6%

Våra tillägg

Dogpile http://www.dogpile.com

Scirus http://www.scirus.com

Kartoo http://www.kartoo.com

Källa: OneStat.com 2003-11-18
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Undersökningen är inte representativ för alla söktjänster vilket inte heller är vår avsikt.
Syftet med vår enkätundersökning är att erhålla de kommersiella söktjänsternas svar på
hur de tänker kring interaktivitet och forskning. En aspekt av detta som vi ville ha svar
på är hur de resonerar när de utvecklar nya tjänster till sina sökmotorer. Vi är inte
intresserade av företagens forskningshemligheter utan den generella hållningen och har
framhållit detta faktum i kontakter med företagen.

När enkäten var färdigställd kontaktade vi våra undersökningsobjekt (fortsättningsvis
UO) via telefon, sedan skickade vi ut enkäten till dem. Syftet med samtalet var att
sondera intresset av att delta i undersökningen samt få kontaktinformation till den
person på företaget som bäst kan besvara våra frågor. Metoden för att skicka ut denna
enkät var e-post. Vi valde att genomföra denna del genom en enkät framför att utföra
intervjuer, då våra intervjuobjekt (d.v.s. söktjänsternas huvudkontor) i huvudsak
befinner sig i USA. Svaren som sedan kom in bearbetade vi och analyserade.  Enkäten
resulterade efter både externt och internt bortfall i 20% svarsfrekvens. Det externa
bortfallet var 10% och det interna bortfallet var 20%. Vi tar upp resultatet av enkäten
mer senare i uppsatsen (kap. 6.1).

Enkätbrevet var strukturerat så att vi kunde skicka ut identiskt lika frågeformulär till
samtliga UO, för att sedan förenkla analysen av materialet. Den lämpligaste metoden
skulle egentligen ha varit att göra personliga djupintervjuer men undersöknings-
objektens geografiska placering omöjliggjorde detta. Vi valde därför att istället
genomföra denna undersökning med ett frågeformulär med öppna frågor, eftersom vi
eftersträvade uttömmande svar. Denna metod har också fördelen att UO har längre tid
på sig att formulera sina svar. Vi tyckte inte heller att det finns en anledning att ställa
individuella frågor. Enkäten skickades ut till enskilda personer, men
undersökningsformen ger en möjlighet att konsultera övrig personal på företaget som
kan bidra med relevant information. Vår främsta förhoppning med denna
enkätundersökning var att få en inblick i företagens attityder till forskningen kring IR.

2.3 Litteraturval
En stor del av vårt material är artiklar som finns elektroniskt publicerade. De allmänna
grund- eller introduktionsböcker i IR som vi har använt oss av (t.ex. Korfhage, 1997;
Chowdhury, 1999; Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999) är tyvärr inte helt aktuella, då de
är skrivna mellan 1997-1999. Det finns få introduktionsböcker i ämnet skrivna på 2000-
talet dock hittade vi en källa, Informationssökning på Internet skriven av två
bibliotekarier och en teknologie doktor, Våge, Dalianis & Iselid (2003). Den är aktuell
och ger en bra överblick över olika söktjänster. Det finns ett stort utbud av artiklar om
information retrieval, tyvärr handlar en ganska liten andel av dessa om söktjänsternas
praktiska tillämpningar. Artiklarna är ofta tekniskt inriktade och skrivna på en ganska
avancerad nivå. Vi har ändå haft stor nytta av artiklar från t.ex. Information &
Processing Management och Journal of Documentation. En annan bra källa har varit
olika konferensproceedings, vilka publiceras i mångfald.
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2.4 Disposition
Under denna rubrik presenterar vi mer ingående upplägget på uppsatsen och syftet med
de olika delarna i resterande del av uppsatsen. Främst eftersom vi har ett lite annorlunda
upplägg då vi presenterar delar av resultatet redan i teoridelen.

Vi inleder med ett kapitel (kap. 3) om tidigare IR-forskning där vi beskriver de
tankegångar som har varit rådande inom forskningsfältet. Detta bygger vi vidare på i
efterföljande kapitel (kap. 4), där vi tar upp nyare forskningsrön som bland annat
inkluderar relevansdiskussioner och interaktivitet. I detta kapitel ingår även en
presentation av de för vår forskning centrala begreppen relevans feedback och query
expansion. Dessa två kapitel ligger delvis till grund för att besvara vår första
frågeställning.

I kapitel 5 som handlar om söksystem beskriver vi dessa och tar även upp generella
teorier som påverkar dessa. Detta kapitel fungerar mer som en grundläggande
introduktion till sökmotorer och söktjänster.

Resultatredovisningen sker i kapitel 6 uppdelat efter de olika frågeställningarna.
Kapitlet inleds med resultatet av enkätundersökningen på ett mer generellt plan.
Uppsatsen avslutas med kapitel 7 och 8 där det första är analysen som även den är
uppdelad efter de olika frågeställningarna. Kapitel 8 är en slutdiskussion.

En ordlista finns placerad före litteraturlistan, i denna finns korta definitioner på en del
termer som vi tar upp i vårt arbete.
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3 Tidigare (klassisk) IR-forskning

Vi har valt att göra en indelning i tidigare forskning och nya rön, denna indelning är inte
baserad på exakta årtal utan snarare på olika inriktningar inom forskningen. Här i detta
kapitel kommer vi att börja med en definition av IR, sedan tar vi upp den så kallade
laboratoriemodellen. Övriga delar i detta kapitel är en genomgång av begrepp, en
beskrivning av olika studier och en kort beskrivning av utvärderingsmetoder. Vi har
även valt att presentera TREC, en konferens som fortfarande genomförs och har stort
inflytande, i detta kapitel då grunden till denna forskning lades tidigt.

3.1 Begreppet IR
Vår uppsats är i huvudsak baserad på forskning som finns inom området information
retrieval (informationsåtervinning). Enligt Hjørland (1992, s.76), professor vid
Danmarks Biblioteksskole, grundlades begreppet av Calvin Mooers. Mooers (1951)
menade att information retrieval

…embraces the intellectual aspects of the description of information and its specification
for search, and also whatever systems, technique, or machines that are employed to carry
out the operation

 Mooers 1951, s.25

En vanlig definition är också representation, lagring, organisation och tillgång till
informationsobjekt (t.ex. Salton & McGill, 1983; Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999). I
Nationalencyklopedin finner man följande definition:

…sökning av önskad information från lagrade data. För effektiv informationsåtervinning
krävs utveckling av databaser, indexeringsmetoder och klassifikationssystem samt
skapande av program för interaktiv informationssökning.

Nationalencyklopedin, 2003a

IR, handlar om lagring och återvinning av i huvudsak digitala dokument. Kekäläinen &
Järvelin (2002b, s.355), två forskare inom informationsvetenskap från Finland, menar
att den typ av resurser som det främst har handlat om är text, trots att naturligt språk är
det vanligaste kommunikationssättet.

Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999, s.1-2), som är två forskare inom datavetenskap,
skiljer på begreppen data- och informationsåtervinning. De definierar dataåtervinning
som processen att bestämma vilka dokument i en samling som innehåller nyckelorden i
användarens sökfråga. De menar också att ett effektivt IR-system bör tolka innehållet i
dokumentet och sedan ranka dokumenten efter graden av relevans, för att verkligen
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tillfredsställa användarens informationsbehov. Informationsåtervinning är alltså inte
bara att hitta data utan för användaren relevant information.

Från början handlade IR endast om textindexering och sökningen efter användbara
dokument, men dagens forskning inkluderar också dokumentklassifikation eller
dokumentkategorisering, användargränssnitt, filtrering, visualisering, systemarkitektur
etc. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s.2). Den stora vändpunkten kom med
introduktionen av WWW som förde med sig ett större intresse för IR-forskning. För
användarens del har WWW också medfört att de har fått tillgång till ett medium som är
interaktivt. Som exempel på interaktivitet nämns utbyte av dokument, foton och chat.
Författarna menar att den höga graden av interaktivitet är det fundamentala (och
nuvarande) skiftet i kommunikationsparadigmet (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999,
s.2-3, 7-8). WWW har medfört ganska stora problem som relaterar till data. Data finns
numera utspridd på många olika datorer och plattformer, den finns i stora volymer, är
ostrukturerad, heterogen med hög förändringsgrad och ibland redundant. Det är
dessutom svårare att kontrollera det som publiceras (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto,
1999, s.368).

IR är ett stort begrepp och innefattar olika inriktningar eller paradigm. I detta kapitel
kommer vi att beskriva den tidigaste forskningen, som också är den största delen av IR-
forskningen. Den kallas ofta för laboratoriemodellen (t.ex. Kekäläinen & Järvelin,
2002a).

3.2 Laboratoriemodellen
Målet med forskning i laboratoriemodellen är att evaluera algoritmer för att identifiera
och ranka relevanta dokument som sedan ska presenteras, man utgår då från en
ämnesförfrågan. Förbättring och jämförelser av olika algoritmer är centrala moment.
Den teoretiska sidan av forskningen handlar om grundläggande informations-
återvinningsproblem, som t.ex. vokabulär, representation av dokument och sökfråga och
matchning (Kekäläinen & Järvelin, 2002a, s.256).

 
Figur 1. Laboratoriemodellen (Kekäläinen & Järvelin, 2002a, s.3).
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Modellen ovan beskriver hur laboratoriemodellen ser på informationsåtervinning.
Systemkomponenterna är samlade i mitten och utvärderingskomponenterna till vänster,
uppe och nere. Den mörkare delen till höger, som representerar användaren och hans
informationsbehov, har inte inkluderats förrän i TREC , det interaktiva spåret.
Utvärderingar baserade på laboratoriemodellen görs ofta på en så kallad testkollektion.
Den består vanligtvis av ett antal väl definierade förfrågningar, en dokumentdatabas och
relevansbedömningar som definierar vilka dokument som är relevanta för varje
sökfråga. Ofta är det systemets förmåga att finna relevanta dokument som mäts och
detta uttrycks vanligen i recall och precision. Relevansen bestäms av speciella
bedömare och är statisk under hela sessionen. Det tas varken hänsyn till trötthetseffekter
eller att en inlärning sker, i utvärderingar enligt laboratoriemodellen (Kekäläinen &
Järvelin, 2002a, s.254, 256).

Denna typ av utvärderingar anklagas för att inte vara realistiska, detta på basis av
empiriska undersökningar och teoretiska argument (Kekäläinen & Järvelin, 2002a,
s.254). Ett klagomål rör sig om interaktion och dynamiska frågor, eller rättare sagt
avsaknaden av hänsyn till dessa faktorer. Testförfrågningarna är för rigida för
användaren och bedömningen av relevans innebär också vissa problem. De dokument
som användaren anser vara relevanta har inte bedömts som relevanta av den
professionella bedömaren och vice versa. Som svar på kritiken kan anföras att om en
enstaka sökning utförs effektivt/väl är detta positivt och att även om användaren
modifierar sin fråga eller relevansbedömning så behöver inte detta påverka designen av
återvinningsalgoritmer (t.ex. Kekäläinen & Järvelin, 2002a, s.257). Det finns dock
fördelar med den slags utvärderingar som utförs i laboratoriemodellen; miljön är
kontrollerbar och resultaten är dessutom generaliserbara och möjliga att upprepa
(Kekäläinen & Järvelin, 2002a, s.259).

Vi uppfattar Kekäläinen & Järvelins resonemang som att laboratoriemodellen kan vara
bra för sitt ändamål, men kanske inte räcker för att mäta alla faktorer som är relaterade
till en sökning.

Laboratoriemodellen för utvärdering kommer ursprungligen från ett projekt som kallas
Cranfield II projektet (Cleverdon, 1967). Laboratoriemodellen kallas därför också för
Cranfieldmodellen. Under de senaste åren, har TREC-konferenserna (Voorhees, 2002)
varit det största forumet för forskning som utgår från Laboratoriemodellen (Kekäläinen
& Järvelin, 2002a, s.253). Nedan följer en kort presentation av den mest kända
forskningen i ordningsföljd.

 3.2.1 Cranfield och SMART
Cranfield I & II och SMART är kända studier utförda under 1960 och 70-talen som
hade som mål att utvärdera olika teorier om automatisk indexering.
Cranfieldexperimenten designades för att mäta olika lingvistiska sätt att representera
dokumentinnehåll. Det enkla okontrollerade indexeringsspråket visade bäst resultat,
vilket senare verifierades i SMART-studien. Cranfieldsamlingen är gammal samling
som är relativt liten till omfånget, men ansågs vara en av de bäst organiserade
testsamlingarna. Den har använts för många experiment och många av dessa har handlat
om RF-tekniker (Korfhage, 1997, s.229).
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SMART är ett experimentell testmiljö som inte använder sig av standardteknologi med
inverterade filer. Den första användningen av Relevance feedback i en adaptiv IR-
kontext var resultatet av SMART-gruppens arbete, som leddes av Gerard Salton (Belew,
2000, s.263). SMART-systemet utgjorde ett alternativ till de tidigare booleska
modellerna. Utvecklandet av systemet har gjort det till en bra källa för experiment
(Korfhage, 1997, s. 82).

 3.2.2 Text REtrieval Conference (TREC)
I denna del kommer vi att beskriva Text REtrieval Conference (TREC) som startades
1992 av NIST2 och DARPA3. Syftet med TREC är att stödja IR-forskningen. Det vill
TREC göra genom att tillhandahålla infrastrukturen för att kunna genomföra storskalig
utvärdering av olika metoder inom IR, i huvudsak textåtervinning. Sedan starten 1992
har det hållits 11 konferenser (TREC Home Page, 2003). Enligt Voorhees (2002), en
forskare knuten till NIST, deltog det 93 grupper från 21 länder på den senaste TREC
2002, med representanter från industrin, den akademiska världen och statliga
institutioner. De huvudsakliga målen för TREC har varit ungefär de samma sedan
starten dock med en klarare formulering numera:

The workshop series has four goals:
• to encourage retrieval research based on large test collections;
• to increase communication among industry, academia, and government by creating

an open forum for the exchange of research ideas;
• to speed the transfer of technology from research labs into commercial products by

demonstrating substantial improvements in retrieval methodologies on real-world
problems; and

• to increase the availability of appropriate evaluation techniques for use by industry
and academia, including development of new evaluation techniques more
applicable to current systems.

Voorhees, 2002, s.1

Inför varje omgång av TREC sammanställs en testsamling som består av tre delar: en
dokumentsamling, en uppsättning färdiga informationsbehov, så kallade topic, samt
relevansställningstaganden där det anges vilka specifika dokument som bör återfinnas i
samband med att man kör ett specifikt topic, som är av två olika typer, ad hoc och
routing. Dokumentsamlingen består av ungefär 2Gb text, vanligen på mellan 500.000
och 1.000.000 dokument (Voorhees, 2002, s.3).

De olika TREC, som genomförs årligen, skiljer sig i inriktning genom att man
koncentrerar sig på olika spår, så kallade track. Dessa spår är olika områden där man
fokuserar på olika återvinningsuppgifter med syfte att utveckla forskningen inom det
området. Varje spår har sin egen dokumentsamling och en samling med topics som
deltagarna får ta del av och sedan arbeta med. Första gången som ett nytt spår
genomförs brukar det bara ske i form av en inventering av problemställningar inom just
det området, vilket senare TREC kommer att jobba med att lösa. Inför varje TREC
bestämmer en programkommitté vilka spår, oftast omkring sex stycken som deltagarna
skall jobba med. Varje TREC avslutas med en konferens där deltagarna går igenom
vilka resultat som har framkommit, dessa resultat publiceras sedan på TREC hemsidan.

                                                  
2 National Institute of Standards and Technology (NIST)
3 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)
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Totalt har TREC nio olika spår (TREC tracks, 2003), dock kan det göras förändringar.
Av dessa spår är det Interactive Track och Web Retrieval Track som vi kommer att ta
upp mer ingående. Inför TREC 2003 har dessa gått samman i ett Web Track (TREC
tracks, 2003). Just nu finns det nio olika aktiva spår inom TREC, bl.a. HARD Track
(High Accuracy Retrieval from Documents), också nytt i och med TREC 2003. Inom
detta spår arbetar deltagarna med att öka precisionen genom olika typer av interaktion
med användaren. Deltagarna i det interaktiva spåret arbetar med att studera systems
interaktion med användare. De tar fram ett experimentellt protokoll som sedan
utvärderas på verkliga användare med hjälp av vanliga sökfrågor. Inom Web Track har
deltagarna arbetat med informationsåtervinning i en dokumentsamling som återspeglar
WWW (TREC tracks, 2003).

Nu kommer vi att berätta om två spår i TREC som är intressanta för vår forskning,
Interactive Retrieval och Web Retrieval Track. Inom det interaktiva spåret studerar
deltagarna hur sökning fungerar ur ett interaktivt perspektiv. I dessa experiment tas det
hänsyn till både själva processen och resultatet (Voorhees, 2002, s.7). Inom Web
Retrieval track studerar deltagarna sökbeteendet vid sökning som sker i stora
hyperlinkstrukturer, som WWW (Voorhees, 2002, s.12).

Inom Interactive Track har det vid tidigare TREC framkommit ett behov av att se över
upplägget av spåret för att ge framtida forskning en riktning. Under SIGIR4 2000 höll
man en workshop där det diskuterades hur arbetet inom detta spår skulle genomföras.
Resultatet av diskussionerna blev att för att underlätta för deltagarna bestämdes det
bland annat att spåret skulle genomföras i cykler om två år, där arbetet under det första
året var inriktat på att genomföra observationsstudier för att få fram hypoteser att jobba
med under det andra året. Resultaten från det andra året skall vara av den typen att de
skall vara mätbara så att det skall vara möjligt att jämföra de olika deltagarnas system.
Utöver detta ansåg man även att arbetet behövde bli mer likt verkligheten genom att
använda en levande Web dokumentsamling (Hearsh & Over, 2000, s.4). Under TREC
2001 genomfördes de första inledande observationerna. Resultaten av dessa
observationer lade sedan grunden för TREC 2002 experimenten. Deltagarna använde
sig här av en öppen version, d.v.s. en del av länkarna i samlingen pekar på dokument
utanför samlingen. Den totala mängden dokument är inte lika kontrollerad det var tänkt
då det var möjligt att få träffar utanför samlingen (Hearsh, 2002, s.1). Resultaten från
TREC 2002 utvärderades med hänsyn till både effectiveness som efficiency. Se också
kapitel 5.3. Verktyg för att samla in data om sökarbakgrund och hur nöjda de var med
resultatet fanns tillgängliga och användning av dessa uppmuntrades (Hearsh, 2002, s.3).

Inom Webtrack arbetar deltagarna med att ta fram nya system och algoritmer genom att
undersöka sökbeteendet i stora hyperlänkade dokumentstrukturer. Inför TREC 2002
skapades en ny dokumentsamling. Denna skapades genom att dokument på .gov
domänen indexerades (Voorhees, 2002, s.13). TREC 2002 genomförde två olika
uppgifter, Topic Distillation Task och Named Page Finding Task. Målet med Topic
Distillation Task är att sammanställa en kort lista över sidor som innehåller bra
information om ett visst ämne, ett exempel på dagligt bruk för denna funktion är när en
person skall sätta samman en bokmärkes lista om ett visst ämne (Voorhees, 2002, s.13).

                                                  
4 Special Interest Group on Information Retrieval, [http://www.acm.org/sigir/]
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De som arbetade med Named page task hade som mål att besvara en konkret fråga, som
till exempel hur kommer jag till Berkeley National Laboratory? Systemet skulle återge
en hemsida som besvarar frågan (Voorhees, 2002, s.13).

Som vi tidigare har berättat har interaktivitet varit en del av TREC i många år. Många
undersökningar av RF och QE har genomförts inom ramarna för TREC. Vi har valt att
redovisa endast ett fåtal resultat från de olika TREC-undersökningarna, det gör vi inte
här utan i kapitlen om t.ex. RF och QE i sina respektive sammanhang.

Kritik som riktas mot TREC bygger oftast på att testsamlingarna är för små för att det
skall gå att generalisera och applicera resultaten på verkligheten (Hersh & Over, 2000).
Det har även uppkommit en insikt inom de egna leden att de inte kan konkurrera med de
kommersiella sökmotorerna som i vissa topic uppvisar bättre resultat än deras egna
experiment (Hearsh, 2002, s.5). Under workshopen på SIGIR 2000 framgick det bland
annat att en stor del av kritiken till TREC grundar sig i användandet av laboratorie-
modellen. De menade även att ett problem var de frågor som genereras och som sedan
bedöms av utvärderare på NIST. De som försvarar detta användande menar att det är
bara under denna typ av kontrollerade experiment som det går att få resultat som går att
jämföra (Hearsh & Over, 2000, s.2). Den överväldigande majoriteten av forskning inom
TREC behandlar IR som en batch-process. Saracevic misstänker att orsaken till detta är
att det är mycket enklare att utesluta interaktionskomponenten (Saracevic, 1997, s.313).

3.3 Kända begrepp inom IR
Meningen med detta kapitel är att klargöra vissa begrepp som vi kommer att använda
oss av längre fram. Det har varit svårt att göra ett urval av viktiga IR-begrepp, de
följande begreppen är dock mycket grundläggande. Vissa av dem används också utanför
IR.

Begreppet informationsbehov är vanligt förekommande i litteraturen, vi kommer inte att
göra någon djupdykning i ämnet utan endast relatera sökfrågan till informationsbehovet.
Det är viktigt att inte förväxla behov med efterfrågan, då informationsbehoven kan vara
mer eller mindre medvetna, menar Hjørland (1992, s.82). Kekäläinen & Järvelin
(2002b, s.356) delar in informationsbehov i verifierade, ämnesmedvetna och osäkra
eller dåligt definierade. Ett informationssystem måste ta hänsyn till alla dessa behov,
menar vi. Informationsbehov måste uttryckas språkligt för att bli kommunicerbara i
textåtervinning, denna formulering kallar man för request (förfrågan). Men det är inte
tillräckligt, formuleringen måste också anpassas till det aktuella systemet och kallas då
för en query (sökfråga). Sökfrågan är uppbyggd av olika search keys (söknycklar)
(Kekäläinen & Järvelin, 2002b, s.356). Söknycklar är som lingvistiska atomer, oftast
ord, delar av ord eller fraser. De används för att karaktärisera ämnet eller innehållet i ett
dokument och måste överbrygga klyftan mellan användarens beskrivning av sitt
informationsbehov och beskrivningen av vad dokumentet handlar om (Belew, 2000,
s.10).

Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999, s.438) menar att återvinningen påverkas av
användaruppgiften och den logiska synen som systemet har på dokumenten och att detta
är grundbegrepp inom IR. Författarna beskriver först användaruppgiften som kan
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utföras antingen genom så kallade ”pulling actions” eller ”pushing actions”. Både
återvinning och browsing på WWW är ”pulling actions”, vilket innebär att användaren
efterfrågar information på ett interaktivt sätt. Browsing är en

...interactive task in which the user is more interested in exploring the document collection
than in retrieving documents which satisfy a specific information need

Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s. 438

Baeza-Yates & Ribeiro-Neto skrev 1999 (s.4-5) att det inte var vanligt med system som
kombinerade browsing och retrieval, men förutsåg att det kunde bli så i framtiden. I den
vanligaste formen av användaruppgift ad hoc är samlingen relativt statisk medan nya
frågor hela tiden tillkommer (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s.21).

”Pushing actions” innebär att informationsåtervinningen sker automatiskt och
permanent. Ett exempel på detta är de tjänster som efter önskemål från användaren drar
ut viss information från nyhetsmaterial, vilket kallas för filtrering. Här är frågan relativt
stabil medan nya dokument hela tiden kommer till för att sedan försvinna Vid filtrering
behövs en användarprofil (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s.22). Att utforma denna
användarprofil är inte helt enkelt, men vi vill nämna att en metod att göra detta är att
använda relevance feedback (RF).

Den logiska synen på ett dokument kan se mycket olika ut: ett dokument kan
representeras av hela texten i dokumentet (fulltext), men det kan också representeras av
nyckelord som antingen tilldelas automatiskt eller av en indexerare. Vid indexering
genomför systemet ofta olika justeringar av texten där t.ex. vissa stoppord tas bort och
ord skalas av till sin grundform, så kallat stemming. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto,
1999, s.5-6).

Sökprocessen talar man kanske främst om inom forskningsområdet informations-
sökning (seeking/searching). Informationssökning är en process som utlöses av
erkännandet av informationsbehov och avslutas med utnyttjande av den anskaffade
informationen. Vi tror att det är viktigt att se sökning i t.ex. en sökmotor som bara en
del av en omfattande process som förhoppningsvis slutar i att man erhåller kunskap,
alltså en kognitiv inriktning. Fler viktiga begrepp kommer att introduceras efterhand
alternativt beskrivas i ordlistan.

3.4 Gränsområden till IR
Vi kommer i detta kapitel att beskriva fem olika källors syn på var informations-
återvinning hör hemma inom forskningsvärlden. Det kan kanske verka förvirrande, men
avsikten har varit att visa att det inte alls är självklart vad som anses tillhöra IR,
dessutom visar det på den bredd av aspekter som är intressanta för alla som forskar om
informationssystem.

Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999, s.3,7) menar att man bör skilja mellan två olika
syner på IR-problem: den datorcentrerade och den människocentrerade. Den människo-
centrerade inriktningen, anammad av bibliotekarier och informationsforskare försöker
förstå hur användare tolkar och använder information i motsats till hur man ska
strukturera, lagra och återvinna information automatiskt.



22

Vissa forskare som t.ex. Belew (2000) ser snarare IR som en del eller ett problem inom
datavetenskapen. Han menar också att biblioteksvetenskap och datalingvistik är
relaterade till IR (Belew, 2000, s.8). Ämnet informationssökning är överordnat IR. ”Att
dra gränser mellan informationssökning och informationsåtervinning är ofta svårt,
eftersom skillnaden kan vara hårfin”, säger Savolainen (2003, s.71). Marchionini (1995,
s.8) menar att forskningen inom informationsåtervinning är en del av forskningen om
informationssökning. Informationssökning gäller alla källor och ofta på en makronivå.
Ett gemensamt intresse är relevansutvärdering av information. ”Om informationskällan
är WWW spelar det egentligen inte någon roll om man talar om informations-
återvinning eller informationssökning, eftersom informationen är i elektronisk form och
sökningen sker med hjälp av en dator.” (Savolainen, 2003, s.71-72).

AI (artificiell intelligens) är ett intressant område för IR-forskningen. Det största
området inom AI-forskningen är utvecklandet av system som ”är intelligenta”, så
kallade expertsystem. Chowdhury (1999, s.316-317) menar att alla användare
egentligen skulle behöva ha till gång till hjälp alltid och att AI visar upp lovande resultat
på detta område. I sin introduktionsbok till IR vänder sig Salton & McGill (1983) både
till studenter inom datavetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap. Många av
avsnitten tror författarna har ett intresse för båda grupperna. Det samma tror vi om vår
forskning som också kan tänkas vara av intresse för andra discipliner.

IR-interaktion är en del av den generella klassen HCI (Human-Computer Interaction),
som är mer pragmatisk än teoretisk, menar Saracevic (1997, s.315). Psykologiska och
sociologiska undersökningar av interaktivitet har delvis definierat forskningsfältet HCI.
Teorierna inom området försöker förklara interaktionen mellan människa och dator och
inkluderar också användargränssnittet. Kommunikationsmodeller spelar en stor roll för
delar av HCI (Marchionini, 1995, s.18). Denna typ av interaktion är speciell eftersom
människor och maskiner fungerar och kommunicerar på skilda sätt.
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4 Nya rön inom IR-forskningen

I detta kapitel kommer vi att placera vår forskning i dagens forskningstradition. Vi
kommer även att ge en bakgrund till första frågeställningen. Vår första frågeställning
besvarar vi genom att ta upp och beskriva olika begrepp och modeller. Först har vi en
genomgång av relevans eftersom detta är grunden till RF men även har en viss inverkan
på QE. Vi beskriver sedan interaktivitet ur olika aspekter med en förklaring i Saracevics
stratifierade interaktionsmodell. Avslutningsvis presenterar vi de två metoderna RF och
QE.

Det är ofta inom den nyare forskningen som det görs studier om interaktivitet utifrån ett
användarperspektiv. Laboratoriemodellen har utmanats av framgångar i forskningen om
relevans och ett behov av att inkludera interaktivitet i utvärderingarna. Klagomål har
framförts på modellen bl.a. gällande bristande realism (Kekäläinen & Järvelin, 2002b,
s.253-254). Forskningen har tagit intryck och har börjat inkludera användaren. Den
accepterar också begreppet informationsbehov, som kommer från användarens
kognitiva tillstånd. Användaren räknas numera som en del av systemet, men inkluderas
inte alltid i utveckling och utvärdering menar Beaulieu (2000, s.431-432).

4.1 Relevans, vidareutveckling av begreppet

Träffar som upplevs som relevanta är en av de viktigaste aspekterna för att skapa en
framgångsrik Internetsökmotor

 Våge, Dalianis & Iselid, 2003, s. 90.

Relevans har länge varit ett centralt begrepp också inom IR. “The purpose of an
automatic retrieval strategy is to retrieve all the relevant documents [and] at the same
time retrieving as few of the non-relevant as possible”, konstaterade van Rijsbergen
(1979, s.6). Även i nyare forskning har relevansbegreppet en central funktion. Borlund
(2003, s.913), associate professor vid Danmarks Biblioteksskole, menar att relevans är
erkänt som en fundamental fråga och av central innebörd för funktion och utvärdering
av IR-system. Men det finns kritiska röster: ”IR har fastnat i relevansbegreppet” säger
Saracevic (1997, s.318). Han föreslår att också överväga alternativa begrepp som
aboutness och uncertainty. Vi går inte närmare in på detta då det inte är ett primärt
fokus. Relevansdiskussioner har förts inom IR-forskningen nästan ända från starten,
men under 90-talet har de intensifierats. Nya definitioner av relevans har tillkommit,
men enligt Borlund (2003, s.913) har ännu ingen konsensus uppnåtts, men däremot en
förbättrad förståelse.
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I laboratoriemodellen är relevans statisk och ämnesrelaterad. Ämnesrelevans innebär att
dokumentet behandlar det ämnet som definierats i sökfrågan (Järvelin & Sormunen,
2003, s.109). Bedömningarna är oberoende av varandra och inga trötthetseffekter
existerar. Ingen hänsyn tas alltså till att användaren inte önskar repetition av samma
poster (Kekäläinen & Järvelin, 2002a, s.256). Vi är främst intresserade av
relevansbeskrivningar som är mer realistiska och tar hänsyn till hela kontexten.

Det finns ett flertal forskare som vill utvidga relevansbegreppet. Kekäläinen & Järvelin
(2002a, s.260) använder ett samlingsbegrepp ”higher-order relevance” för relevans som
inte enbart är baserad på topicality (ämne). Schamber, Eisenberg & Nilan (1990) anser
att relevans är multidimensionell, kognitiv och dynamisk. De menar också att relevans
går att mäta, även om det är ett komplext begrepp. Borlund, (2003, s.923) verifierar att
föregående författares slutsatser är riktiga, och tillägger att relevans bör mätas i
förhållande till informationsbehovet, inte till frågan. Med multidimensionell menas hur
relevans kan tolkas och analyseras olika av olika användare. Men tolkningen kan också
förändras beroende på tidpunkt och kallas då dynamisk. Det finns empiriska bevis för
att dynamisk relevans existerar t.ex. i forskningen om ”interaction shifts” (Robins,
1997). Schamber, Eisenberg & Nilan (1990) pekar också på att det är användaren som
är den centrala och aktiva determinanten av relevansdimensionen.

Relevanskonceptet kan delas upp i olika klasser (subjektiv/objektiv), typer (olika slags
relationer), grader och nivåer. Detta visar på att relevans verkligen är multidimensionell.
(Borlund, 2003, s.914). Vi kommer att beskriva de olika sätten att dela in relevans så
kortfattat som möjligt med fokus på olika typer av relevans. Det talas ibland om två
klasser av relevans, den objektiva (systembaserad) och den subjektiva
(användarbaserad). Baserat på dessa klasser kan också olika typer eller relationer
identifieras. Saracevic är ett viktigt namn inom relevansforskningen och professor vid
Rutgers Universitet inom Informations- och biblioteksvetenskap. Han menar att
relevans indikerar en relation, olika manifestationer av relevans diskuterar följaktligen
olika relationer. Saracevic delar in relevans i fem typer:

• System/algoritmisk relevans handlar om relationen mellan sökfråga och
informationsobjekt

• Ämnesliknande relevans beskriver relationen mellan ämne/tema och
informationsobjekt, Uttrycket aboutness används ofta. De tre typer som nu följer
använder en bredare definition på informationsobjekt så att också filer i systemet
eller överhuvudtaget existerande material kan inkluderas.

• Situationell relevans indikerar relationen mellan situation/uppgift/problem och
”informationsobjekt”. Ställer bl.a. frågan om dokumentet kan minska
osäkerheten.

• Kognitiv relevans eller ”pertinence”, handlar om kunskapsnivå och
informationsbehov. Kan mätas i t.ex. nyhetsvärde och informationskvalitet.

• Affektiv relevans handlar om användarens intentioner, mål och motivation.
(Saracevic, 1996, s.214).

Borlund diskuterar också kring Saracevics nivåer, hon menar att de fyra sist beskrivna
typerna är subjektiva och kontextberoende (Borlund, 2003, s.914-915). Den
ämnesliknande relevansen bestäms av antingen en användare eller en bedömare (som i
TREC), denna typ av relevans blir därför inte objektiv även om detta är avsikten



25

(Borlund, 2000, s.915). Situationell relevans är den mest realistiska formen av subjektiv
relevans, menar t.ex. Saracevic, 1996 och är därför att rekommendera till IIR-
utvärderingar (Borlund, 2003, s.914). Borlund definierar situationell relevans som
användarcentrerad, empiriskt baserad, realistisk och potentiellt dynamisk. Den uttrycker
relationen mellan användarens perception av användbarhet hos funna dokument och en
speciell ”work task situation”. Schamber, Eisenberg & Nilan, (1990) har beskrivit
situationell relevans som ett multidimensionellt kognitivt koncept. Utnyttjas då denna
typ av relevans i informationssystemen? Kekäläinen & Järvelin (2002a, s.260-261)
menar att användaren har svårt att uttrycka en förfrågan till ett IR-system på något annat
sätt än att fråga efter ett ämne, eftersom nuvarande system inte tillhandahåller så många
andra möjligheter när det gäller text. När det gäller strukturerade dokument (som i en
bibliotekskatalog) är möjligheterna att använda situationell relevans bättre.

Vid utförandet av olika algoritmer måste graden av relevans specificeras. Graden av
relevans är en indikation på värdet. En vanlig indelning är i binär och ickebinär
relevans. Binär relevans har bara två värden, antingen är dokumentet relevant eller inte.
Kekäläinen & Järvelin, (2002a, s.10-11) konstaterar att relevans är ett fenomen med
många nivåer, vissa dokument är mer relevanta än andra för användaren. Ickebinära
relevansomdömen används ofta i experiment där användare är involverade samt också
vid algoritmiska bedömningar i ”best match” system. En annan vanlig benämning på
ickebinär är partiell relevans (Borlund, 2000, s.918). Det kan också vara så att endast en
del av objektet bedöms vara relevant, denna teori ligger till grund för ”passage
retrieval” som bl.a. kan användas inom informationsfiltrering. I ”passage retrieval”
handlar det om att inom ett stort dokument identifiera de artiklar eller sektioner som har
en stark relation till en given sökfråga (Korfhage, 1997, s.247).

Nivåbegreppet kan ha olika betydelser, vi använder oss av Saracevics indelning i tre
nivåer. Dessa nivåer är användare, dator och yta (se figur 3 i kapitel 4.3.1). På
användarnivån kan minst tre typer av relevans förekomma; kognitiv, affektiv eller
situationell, (alla dessa är subjektiva). Datornivån representerar nivåerna engineering
(hårdvara), process (mjukvara) och innehåll (t.ex. texterna och deras representation)
(Saracevic, 1997, s.318). Ytnivån består av användargränssnittet, och det är där som
dialogen äger rum. Undersökningar på denna nivå kan innefatta vad användare
respektive datorn gjorde, vad det resulterade i och hur de samarbetade (Saracevic, 1997,
s.317).

Nya tankar om relevans har också medfört att forskarna försöker hitta alternativa
metoder för att utvärdera system. Ett kognitivt, användarorienterat tillvägagångssätt
föreslås för utvärdering av IIR-system, det är situationell relevans som passar bäst för
att innefatta både dynamiska och multidimensionella aspekter, menar Borlund (2003,
s.921). Borlund föreslår också en användning av simulerade work task situations och
ickebinära omdömen i denna typ av utvärderingar (Borlund, 2000, s.923). Kekäläinen &
Järvelin (2000a, s.11) berättar att forskare genom att studera människor i ”real life
tasks” kan lära sig vilka aspekter av interaktion som är mottagliga för IR processer. Om
interaktivitet ingår i systemet innehåller det användare och recall och precision mister
sin dominans. Interaktiva system kräver istället att man använder mått för ”usability”
och lärande (Järvelin & Kekäläinen, 2000a, s.16).
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4.2 Användaren i centrum
IR-system finns för att användarna skall hitta den information de söker och bör därför
anpassas eller ta hänsyn till användarens behov och förutsättningar, menar vi. Det är
därför intressant att titta på den användarcentrerade forskningen. Korfhage (1997, s.282)
menar att individuella skillnader mellan användare är speciellt viktigt inom breda och
öppna system. Webbaserade söktjänster är ett bra exempel på detta menar vi.

Synen på användaren har förändrats en hel del sedan de första IR-systemen kom till.
Förr sågs informationsanvändarna som passiva mottagare av objektiv information
förmedlad i paket. Nyare synsätt beskriver däremot användarna som målmedvetna
individer som själva kan söka information från de källor som de anser vara bäst
(Savolainen, 2003, s.87).

Skillnader mellan människor gör att det blir svårt att konstruera ett system som passar
alla. Det som skiljer oss åt är t.ex. preferenser, rumsuppfattning, minne, verbal förmåga,
och ålder. Lösningen för systemen är flexibilitet vad gäller interaktionsstil (Baeza-Yates
& Ribeiro-Neto, 1999, s.261). Stor valfrihet bör erbjudas användaren menar vi då detta
innebär att systemet kan tillgodose användare med olika behov och bakgrund.

För att få en bild av vem användarna är kan söktjänsterna använda sig av olika sorters
användarmodeller eller profiler. Användarprofiler kan ses från två perspektiv inom IR,
från systemets eller människans sida. RF och QE räknas till systemsidan, menar
Saracevic (1997, s.321). De bedömda dokumenten eller surrogaten från feedbackloopen
fungerar i dessa fall som en modell av användaren. Även inbyggda funktioner som
hjälper användaren att modellera sitt eget problem eller modellera en prototypfråga är
sätt för systemet att använda användarprofilering. Det människocentrerade perspektivet
har forskat om bl.a. frågeanalys och uttryckande av informationsbehov. Ett intressant
område är referensmöten som äger rum på t.ex. bibliotek. Det finns möjligheter att
använda dessa möten som förebilder för utformningen av automatiska system
(Saracevic, 1997, s.321).

Ett annat sätt att fokusera på användarna som delar av forskningen (t.ex. Kekäläinen &
Järvelin 2002a) förespråkar är att involvera användaren i utvärderingen av tjänsterna.
Allen (1996, s.57) menar att utveckling av tjänster bör involvera användaren och deras
behov.

4.3 Interaktivitet
Interaktivitet är ett centralt begrepp för vår uppsats, därför kommer vi nedan att
beskriva olika aspekter av interaktivitet. Vi kommer i underkapitlen 4.3.2 och 4.3.3 att
presentera olika forskningsrön som kan hjälpa oss att besvara den första
frågeställningen: Vilka förbättringar kan relevance feedback och query expansion
metoder tillföra söktjänsternas tjänster?

Själva ordet interaktiv kommer från ordet interaktion, som betyder samverkan eller
samspel (Nationalencyklopedien, 2003c). Interaktion är en ”…process där grupper eller
individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas
via språk, gester, symboler etc.” (Nationalencyklopedin, 2003b).
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Dataprogram kallas interaktiva då människa och dator på ett dialogliknande sätt
växelvis bidrar till att uppgiften utförs. Nationalencyklopedin berättar också att det var
under slutet av 70-talet som de äldre så kallade batchsystemen ersattes av interaktiva
system, alltså datorer där flera användare står i kontakt med en dator via terminaler
(Nationalencyklopedien, 2003c). Interaktion från datorns sida är egentligen en illusion
av interaktion. Den snabba hastighet som datorer kan arbeta med tillåter dem att jämföra
input med lagrade svar och att utföra denna handling nästan omedelbart (Marchionini,
1995, s. 17).

Ingwersen & Willet (1995, s.170-171) menar att det finns två olika skolor inom
interaktiv IR. Den inriktning som försöker simulera mänskligt beteende med hjälp av
avancerade användarmodeller kallas för intelligent IR. Den andra skolan är en mer
stödjande inriktning som strävar efter att stimulera dem mentala processen hos
användaren.

Beaulieu är en engelsk forskare som i en artikel i Journal of Documentation 2000
diskuterar konceptet interaktion relaterat till olika forskningsområden. Interaktion
relaterar till både HCI, informationssökning och IR, menar Beaulieu (2000, s.433). HCI
handlar om användargränssnittet som är ett kommunikationsmedium och arbetsfält
mellan system och användare. Det handlar alltså bara om den synliga manifestationen
av det underliggande systemet. Inom området informationssökning har det utarbetats en
rad modeller (t.ex. av Ellis, 1989; Kuhlthau, 1991) som behandlar aktiviteter och
uppgifter som ingår i informationssökningsprocessen, t.ex. browsing och formulering.
Dessa modeller behandlar interaktion på uppgiftsnivån. Beaulieu (2000, s.435) menar
dock att interaktion främst associeras med hur användaren interagerar med IR-system
(information searching) Forskarna beskriver denna interaktion på olika nivåer av
abstraktion. Det handlar om allt från kognitiv transformering, processen eller de olika
komponenter som ingår (Beaulieu, 2000, s.436). Vi kommer att presentera en
interaktions modell, av Saracevic, i följande kapitel. Beaulieu (2000) förordar ett
interaktionsparadigm och menar att interaktion är den gemensamma nämnaren för de
forskningsområden som diskuterats i artikeln.

Sammanfattningsvis finns det enligt Beaulieu (2000) tre huvudaspekter på interaktion:
inuti och mellan uppgifter (task interaction), uppgiftsdelning (task sharing) och
interaktion som diskurs. ”Task interaction” är en ganska bred aspekt och innefattar all
interaktion i hela informationssökningsprocessen. Det kan t.ex. handla om hur valet av
en viss informationskälla påverkar vilka querytermer användaren väljer, vilket i sin tur
påverkar sökstrategin (Beaulieu, 2000, s.436). Task sharing är mer specifikt inriktat på
IR och beskriver både systemets och användarens passiva och aktiva roller och hur de
tillsammans strävar efter att utföra olika uppgifter. Användarens kunskap och
skicklighet är en komponent, liksom systemets funktionalitet och hjälpande förmåga. En
viktig fråga inom ”task sharing” som vi senare kommer att diskutera är när och hur
användaren ska delta i uppgiftens genomförande (Beaulieu, 2000, s. 437). Eftersom vår
uppsats handlar om söktjänster, en slags system kommer vi att fokusera på interaktion
som task sharing. Det innebär inte att vi anser att ”task interaction” är mindre viktigt.
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 4.3.1 Modeller som inkluderar interaktivitet
Den modell av interaktion som de flesta informationssökare ser är ganska enkel och kan
beskrivas så här:

Figur 2: En enkel uppställning av standard modellen för informationsinhämtningsprocessen (Baeza-Yates
& Ribeiro-Neto, 1999, s.263).

Denna modell (figur 2) antar att användarens informationsbehov är statiskt, i
verkligheten lär sig användaren något under sin sökprocess bl.a. genom att använda
olika hyperlänkar (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s.263-264). Vi hävdar att
laboratoriemodellen är alldeles för ensidig och lämnar interaktivitetsaspekten därhän.
Den enkla modell som vi har beskrivit ovan har utmanats av många forskare (t.ex.
Bates, 1989). Bates (1989) föreslår i sin artikel en metod för informationssökning
“berrypicking modellen” som kan sägas ha två poänger. Den första är att denna modell
innebär att en informationssökare ständigt får ny information i sökprocessen vilket leder
till att informationsbehovet och därför deras sökfrågor kommer att förändras. En andra
poäng med denna modell är att ett informationsbehov inte kan tillfredställas fullständigt
av bara resultatet av en sökning, utan genom en serie av utvald information och delar av
dokument hittade under processen. Detta står i kontrast till den förutfattade meningen
att informationssökningsprocessen går ut på att smala in träffmängden till en så kallad
exakt matchning av det ursprungliga informationsbehovet (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto, 1999, s.264).

Den stratifierade interaktionsmodellen (figur 3) utarbetades 1996 av Saracevic, men fler
modeller5 finns inom forskningsområdet informationssökning. Vi har valt att presentera
Saracevics modell då den är enkel och överskådlig. Dessutom bygger den på tidigare
beskrivna nivåer och typer. Saracevic (1997, s. 313) menar att det behövs en symbios av
systemcentrerad och användarcentrerad forskning och praktik. Den största frågan inom
Informationsvetenskap är att förstå och öka effektiviteten av den interaktion som äger
rum mellan olika element i det i modellen beskrivna systemet av relevanser (Saracevic,
1997, s.320).

                                                  
5 T.ex. Ingwersens (1996) kognitiva modell, Belkin et al ’s (1995) episodmodell och Spinks (1999) interaktiva modell
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Figur 3: Element i den stratifierade IR interaktionmodellen (Saracevic, 1997, s.316).

Deltagare i IR-interaktion kan delas in i två klasser, människor och datorer. I begreppet
människa inberäknas kognitiva och affektiva aspekter, kontextuella element m.m. Dator
är också en metafor för diverse faktorer, t.ex. informationsresurser. De olika aspekterna
kallas för nivåer eller strata (Saracevic, 1997, s.315). Vi har i kapitel 4.1 beskrivit olika
nivåer av relevans och sätter här in dem i sitt sammanhang. Saracevic (1997, s.320)
menar också att dessa relevansmanifestationer passar till den stratifierade modellen.

 The IR interaction is then a dialogue between the participants – user and computer –
through an interface, with the main purpose to affect the cognitive state of the user for
effective use of information in connection with an application at hand

Saracevic, 1997, s.316.

Under interaktionen ändras ofta människans olika aspekter på den djupa nivån.
Interaktion inkluderar alltså ett växelverkan/samspel mellan djupa nivåer och ytnivå,
(som kanske inte framgår av bilden). Eftersom så många relevanstyper är inblandade
säger Saracevic (1997, s.320) att ett dynamiskt, system av relevanser med inbördes
beroende existerar.

Urvalet av söktermer beskrivs i Saracevics stratifierade modell:

The selection process is realized and manifested on the surface level, while the
effectiveness of search terms, involving [user relevance judgements], is established at the
cognitive and possibly also situational levels, with the affective level playing a significant
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role as well. Thus formulation and selection of search terms is a result of interplays
between different levels.

Saracevic, 1997, s.323.

Enligt ovanstående citat görs relevansbedömningar både på ytnivån och de tre
användarnivåerna, främst den kognitiva. Relevansbedömningar är en del av RF, som
alltså är ett mycket mångfacetterat begrepp eftersom metoden är relaterad till så många
nivåer (Saracevic, 1997, s.324-325).

Olika typer av feedback är involverade och spelar då en kritisk roll i förändringarna
(Saracevic, 1997, s.317). Saracevic föreslår att den stratifierade modellen kan fungera
som ett ramverk för att observera och kategorisera olika feedbacktyper. Han räknar upp
fem typer som härstammar från en studie: RF av innehållet, RF av termerna,
magnitudfeedback, tactical review feedback och term review feedback. RF delas här
upp i innehåll och termer. Det är termfeedbacken som används i RF-tekniker, menar
Saracevic. Magnitudfeedback som var den vanligaste metoden befinner sig på den
affektiva nivån, eftersom användaren går efter en känsla av vad som är lagom mycket
Denna diskussion visar att feedback är mycket mer än bara RF av termer (Saracevic,
1997, s.324-325).

 4.3.2 Interaktivitet och användargränssnitt
I Saracevics stratifierade modell (figur 3) beskrivs ytnivån som en viktig komponent.
Denna representeras i de flesta system av användargränssnittet. Ett användargränssnitt
bör främja förståelse och uttryck av ett informationsbehov, den bör också hjälpa
användaren att formulera frågor, välja bland olika informationskällor, förstå
sökresultaten och att kunna följa sin sökning, menar Hearst (1999, s. 257). Forskning
gjord på Okapi textåtervinningssystem bevisar att det finns ett nära samband mellan ett
systems funktionalitet och olika användargränssnitt (Beaulieu, 1997, s.8).

Systemarkitekter som arbetar med att ta fram och utveckla gränssnitten bör tänka på
graden av automatisering. Automatisering på strategisk nivå är att föredra, så kallad
”intermediate approach”. Hearst använder en metafor med automatiska kameror.
Användaren ska kunna kontrollera hur fotograferingen går till men behöver inte sköta
finjusteringen av linsen (Hearst, 1999, s.304).

Ett sätt att tydliggöra abstrakta processer är att visualisera dem i användargränssnittet.
Att visualisera abstrakt information är svårt. Kartoo är ett exempel på en söktjänst som
har satsat på visualisering. Vanliga tekniker som används är: ikoner, highlightning,
färger, brushing, linking, panning, zooming, focus-plus-context, magic lenses,
animation. Det kan vara bra att kombinera några av dessa tekniker så både översikt och
detaljer blir synliga, menar Hearst (1999, s.260-261).

4.4 Interaktivitet i praktiken
Interaktivitet kan ske på många olika nivåer. Vi har tidigare nämnt att task sharing
(uppgiftsdelning) är den nivå som intresserar oss mest. Task sharing handlar bland annat
om att användaren och systemet tar på sig både passiva och aktiva roller i syfte att
utföra uppgifter (Beaulieu, 2000, s.437). På den nivån sker urval och formulering av
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söktermer och det är här vi kommer att uppehålla oss. Det är endast metoderna RF och
QE som vi kommer att beskriva detaljerat, men eftersom vi i frågeställning 2 ska
undersöka vilka olika metoder som söktjänsterna erbjuder vill vi också ge en bild av
andra interaktiva alternativ.

Omformuleringen eller förbättringen av sökfrågan kan ske både före eller efter
sökningen. Salton & McGill (1983, s.141) delar därför upp metoderna för att förbättra
sökfrågan i nämnda klasser. Metoder som kan appliceras före en utförd sökning är:
utdrag ur ordlistor, information om termfrekvens, citeringar till källdokument och
tesaurus. Både explicit och implicit användning av tesaurus kan göra modifieringen av
sökfrågan lättare, ”terms explicitly selected by users are valuable” (Beaulieu, 1997,
s.18) Efter en sökning kan t.ex. titeln eller i sammandraget från ett dokument användas
för att modifiera sökfrågan. Om användaren gör detta urval av relevanta dokument
kallas det för relevance feedback. Det bästa alternativet är att använda metoder som
utförs efter en första sökning, menar Salton & McGill (1983, s.238).

Ändringar i sökningen kan göras på fyra olika ställen: sökfrågan, profilen, dokumentet
eller i algoritmen. Det vanligaste och antagligen bästa stället är i sökfrågan. Att denna
förändring är kortsiktig innebär en nackdel men samtidigt fördelar eftersom
inställningen inte påverkar andras sökningar (Korfhage, 1997, s.222-223).

RF och QE är begrepp som delvis är integrerade. Begreppsförvirring verkar råda och vi
saknar en bra förklaring av hur förhållandet egentligen ser ut. Vissa forskare (t.ex.
Efthimiadis, 1996) menar att RF är ett sätt att utföra QE, eller rättare sagt att modifiera
sökfrågan. RF kan användas för QE, antingen automatiskt där användaren väljer
relevanta dokument, men inte termer eller interaktivt väljer både dokument och termer
(Beaulieu, 1997, s.8-9).

Vi kommer nu att göra en genomgång av RF respektive QE där vi ingående beskriver
dessa två metoder och teorierna bakom dem. Sammanfattningen av dessa två kapitel
kommer att redovisas i kapitel 6.2.

 4.4.1 Relevance feedback

4.4.1.1 Presentation
RF är en omformuleringsstrategi för sökfrågan och den populäraste av dessa strategier,
menar Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999, s.118).

Salton & Buckley (1990, s.288) beskriver fördelarna med RF jämfört med andra
strategier på följande sätt:

• Användaren behöver inte sätta sig in i alla detaljer rörande omformulerings-
processen, han behöver endast göra relevansomdömen för några dokument.

• RF bryter ner hela sökuppgiften i små greppbara steg.
• Det är en kontrollerad process som är designad för att betona vissa termer och

tona ner andra.



32

Korfhage (1997, s.13) definierar relevance feedback som en utvärdering av utdrag från
återvunna dokument som sedan används för att modifiera återvinningsprocessen.
Så här kan RF-processen se ut från systemets sida:

Figur 4: Relevance feedback illustration (Salton & McGill, 1983, s.124)

Modellen (figur 4) beskriver effekten av en relevance feedback operation i en så kallad
vektormodell. Avstånden mellan två punkter i denna modell representerar olika
dokuments likhet med varandra. Den första sökfrågan betecknas av en ofylld triangel.
Sökningen har resulterat i tre träffar, varav två har identifierats som relevanta av
användaren. En ny sökning utförs med den skillnaden att den ligger närmare de
relevanta dokumenten (triangeln har flyttat sig närmare cirklarna). Denna
feedbackprocess kan upprepas valfritt antal gånger för att erhålla adekvat output (Salton
& McGill, 1983, s.123,124). För att bli framgångsrikt måste en RF-process klaras av på
högst 4 omgångar för att användaren inte ska tröttna (Korfhage, 1997, s.221).

Vi har uppmärksammat att det främst skrivs om RF relaterat till hur systemet ska vara
utformat och inte så mycket ur användarsynpunkt. Hur fungerar då RF om man ser det
från användarens sida? Sökmotorn Whittlebit (2004) ger användaren en möjlighet att
använda relevance feedback. Användaren skriver in ett eller flera ord i sökrutan och får
då upp en resultatlista på högst ca 10 träffar. Dokumenten presenteras endast med titel
och URL, bredvid denna information finns bilder av en grön och en röd tumme. Grön
tumme betyder ” tummen upp” och röd tumme att träffen inte är relevant. Användaren
kan välja att bedöma vilka träffar han vill och då ett sådant beslut har fattats markeras
tumbilden med gult. De ord som automatiskt har tagits bort eller lagts till visas nedanför
sökrutan. När som helst kan den som söker trycka på Whittle-knappen för att utföra en
ny förändrad sökning.

Spännvidden av idéer som kan klassificeras under termen relevance feedback har ökat
under senare år (Hearst, 1999, s.304). En faktor som skiljer metoderna åt är om de är
automatiska eller interaktiva. Hearst (1999) beskriver en metod som “ligger långt från”
user feedback och kallar denna för pseudo-RF (informellt namn). Systemet antar att de
topprankade dokumenten är relevanta och använder alltså keywords från dessa
dokument för att göra en ny sökning. Metoden är effektiv under vissa omständigheter,
t.ex. då frågeställningen är precis och korrekt återspeglar informationsbehovet (Hearst,
1999, s.308). Pseudo-RF anser vi vara en form av automatisk QE i det att metoden som
systemet använder är i stort identisk (se kap. 4.4.2). Andra system är interaktiva, i
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betydelsen att användaren själv gör urvalet av relevanta dokument och/eller keywords
från dessa dokument.

4.4.1.2 Syfte och användningsområden
RF förväntas göra så att den nya sökfrågan närmar sig de relevanta dokumenten och
avlägsnar sig från de ickerelevanta (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s.118) (se figur
4). Detta är ett specifikt syfte, men ett mer allmänt syfte borde vara att bättre tillgodose
användarens informationsbehov, menar vi.

Belew (2000, s.116) beskriver tre olika sätt att använda RF. Det första sättet är att
kortsiktigt förändra vad användaren återvinner (vektorbaserad förbättring av sökfrågan).
Det andra sättet är att ändra dokumentets index på lång sikt. Ett tredje
användningsområde är att använda RF för utvärdering av vilket system som är bäst.
Användarnas relevansbedömningar fungerar då som betyg för träffarna som ett system
levererar. De två första användningsområdena (kortsiktiga och långsiktiga) har även
Hearst (1999 s. 307) beskrivit men med begreppen ”ad hoc query” respektive profiler
för routing. Dessutom berättar hon om en ”Social recommendation approach” (grupp-
relevansomdömen) (Hearst, 1999, s.308). Nyligen har system utvecklats som övervakar
användares framsteg och beteende över en längre tid, detta i syfte att förutsäga vilka
dokument eller handlingar användaren önskar i framtiden . Systemen kallas för
halvautomatiska assistenter eller “recommender agents”. Input av denna information
kan vara relevansomdömen, målförklaring eller osynlig insamling av användarmönster
(Hearst, 1999, s. 307-308).

RF kan också användas vid “flat browsing” Användaren utforskar en grupp dokument
som har plan organisation, t.ex. kan dokument representeras av prickar på ett
tvådimensionellt plan. Användaren kanske letar efter samband mellan närliggande
dokument eller efter relevanta keywords som kan adderas till sökfrågan (Baeza-Yates &
Ribeiro-Neto, 1999 s.65).

Feedback i IR har i princip varit begränsad till originalmodellen av RF. Feedback-
modellen är gjord med ett cybernetiskt perspektiv. Fördelen med detta perspektiv är att
algoritmer lätt kan appliceras, nackdelen är att endast en typ av input och output kan
användas (Saracevic, 1997, s.324). Input relaterat till situation, kognition och affektion
borde också involveras enligt Saracevics modell.

4.4.1.3 RF-metoden, en hjälp för användaren?
Tidigare berättade vi om vilka fördelarna med RF anses vara. Speciellt två av dessa
fördelar innebär en hjälp för användaren. Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999, s.118)
anser att RF-metoden skyddar användaren från alla detaljer i omformuleringsprocessen.
Uppgiften delas upp i små steg som är lätta att förstå, vilket också underlättar för
användaren. Framförallt den första fördelen kan diskuteras, lite insyn är bra för att öka
förståelsen av processen, menar vi.

När och hur användarna ska medverka i utförandet av RF är viktiga frågor för de som
utarbetar IR-system (Beaulieu, 2000, s.437). I vissa fall har användaren kontroll över
vilka termer som sökfrågan ska utökas med. Men de flesta ranknings- och
omviktningsalgoritmerna är svåra att förstå och förutsäga, därför kan knappast
användaren kontrollera systemet fullständigt (Salton & Buckley, 1990, s.288).
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Ett sätt att hjälpa användaren är genom att erbjuda förbättrad precision. Det finns
åtskilliga bevis för att RF ökar precisionen. Ett bevis på orginalmodellens effektivitet är
en studie gjord på TREC samlingen där en modifierad version på Rocchios RF-modell
användes. Den totala effektiviteten ökade med hjälp av RF med allt från 19% till 34%.
Det visade sig också att ju fler termer som användes desto bättre blev resultaten
(Buckley, Salton & Allan, 1994, s.6). Ett annat är RF-experimenten inom SMART.
SMART-systemet (och probabilistiska modeller) har visat bra förbättringar av precision
för samlingar med användning av RF, QE och omviktning (Baeza-Yates & Ribeiro-
Neto, 1999, s.118).

4.4.1.4 Återvinningsmodeller
Användning av RF kan relateras till best match respektive partiell matchning (se kap
5.1). De källor som vi har använt har diskuterat återvinningsmodeller med termerna
probabilistisk, vektor och booleska modeller. De två första hör till kategorin ”best
match”, som är det samma som partiell matchning. Booleska modeller handlar alltid om
exakt matchning (Ingwersen & Willet, 1995, s. 161). Baeza-Yates & Ribeiro-Neto,
(1999, s.118-137) beskriver två sätt som RF kan användas på: för att expandera frågor
med vektormodellen samt ändra viktningen i olika probabilistiska modeller. I
vektormodellen utvidgar man frågorna medan man i ett probabilistiskt system ger
söktermerna nya vikter (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s.118). RF designades
ursprungligen för vektormodellen, men kan också användas för Booleska formuleringar
av sökfrågan (Salton & Buckley, 1990, s.289). Det verkar som att RF passar bäst för de
system som använder partiell matchning.

4.4.1.5 RF och söktjänster
RF är inte känt för majoriteten av användare. Sökmotorer har infört begreppet “more
like this” som är ett enklare sätt att indikera att användaren efterfrågar fler dokument
som liknar det utvalda dokumentet. För att fungera väl kräver RF-metoden att många
dokument revideras. Aalbersberg (1992, s.12) föreslår ett sätt att delvis lösa detta
problem, ”incremental RF”. Denna metod går ut på att sökaren presenteras ett dokument
åt gången och tar direkt ställning till just det dokumentets relevans. Systemet
omformulerar sedan sökfrågan och plockar fram nästa dokument, denna process ser inte
användaren. Fördelen med metoden är att användaren inte behöver vara insatt i den för
att få fram bra träffar.

Ruthven, Lalmas & van Rijsbergen (2003, s.529), tre forskare verksamma i
Storbritannien presenterar 5 användarexperiment där systemet drar nytta av information
om användarens beteende i en RF-process. Ett syfte med experimenten var att ta reda på
hur presentationen av RF påverkar processens framgång. Ämnena togs från det
interaktiva spåret i TREC6 och man försökte efterlikna verkliga söksituationer genom
att använda sig av simulerade arbetsuppgifter, rekommenderade i t.ex. (Borlund, 2003).
Speciellt med undersökningen var också att det frågades efter användbarhet och inte
relevans, detta för att uppmuntra personliga ställningstaganden. En metod för ickebinär
bedömning, så kallad “relevance slider” användes. De tre variabler som studerades var
generellt sökbeteende, search effectiveness och användarens preferenser (Ruthven,
Lalmas & van Rijsbergen, 2003, s.530-532).
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Information som beskriver hur användare gör sina relevansbedömningar, speciellt när
och i vilken grad, kan förbättra RF, enligt denna studie. Dessa bevis kan sedan
inkorporeras i termrankningsprocessen (Ruthven, Lalmas & van Rijsbergen, 2003,
s.532). En intressant iakttagelse vara att termer som verkar användbara kan uppmuntra
användaren att interagera mer med systemet, även om de inte förbättrar den aktuella
sökfrågan (Ruthven, Lalmas & van Rijsbergen, 2003, s.539).

Lite forskning har gjorts på användningen av RF på webben. Exciteundersökningen,
presenterad i flera artiklar är ett undantag (Spink et al, 1998, s.1). Hela denna
undersökning bygger på meningen att funktionen ”More like this” är en RF-mekanism.
Både tekniken bakom och användningen beskrivs som mycket enkel (Spink et al, 1998,
s.3). Den genomsnittliga sessionen bestod av 2.84 frågor, 33 % av användarna fortsatte
att modifiera sökfrågan och/eller undersöka mer resultat. Det var ungefär lika vanligt att
minska antal sökord som att öka dem, men den vanligaste förändringen var att ändra på
en term (Spink et al, 1998, s.6-7). Endast 6 % av sökfrågorna kom från RF, vilket var ett
överraskande resultat för forskarna. Det gjordes jämförelser med undersökningar på IR-
system som inte fanns på webben och det uppmärksammades då att där gjordes dubbelt
så många RF-sökningar (Spink et al, 1998, s.10). Resultaten av de RF-sökningar som
hade utförts undersöktes också, 80% av sökningarna upplevdes som delvis eller helt
lyckade. De 37 % av ”ej helt lyckade” sökningar kan vara en av orsakerna till den låga
användningen, tror Spink och kollegor (1998, s.13, 16). De menar också att användar-
gränssnitten måste skräddarsys om ökad användning är målet.

 4.4.2 Query expansion
I denna del kommer vi att ta upp query expansion som är ett interaktivt hjälpmedel som
en online söktjänst kan erbjuda sina besökare. Vi kommer att börja med en generell
presentation av QE, sedan kommer vi att ta upp de fördelar som denna metod ger
användaren.

I ett traditionellt (booleskt) online söksystem behöver sökaren bygga sin sökfråga av
olika termer. För att omformulera sökningen kan sökaren använda sig av QE för att få
ett bättre resultat. Vanliga hjälpmedel för denna omformulering är t.ex. tesaurus eller
ämnesordskataloger. Dessa kräver ofta dock specialist kunskaper av sökaren annars är
chansen stor att resultatet blir lidande (Efthimiadis, 1996, s.121). Efthimiadis (1996,
s.122), professor inom informationsvetenskap vid Washington universitetet, hävdar att
det finns tre olika typer av QE; automatisk, manuell samt interaktiv.
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Figur 5: Query expansion: metoder och källor till termer (Efthimiadis, 1996, s. 124).

Två olika viktiga faktorer som behövs tas hänsyn till, oberoende vilken typ av QE som
skall appliceras på sökfrågan är varifrån de termer tas som används vid
omformuleringen och vilken metod som kommer att användas för att välja ut termerna
(t.ex. rankningsalgoritm). Figuren ovan visar olika möjliga källor till de termer som
läggs till sökfrågan (Efthimiadis, 1996, s.112). En möjlighet är att plocka fram dem ur
sökresultatet på ungefär samma sätt som i relevance feedback processen. Källan till
dessa termer är någon typ av kunskapsstruktur som är oberoende av sökprocessen.
Dessa kunskapsstrukturer kan antingen ha sin grund i samlingen som sökningen sker i
(t.ex. en automatiskt konstruerad tesaurus) eller vara oberoende denna (t.ex. MeSH6,
INSPEC7) (Efthimiadis, 1996, s.122).

I alla typer av QE, och då specifikt automatisk och interaktiv i partiella matchnings-
system, är det viktigt att begrunda följande faktorer 1) relevance feedback 2) de initiala
sökfrågetermerna och omformuleringstermerna relevansställningstagande som t.ex.
dokumentrepresentation som ligger till grund för relevansställningstagande, metoden
som denna genomförs med, ranknings algoritmer och valet av termer till QE
(Efthimiadis, 1996, s.133).

Manuell QE (MQE) associerar man oftast med den booleska sökningen som används i
onlinesystem, och är då sökaren själv står för omformuleringen av sökfrågan, mer en
sökstrategi än ett hjälpmedel. Vidare menar Efthimiadis (1996, s.126) att en god
sökstrategi är beroende av att sökaren har en bra förståelse av de system som han/hon
genomför sökningen i. Sökaren behöver också känna sitt informationsbehov och vad
han/hon har som mål med sökningen i form av precision och recall (Efthimiadis, 1996,
s.126). Efthimiadis (1996, s.131) hävdar även att en manuell QE involverar flera olika
sökstrategier. Vanliga sökstrategier som Efthimiadis (1996, s.127) nämner är t.ex.
blocksökning och "citation pearl growing". Valet av dessa är kritiskt då de påverkar

                                                  
6 Medical Subject Headings, [http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html]
7 INSPEC, [http://www.iee.org/Publish/INSPEC/]
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slutresultatet på ett direkt sätt. Vidare menar han att denna metod fungerar bra i system
där det är en professionell mellanhand, med kunskaper om systemet, som genomför
sökningen. Det är först när en maskin eller slutanvändaren interagerar direkt med
databasen som problem uppstår. Den dynamiska naturen som är fallet med online
sökningar gör att det är mycket svårt att formalisera algoritmer till processen. Vilket gör
att MQE är kraftigt beroende av erfarenheten hos och de ställningstaganden som
sökaren gör (Efthimiadis, 1996, s.132).

Motsatsen till MQE är automatisk QE (AQE) en metod där systemet är ansvarigt för
eventuell omformulering av de initiala och efterföljande sökfrågorna. Det har
genomförts en stor mängd laboratorieexperiment på system som använder sig av
automatisk QE. Dock är problemet att se hur den fungerar eftersom den ofta är dold i
informationsåtervinningsprocessen. Vilket i sin tur innebär att den kan vara svår att
separera AQE från resten av processen (Efthimiadis, 1996, s.143). AQE går att
appliceras både i system som baseras på sökresultatet och på olika kunskaps strukturer.

Under sitt arbete med SMART-systemet arbetade Rocchio med AQE för att förbättra
systemet. Han lät systemet lägga till termer, som fanns med i den ursprungliga
sökfrågan och termer som fanns med i mer än hälften av de återfunna dokumenten, till
en ny sökfråga. Detta gav positivt resultat och förbättrade metoden (Efthimiadis, 1996,
s.144).

Till sist kommer vi att ta upp interaktiv QE (IQE) som till skillnad från manuell och
automatisk QE är baserad på interaktion mellan två parter, söksystemet och sökaren.
Söksystemet är i detta fallet uppbyggt för att välja termer från ett antal förbestämda fält
i de bibliografiska posterna och väga och ranka dessa termer. Sökaren, som får en
rankad lista presenterad för sig, skall välja vilka termer som skall läggas till sökningen
(Efthimiadis, 1996, s.156). Systemet föreslår termer och presenterar dem till sökaren
som sedan väljer ut vissa av dessa till att expandera sökningen. Det är alltså sökaren
som tar det slutgiltiga beslutet om en term är relevant för sökningen. Det slutliga
resultatet av sökningen, dess framgång eller misslyckande, blir därför svårare att
utvärdera. En av faktorerna till detta är att antalet okontrollerbara variabler ökar
(Efthimiadis, 1996, s.157). För IQE gäller som för AQE att systemet kan hämta de nya
termerna från antingen sökträffarna från den ursprungliga sökningen eller
kunskapsstrukturer som har sin grund i samlingen eller som är oberoende av denna
(Efthimiadis, 1996, s.157).

Trots svårigheterna att utvärdera QE finns det studier gjorda, vi kommer här att redovisa
för studien Okapi. Denna studie visade att en tredjedel av användarna utnyttjade QE-
funktionen, vilket ledde till val av ytterligare relevanta dokument i 50 % av fallen. Lika
många förstagångsanvändare som frekventa användare valde att utföra QE. Detta mått
på hur bra presentationen av en tjänst är kallas ofta för take-up rate (Beaulieu, 1997,
s.10). I ett av experimenten användes ett användargränssnitt där det positiva urvalet av
söktermer poängterades. Motivet var att få användaren fokuserad på uppgiften att
konstruera en sökfråga och att få dem att deltaga mer aktivt i processen, vilket också
skulle ge större kontroll över resultatet. Tyvärr var resultatet i denna interaktiva modell
sämre än i den automatiska. Beaulieu (1997, s.13) menar att användaren upplevde en så
stor kognitiv börda när de skulle utföra uppgiften att interaktionen blev lidande. I
experimenten utfördes två typer av underuppgifter, relevansbedömningar av dokument
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respektive termer. Beaulieu menar att interaktionen blir bättre om länken mellan att
bedöma dokument och att konstruera sökfrågan betonas mer.

Inquerysystemet är ett probabilistiskt IR-system som har använts i experiment inom
TIPSTER-projektet och TREC2. Inquery strävar efter en förbättrad representation av
dokumenttext och sökfrågor. Man har arbetat med att förbättra den initiella sökfrågan
både för de kortsiktiga (RF) och långsiktiga (routing) informationsbehoven. Systemets
metoder bygger på en kombination av olika typer av bevis som bildar en slags
datafusion, en metod som anses vara effektiv. Genom olika studier har slutsatsen dragits
att det är mer effektivt för forskarna att satsa på analys av sökfrågor än av långa
dokumenttexter (Callan, Croft & Broglio, 1995, s.436).

Enkla QE-tekniker som tesaurusanvändning visade sig inte vara så effektiva. Manuellt
modifierade frågor kunde däremot förbättra resultaten när de kombinerades med AQE-
processer (Callan, Croft & Broglio, 1995, s.342). Sofistikerade queryprocesser som
PhraseFinder ledde till avsevärda förbättringar, både vad gäller efficiency och
effectivity. PhraseFinder är ett sätt att utföra QE. Tanken bakom är att de koncept som
hittas i liknande lexikala kontexter också kan vara semantiskt relaterade, de behöver inte
vara synonymer. Databasen består av pseudodokument som representerar ett koncept.
QE sker genom att de topprankade koncepten viktas och läggs till frågan (Callan, Croft
& Broglio, 1995, s.329-330). En slutsats var att AQE var minst lika bra med manuellt
gjorda sökfrågor (Callan, Croft & Broglio, 1995, s.341). De föreslår passage retrieval
som ett framtida forskningsområde.
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5 Söksystem

I detta stycke kommer vi att ta upp och gå igenom vad ett söksystem är samt vad som
utmärker ett onlinesöksystem. Vi kommer även att beskriva de olika delar som ingår i
en sökmotor. I detta kapitel finns även en genomgång av olika typer av söktjänster och
vad som karakteriserar dessa.

De system som har utvecklats för att möjliggöra återvinning av elektronisk information
är antingen av typen att användaren ”drar” informationen ur systemet eller att systemet
filtrerar ut ny information till användaren (Large, Tedd & Hartley 1999, s.5). Av dessa
två så är det system där användaren är den aktiva parten som vi kommer att fokusera på.
I bägge dessa typer av system så finns det följande delar: sökare, sökformulering,
arbetsstation med koppling till datasystemet, sökmjukvara, lagrad information och
återfunna objekt. Sökare är den som har ett informationsbehov, och i fallet med WWW-
sökningar också formulerar och utför sökningarna.

Sökmotorer utmärks med att de samlar in webbsidor och skapar index över dessa. De
första riktiga sökmotorerna kom 1994, hävdar Våge, Dalianis & Iselid (2003, s.16).
Våge och Iselid är verksamma som bibliotekarier på forskningsbibliotek och Dalianis är
docent vid KTH. Tidigare hade experimentella motorer funnits men dessa indexerade
inte hela sidan utan bara titeln eller möjligen den inledande delen. Webcrawler8 var den
första som gav möjligheten att söka i hela dokumentet (Våge, Dalianis & Iselid, 2003,
s.16). En typisk sökmotor består av tre delar: spindelprogrammet, indexerings-
programmet och sökmodulen med sökgränssnittet (Våge, Dalianis & Iselid, 2003, s.18).

Spindelprogrammet är den del som står för själva insamlandet av hemsidor. Metoden
för detta är att den besöker hemsidor och tar de länkar till andra hemsidor som finns på
dessa. Länkarna läggs till en kölista, av länkar som senare skall besökas, dock
kontrolleras att sidan inte redan finns i listan (Våge, Dalianis & Iselid, 2003, s.19).
Spindelprogrammet besöker sedan kontinuerligt de sidor det redan har besökt för att
kontrollera om de har blivet uppdaterade eller om de finns kvar (Våge, Dalianis &
Iselid, 2003, s.19). Det går även att som programmerare av en hemsida ange om
spindelprogrammet får samla in hemsidor från deras server, samt vilka sidor spindeln
får besöka (Våge, Dalianis & Iselid, 2003, s.20).

De sidor som spindelprogrammet samlar in läses sedan av indexeringsprogrammet.
Detta program analyserar sedan texten för att lägga in hemsidan i söktjänstens
indexfiler. Vid indexeringen sker oftast en automatisk språkigenkänning av texten för
att upptäcka vilket språk den är skriven på (Våge, Dalianis & Iselid, 2003, s.21).

                                                  
8 Webcrawler [http://www.webcrawler.com/]
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Sökgränssnittet är den del av sökmotorn som sökaren kommer i kontakt med och är
söktjänstens ansikte utåt. Det brukar finnas två olika versioner av sökgränssnittet, enkel
och avancerad. Det brukar dock vara möjligt för sökaren att utnyttja de möjligheter som
den avancerade sökningen erbjuder i det enkla sökformuläret. Detta kräver dock
kunskap om den speciella syntax som sökmotorn använder sig av för att formulera
sökfrågan (Våge, Dalianis & Iselid, 2003, s.23).

Tidigare var det vanligt att formuleringen av sökfrågan skedde med hjälp av en
mellanhand (Large, Tedd & Hartley 1999, s.5). Behovet av denna har med tiden
minskat eftersom systemen blivet mer användaranpassade. Detta främst på grund av
utbredningen av Windows, med sitt ”peka och klicka med musen” system (Large, Tedd
& Hartley 1999, s.6). Vi menar dock att detta gäller framförallt för de system som vi
undersöker eftersom användarna av dessa ofta söker själv på sökmotorns hemsida.
Användaren formulerar själv sin sökfråga och står för den arbetsstation/dator som är
kopplad via WWW till sökmotorns användargränssnitt. Ett vanligt sökspråk som
används vid formuleringen av sökfrågan är det booleska. Via detta gränssnitt så går
sökfrågan vidare till nästa del av söksystemet som är sökmotorns mjukvara (Large,
Tedd & Hartley, 1999, s.6-7).

De program som utgör mjukvaran i systemen utför sökförfrågan i de databaser som
ingår i söksystemet och återrapporterar sedan de träffar som finns till sökaren (Large,
Tedd & Hartley, 1999, s.8). Dessa databaser som utgör nästa del av systemet innehåller
flera indexfiler som lagrar information i olika former (Large, Tedd & Hartley 1999,
s.8-9). Vanligen organiseras informationen i databaserna i en så kallad inverterad
filstruktur (Large, Tedd & Hartley 1999, s. 129f).

5.1 Matchning och rankning
För att i uppsatsen kunna beskriva hur interaktiva tjänster som t.ex. relevance feedback
fungerar tänker vi introducera två metoder att matcha dokument och sökfråga, partiell
och exakt matchning. Valet mellan exakt och partiell matchning är också av vikt för
resultatet då detta är grundläggande för systemets utformning. Söktjänstens val av
modell har även betydelse för hur användaren kan formulera sin sökfråga. I detta kapitel
kommer vi att presentera två olika metoder, exakt och partiell matchning. Dessa kan i
sin tur delas upp i mer specifika modeller. Van Rijsbergen, professor vid Glasgows
universitet inom Informationsåtervinning, beskriver skillnaden mellan exakt och partiell
matchning på följande vis.

In data retrieval we are normally looking for an exact match, that is, we are checking to see
whether an item is or is not present in the file. In information retrieval this may sometimes
be of interest but more generally we want to find those items which partially match the
request and then select from those a few of the best matching ones.

van Rijsbergen, 1999 s.2

Först kommer vi att ta upp den booleska modellen som är en modell som ofta
identifieras med exakt matchning. Sedan kommer vi att beskriva två modeller för
partiell matchning, probabilistisk respektive vektorbaserad matchning.
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Den booleska modellen har faktiskt sitt ursprung från 1800-talet då George Boole
uppfann ett system som kunde kombinera uppgifter/påstående i symbolisk form.
Diagram används där grunden är den logiska summan, den logiska produkten och den
logiska differensen, mer känt som OR, AND och NOT. Det booleska uttrycket
(statement) jämförs med de termer som fått representera dokumentet (Chowdhury,
1999, s.160-161). Den booleska modellen fick stor uppmärksamhet för många år sen,
tack vare sin enkelhet och formalism och många kommersiella bibliografiska system
började använda den (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999, s.25). Många Booleska
system har en funktion som automatiskt lägger ihop alla inskrivna keywords till en
AND-sökning. Beaulieu (2000, s.432) tror att detta kan försvåra en meningsfull och
djupgående interaktion mellan användare och system.

Partiell matchning är till för att producera rankade resultat, därför är det av betydelse att
kunna mäta hur viktiga de funna dokumenten är, vilket kräver viktning av söktermerna.
De dokument som har flest termer gemensamt med frågan ska hamna högst på listan,
enligt denna modell. I detta sammanhang är det mycket effektivt med en sökteknik som
använder inverterade filer (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999 s. 445). Det finurliga
med denna metod är att användaren kan skriva in sökfrågan på sitt naturliga språk.
Systemet använder sedan en slags algoritm för att reducera varianterna av ett ord till en
enkel form anpassad för återvinning. Den vanligaste automatiska komprimerings-
proceduren är stemming, vilken reducerar alla ord till sin stam eller grundform. När
termerna är viktade och en första sökning har gjorts, kan användaren bli ombedda att
studera ett par dokument för att bedöma deras relevans. Dessa omdömen kan användas
för ytterligare uträkningar och ett nytt set dokument (Chowdhury, 1999, s.168).

Probabilistiska metoder bygger på tanken att dokument bör rankas efter sannolikheten
att de är relevanta eller användbara för användaren. Det finns olika sätt att göra detta på.
Den vektorbaserade modellen kräver att ett set av termer, så kallade termvektorer
används för både de lagrade dokumenten och för informationsförfrågan, dessa termer
ska representera dokumentets innehåll. För varje term bestäms det ett värde, 0 eller 1 för
binär bedömning eller så viktar man relevansen i olika skalor (Chowdhury, 1999,
s.164).

Alla partiella återvinningssystem kan rangordna träffar på något sätt. De vanligaste
sätten att rangordna träffar är enligt Våge (2003, s.91) ordens placering i dokumentet
eller i sökfrågan, termfrekvens och termviktning, närhet mellan ord, vektorrymds-
modellen eller genom länkanalys.

I moderna system använder matchningsprocessen oftast en statistisk rankningsalgoritm,
men det var inte så länge sen alla kommersiella system bara kunde använda Booleska
frågor. Eftersom söktjänsterna upptäckte att stora användargrupper inte behärskade de
booleska operatorerna var de tvungna att erbjuda alternativ. Ett sådant är
rullgardinsmenyer med ”alla ord”, ”något av orden” etc. Användandet av +-tecknet är
också avsett att förenkla för användaren. Kommersiella system ordnar ofta sina träffar
efter deskriptiv metadata som t.ex. datum (Hearst, 1999,s. 279)

Statistiska rankningsmetoder presenterar ofta resultaten som en lista med matchscores
d.v.s. olika procenttal, poäng eller sannolikhetsvärden bredvid dokumenten. Men
användaren ges ofta dålig feedback på varför dokumenten fick sina speciella
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rankningar. Inte heller får han information om termernas betydelse (Hearst, 1999,
s.287). I t.ex. Altavista undersöks sökfrågans och dokumentets partiella
överensstämmelse och en relevansrankning utförs. Booleska återvinningsmodeller
(exact match) redovisar endast resultat med fullständig överensstämmelse, vilket
innebär att de relevanta dokumenten blir slumpmässigt placerade i träfflistan (Järvelin
& Sormunen, 2003, s.113).

Vi har nu beskrivit några grundläggande modeller, valet av modell har stor betydelse för
om och hur användaren kan medverka i formuleringen av sin sökfråga. Användarens
interaktiva modifiering av sökfrågan och relevanskriterier bör inte påverka designen av
återvinningsalgoritmer, menar Kekäläinen & Järvelin (2000a, s.16). Vi menar även att
det är av stor betydelse vilka möjligheter användaren får att uttrycka t.ex. närhet mellan
ord, trunkering, fältsökning och andra sökfaciliteter. Vi kommer inte att gå närmare in
på dessa områden då det inte ingår i vår problemformulering.

5.2 Att utvärdera ett informationssystem
En viktig del av forskningen är hur man väljer att utvärdera ett system eller dess
komponenter. Korfhage (1997) ser frågan ur ett brett perspektiv, han delar upp
utvärderingsmetoderna i olika aspekter, beroende på vem som är intresserad av
resultatet. Användaren är främst intresserad av hur väl informationssystemet möter dess
informationsbehov (effectiveness). De systemansvariga fokuserar mer på om systemet
är designat så att användaren kan uttrycka sitt informationsbehov på ett ändamålsenligt
och effektivt sätt (efficiency). Finansiärerna har som främsta intresse att systemet ska
vara ekonomiskt (economy). Mellan dessa olika bedömningar finns det naturligtvis
samband, som t.ex. att användarnas missnöje orsakar en sämre ekonomi. (Korfhage,
1997 s. 6-7). I IR-sammanhang är det inte så vanligt att man diskuterar ekonomi, i
betydelsen pengar. Chowdhury (1999) beskriver kostnaden som en del av efficiency.
Han inkluderar då svarstid och användarnas ansträngningsgrad. Chowdhury gör också
en indelning i management- och användarorienterade synsätt för utvärderingsstudier.
Många informationsforskare menar att det senare synsättet alltid bör användas.

5.3 Typer av söktjänster
I detta stycke kommer vi att presentera olika typer av söktjänster. Denna presentation
grundar sig på Våge, Dalianis & Iselids (2003, s.13-14) indelning. De menar att de fyra
huvudgrupperna av söktjänster är: sökmotorer, webbkataloger, metasöktjänster och
frågetjänster. Vidare har de delat in dessa huvudgrupper i flera olika karaktärer. Dessa
är portaliserad, specialiserad, hybridiserad och faktabaserad. Först kommer vi att ta upp
de olika karaktärsdrag som dessa olika typer kan ha för att sedan beskriva de stora
huvudgrupperna. Vad som karakteriserar en sökmotor har vi tagit upp tidigare i detta
kapitel.

Söktjänster som är portaliserade erbjuder förutom sökmotorn olika kringtjänster som
t.ex. gratis e-post eller hemsida, väderprognoser, börskurser o.s.v. (Våge, Dalianis &
Iselid, 2003, s.14).
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Specialiserad innebär att söktjänsten är fokuserad och inte heltäckande. Exempel på
specialiseringar är ämnes (t.ex. medicin), viss företeelse (t.ex. shopping eller nyheter)
eller på en viss typ av dokument eller medietyp (vetenskapliga artiklar eller bilder)
(Våge, Dalianis & Iselid, 2003, s.14).

I hybridiserade söktjänster har man integrerat flera olika typer av söktjänster i samma
söktjänst. Ett vanligt exempel på detta är att webbkatalog och sökmotor integreras.

Faktabaserade söktjänster är tjänster som producerar eget material som publiceras på
hemsidor. Dessa hemsidor indexeras i ett sökmotorindex med den skillnaden att det
endast är de egna sidorna som läggs till indexet. Typexempel på denna kategori är
webbencyklopedier som t.ex. MSN Encarta. Andra exempel på denna kategori är
söktjänsten på Lunds Universitetsbiblioteks webbplats (Våge, Dalianis & Iselid, 2003,
s.14).

Webbkataloger, eller katalogtjänster som de ibland kallas, använder sig av ämnes-
indelning för att strukturera de länkar som presenteras. Dessa kataloger byggs upp av
redaktörer som granskar hemsidorna och lägger in dem i strukturen. Det förekommer
dock att dataprogram utvecklas för att automatiskt skapa webbkataloger. Eftersom
webbkataloger oftast skapas av människor är dessa dyrare är vanliga sökmotorer. Detta
leder också till att dessa kataloger är påfallande mindre än de stora söktjänsterna (Våge,
Dalianis & Iselid, 2003, s.24). Kring dessa kataloger finns samma problem som gäller
inom katalogisering av tryckt material, att upphovsmannen sällan eller aldrig anger egna
ämnesord eller indikerar vilket/vilka ämnen som berörs på sidan (Våge, Dalianis &
Iselid, 2003, s.24).

Våge, Dalianis & Iselid (2003, s.25) menar att webbkataloger på nätet grovt kan indelas
i tre olika grupper. Kommersiella, som Yahoo och Looksmart, webbkataloger inom
denna grupp kännetecknas av att de drivs av stora kommersiella företag, strukturen i
katalogen är ofta av skiftande kvalité men den är ofta lika Gula sidorna i upplägget
(Våge, Dalianis & Iselid, 2003, s.24). Sedan finns det gruppen med webbkataloger som
har utvecklats i forskningsmiljöer som t.ex. universitet. Exempel på denna typ av
webbkatalog är amerikanska Infomine9 och brittiska BUBL Link10. Till denna typ av
webbkatalog hör de mest användbara webbkatalogerna, främst för att det är kvalitén
som avgör om en länk skall upptagas i indexet (Våge, Dalianis & Iselid, 2003, s.26).
Den tredje gruppen är en nyare företeelse, i denna finns webbkataloger som skapats av
löst organiserade grupper av frivilliga redaktörer. Det bästa exemplet på den typ är
Open Directory Project. Dessa webbkataloger drivs och uppdateras framförallt av
ideella personer med i vissa fall endast nominell utbildning (Våge, Dalianis & Iselid,
2003, s.27).

Utöver dessa tre grupper så finns även en speciell grupp av webbkataloger som har
specialiserat sig på de så kallade invisible web gateways, som katalogiserar databaser
och andra resurser på den osynliga webben. Det finns bara ett fåtal av denna typ där den
mest kända är Intelliseeks Invisibleweb.com11 (Våge, Dalianis & Iselid, 2003, s.27).

                                                  
9 Infomine [http://infomine.ucr.edu/]
10 BULB Link [http://bubl.ac.uk/link/]
11 Invisebleweb.com [Http://www.invisibleweb.com]
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Metasöktjänster bygger till skillnad från sökmotorer och webbkataloger inte upp egna
index, utan förlitar sig på att utnyttja andras index. En metasöktjänst använder sig ofta
av flera olika sökmotorers index och sammanställer ur dessa sedan träfflistor. Metoden
för detta varierar mycket och därmed även användbarheten av de individuella metasök-
tjänsterna. Den enklaste formen av metasöktjänst presenterar sökresultaten från de olika
indexen separat över en eller flera söksidor (Våge, Dalianis & Iselid, 2003, s.28). Mer
avancerade metasöktjänster bearbetar de träffar som söktjänsterna levererar. De tar bort
dubbletter och rankar träffarna med egna algoritmer. De mest avancerade metasök-
tjänsterna kan dela in träffarna i olika grupper baserade på vissa kriterier (Våge,
Dalianis & Iselid, 2003, s.29).

Problemet med denna metasöktjänster är att användaren kan få ett intryck av att
resultatet av deras sökning är bättre och mer heltäckande än vad det verkligen är.
Framförallt gäller detta eftersom det normalt finns en ganska kort timeout som
söktjänsten väntar på att få svar från de söktjänster den skickar frågan till. Antalet
returnerade träffar brukar dessutom vara begränsat (Våge, Dalianis & Iselid, 2003,
s.30).

Frågetjänster delas in i två huvudsakliga kategorier: kommunikativa och maskinella. I
den första kategorien svarar riktiga människor på frågor vi en webbapplikation och i den
andra hanteras frågorna maskinellt av ett program. Svarstiden i dessa typer av system är
längre än i vanliga söktjänster men svaren blir ofta väldigt bra (Våge, Dalianis & Iselid,
2003, s.40).
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6 Resultat

I detta kapitel tar vi upp de resultat som har kommit fram i vår forskning. Vi kommer att
gå igenom frågeställningarna i turordning. Detta innebär att t ex enkäten tas upp under
flera olika delar av resultatredovisningen. Vi inleder med ett avsnitt om enkäten i mer
generella drag.

6.1 Enkätundersökningen
I följande stycke kommer vi att redovisa de resultat som vår enkätundersökning gav. Av
de tio undersökningsobjekt som vi valt ut fick vi en positiv respons i nio fall, medan
AOL meddelade redan i inledningsskedet att de inte var intresserade av att delta i denna
typ av forskning. I de övriga nio fallen fick vi, förutom från Google.com, kontakt med
en person på företaget som antingen själv skulle besvara frågorna eller lämna dem
vidare till rätt personer.

Resultatet efter att ha i en omgång skickat ut påminnelse är två besvarade formulär, från
MSN och Lycos, samt två svar från AskJeeves och Yahoo.se där vi fick hänvisning via
länkar till online-material som skulle besvara våra frågor. Vi har därmed ett ganska tunt
utgångsmaterial att bearbeta i vår analys. Vi har valt att utesluta två svar som inte är
kompletta, men de har trots sin torftighet ändå visat på ett visst intresse för forskningen.
Vi kommer att föra en diskussion i analysen om detta. De länkar som dessa två
undersökningsobjekt angav var till diverse sidor på den egna hemsidan. Samtliga svar
finns som bilagor sist i uppsatsen.

Nedan följer en kort sammanfattning av de frågor som vi ställde till våra
undersökningsobjekt.

• Har man en egen forskningsavdelning/ vem utför forskningen?
• Samarbete med IR-forskningen?
• Vad fokuserar man den nuvarande forskningen på?
• Hur och varför lägger man till nya tjänster?
• Marknadens påverkan.
• Hur sker utvärderingar?
• Interaktiva tjänster/verktyg, inklusive QE & RF.
• Övriga kommentarer.

Från Terra Lycos fick vi tips på ett antal olika webbresurser som förmedlar information
i ämnet; Search engine showdown, search engine watch, webmasterworld12

                                                  
12 För nätadresserna till dessa se bilaga 2.
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6.2 Fråga1
Vilka förbättringar kan relevance feedback och query expansion metoder tillföra
söktjänsternas tjänster?
Detta är en sammanfattning av de för frågeställningen relevanta delarna av kapitlena RF
4.4.1 och QE 4.4.2.

De användningsområden som RF kan ha är följande: kortsiktig förändring/ad hoc,
långsiktig förändring av indexet (som kan komma samma eller andra användare till
nytta) och utvärderingar (Hearst, 1999, Belew, 2000). RF kan användas både för
sökning i sökmotorer och för browsing. QE kan utföras antingen manuellt, interaktivt
eller automatiskt (Efthimiadis, 1996).

Fördelar med RF och QE som vi funnit beskrivna i litteraturen är att precisionen och
därmed effektiviteten ökar. Processen sker oftast i små greppbara steg och användaren
kan skyddas från för mycket detaljer om själva processen (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto,
1999). Andra fördelar med RF är att användaren har det sista ordet om relevansen och
att det finns möjlighet till icke-binära ställningstagande. Det har visat sig komplicerat att
i utvärderingar isolera komponenten QE (och även RF) och det är därför svårt att uttala
sig om dess effekter. Både RF och QE kan inkludera mycket interaktivitet, vilket var
orsaken till att vi intresserade oss för dessa funktioner från början. Både RF och QE
utökar antal keywords i en sökfråga, vilket vanligtvis är till fördel (Baeza-Yates &
Ribeiro-Neto, 1999).

Det kan också finnas vissa nackdelar med RF och QE. Forskningen har visat att RF är
ett ganska okänt begrepp. Användare kan inte förväntas använda något de inte har hört
talas om innan. Möjligtvis kan ”More like this” eller motsvarande bli mer populärt. En
nackdel med själva RF-processen är att användaren måste gå igenom ganska många
dokument för att resultaten ska bli märkbart bättre. Det kan alltså vara en relativt
tidskrävande process, vilket kan göra att sökaren tröttnar (Korfhage, 1997).

Processerna RF och QE kan utföras på många olika sätt, vilket naturligtvis påverkar den
nytta som användaren kan dra av dem. Hur sökfrågan ser ut från början har stor
betydelse för hur stor förbättring som RF kan ge. En annan viktig faktor är graden av
kontroll som användaren har, d.v.s. hur automatiskt eller manuellt systemet är
uppbyggt. Den så kallade originalmodellen av RF, som Rocchio utarbetade, har visat sig
lätt att anpassa till olika algoritmer. En viktig nackdel är att endast en typ av input
respektive output kan användas.

6.3 Fråga 2
Vilka praktiska tillämpningar av IIR använder sökmotorerna sig av?

Resultatet för denna fråga kommer vi att redovisa med en genomgång av de söktjänster
som vi har undersökt. Vi kommer till viss del att använda oss av det material som vi har
fått in genom enkätundersökningen.
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Tabell 2 De söktjänster som svarade på vår enkät13

Till följd av den låga svarsfrekvensen har vi även letat efter andra söktjänster som har
tydliga RF och QE funktioner. Vi lägger dock inte så stor vikt på dessa varken här eller
i vår analys. Under vår forskning har vi kommit över ett exempel där RF används av en
sökmotor på Internet, söktjänsten Whittlebit (2004), utvecklad som ett hobbyprojekt av
Clarke, tidigare aktiv inom området för AI vid Edinburghs universitet. De förklarar sin
inriktning med att de vill hjälpa de användare som blir irriterade när sökmotorn är på
helt fel spår. RF fungerar på följande sätt

Whittlebit assigns positive or negative weights to keywords in the pages you give positive
or negative feedback on, and uses these to add or exclu[d]e keywords from the search.

Clarke, 2004

Söksidan har ett enkelt användargränssnitt, kanske för enkelt eftersom väldigt lite
förklaringar ges till hur den första sökfrågan ska skrivas. Det kan oftast vara svårt att
bedöma ett dokument bara från att se titel eller URL upptäckte vi, men det finns då
möjlighet att klicka på texten för att se hela dokumentet.

Nedan följer en genomgång av två söktjänster, d.v.s. de som har svarat på vår enkät. En
kort historik om företaget följs av en genomgång av de fyra punkter som vi nedan
anger. Vi har undersökt möjligheterna till interaktivitet genom att försöka besvara
följande frågor:

• Finns det Relevance feedback (RF)? Om så är fallet, får användaren insyn i
processen?

• Finns det Query expansion (QE) eller modifiering? Om så är fallet, hur fungerar
processen?

• Hur presenteras träffarna?
• Hur mycket hjälp får användaren att formulera/omformulera sitt

informationsbehov till en sökfråga, på vilket sätt?

 6.3.1 Terra Lycos
Lycos startade år 1994 som ett forskningsprojekt (Våge, Dalianus & Iselid, 2003), men
sedan dess har mycket hänt. 1996 började Lycos använda en webbkatalog och blev
under detta år störst på nätet. Sverige fick en egen underavdelning, Lycos Sverige under
samma år. Mellan 1997-1999 gjorde Lycos många uppköp, bl.a. Hotbot och FAST.
Söktjänsten fick också en ny databas och så småningom (år 2000) index för katalogen,

                                                  
13 För vidare förklaring av begreppen i tabell 2 se avsnittet för söksystem.

Söktjänst Huvudgrupp Karaktär
MSN Search Sökmotor & webbkatalog Delvis portaliserad & hybridiserad
Terra Lycos Sökmotor & webbkatalog Portaliserad & hybridiserad, delvis

faktabaserad
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härstammande från Open directory project14. 2000 gick Lycos samman med Terra ett
spanskt Internetföretag och sedan dess heter företaget Terra Lycos. Företaget har som
mål att bli den ledande portalen i världen (Våge, Dalianus & Iselid, 2003, s. 169-170).

Lycos hade tidigare en del speciella funktioner som t.ex. närhetssökningar och
numeriska mått på träffgrad, så kallade matchscores. De var också tidiga (år 1994) med
att införa ett speciellt indexeringssystem där inte hela texten indexerades utan bara
titeln, de första 10 raderna och de 100 mest frekventa orden (Våge, Dalianus & Iselid,
2003, s.169-170). Till Lycos söktjänst finns även en katalogdel kopplad. Katalogen är
svåråtkomlig p.g.a. en väldigt rörig förstasida (www.lycos.com) som domineras av
reklaminslag. Enklaste sättet att nå den är genom sitemapen15. Man kan också komma åt
dokument från katalogen genom avancerad sökning.

Terra Lycos kallar sig själva för ett nätverk. Nätverket består av 19 olika delar eller
tjänster, exempelvis Hotbot och Lycos. Varje del erbjuder olika inslag och har en
speciell målgrupp (Terra Lycos, 2003). Den söktjänst som vi har undersökt både via
enkät och litteraturstudier är den amerikanska Lycos. Vi har även för att undersöka
vissa funktioner som nämns i enkätsvaret tittat på Hotbot.com, som ingår i samma
koncern.

Lycos.com

Figur 6: Exempel på Lycos.com framsida (2004-02-17)

RF: Nej

QE: Enligt Michael Coddington i enkätsvaren, på fråga 7 och 8, använder söktjänsten
“Suggest Query” eller “Query refinement” Coddington kallar det också för “Query
Refinement Page Region”. ”[T]hese query suggestions come from log analysis and
represent what other users have done for the same query”, han nämner också att ”we

                                                  
14 Open Directory Project är en stor katalog som redigeras av olika specialister runt om i världen
http://dmoz.org/about.html
15 Lycos sitemap [http://www.lycos.com/sitemap.asp]
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also have the ability to categorize queries and target ad units through these
categorizations” (se bilaga 2).

Vi försökte hitta funktionen ”Query refinement”. Eftersom den inte fanns på varken
enkel eller avancerad sökning tittade vi i hjälpsidorna under rubriken Questions/ ”how
do I refine my search”. Det presenteras där fyra olika möjligheter att göra en bättre
sökning. Användaren ombedes att använda den avancerade sökfunktionen och där välja
geografiskt filter, språk eller URL. En fjärde möjlighet är att gå till en annan katalog
t.ex. dMoz. Däremot dyker det upp "Narrow your search" efter en sökning, med förslag
på andra sökningar. Vi antar att det är denna funktion som Lycos syftar på i enkäten när
de talar om ”Query refinement” (se bilaga2). Denna funktion dök endast upp sporadiskt,
upptäckte vi efter ett par sökningar och tyvärr erbjöd den inte alltid användbara förslag.

Hjälpfunktion: Både en enkel och en avancerad meny finns. Om man väljer redigerings-
knappen i den enkla menyn hamnar man i avancerade menyn16. Där kan man välja i
menyer t.ex. alla ord, fras, men också var i dokumentet man vill söka. Bra förklaring till
dessa funktioner finns i en kolumn till höger.

Boolesk sökning görs med hjälp av + för AND och – för NOT. Den automatiska
inställningen är en AND-sökning. Lycos stödjer inte trunkering, men hade innan 1999
ett system med automatisk trunkering. Stoppord används inte, vilket betyder att man
kan söka även på vanliga ord (Notess, 2003). Stavningsförslag ges till användaren enligt
Coddington. Vi provade olika sökningar och fick stavningsförslag på vissa av dem. Den
enda möjligheten att ange närhetsoperatorer är att använda frassökning.

En bra detalj tycker vi är en liten länk till hjälpfunktionen som finns markerad med
(info) i resultatlistan, där vi får veta lite fakta om sökningen. Hjälp-menyn kan nås
genom infoknappen men också genom sitemap/tools och avancerad sökning. I Hjälp-
menyn kan man följa en ”rundtur” (med liten interaktivitet) och studera FAQ,
frequently asked questions. Här hittar vi också följande information under rubriken Web
results: FAST ett sök- och Internetföretag från Norge tillhandahåller resultaten för
Lycos. Looksmarts dokument hamnar bland de 10 främsta i listan om det finns
relevanta träffar tillgängliga. Vi får också veta att Lycos network tillhandahåller en del
dokument, så kallat "editorial content".

Presentation: Träffarna presenteras som 1 av ex. 23 507. Searchengine showdown, som
är en stor nyhetssida på WWW som sysslar med att bringa reda i söktjänstdjungeln,
berättar att träffarna sorteras efter relevans. De presenteras med titel, KWIC (keywords
in context) och URL. Datum, språk och filstorlek kan man däremot inte utläsa från
dokumentsurrogatet. En länk märkt Sidesearch öppnar upp det aktuella dokumentet till
höger och flyttar samtidigt sökresultaten till en ram på vänstra sidan (Notess, 2003).

 6.3.2 MSN search
MSN Search är Microsofts satsning på en online söktjänst. Microsoft-tjänsten startade
under hösten 1997, i samarbete med Ikotomi (Sullivan, 1997). Utöver detta har de även
avtal med Overture för leverans av pay-per-performance-träffar (Bowman & Olsen,
2003). I samband med att de startade gjorde de följande uttalande:

                                                  
16 Lycos avancerade söksida [http://search.lycos.com/adv.asp]
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Our goal is not to make MSN.com the number one search site on the Internet," said Ed
Graczyk, MSN's lead product manager. "Our goal is to make MSN.com the number one site
on the Internet, period. And [search is a key component] of that.

Sullivan, 1997.

Nu har det gått snart fem år sedan denna introduktion, och MSN Search inverkan på
utvecklingen av online sökmotorer kan som det förutspås i artikeln ovan inte varit
särskilt stor. Vad som dock har skett är att de har fått en stor andel av trafiken till
portaler. Microsoft meddelade i maj 2003 att de håller på att utveckla en egen
sökspindel, MSNBot, för att bygga upp ett eget index (Sullivan, 2003). Denna
utveckling kan vara ett sätt för Microsoft att skapa ett monopol på sökmotormarknaden
medan andra hävdar att det är ett välkommet tillskott som kanske kan bryta det monopol
som Google.com idag nästan har (Sullivan, 2003). Hu och Ricciuti (2003) spekulerar i
sin artikel att denna satsning på en intern sökfunktion till samtliga sina program, i och
med nästa generation av Windows, kan komma att ge Microsoft en mycket större del av
marknaden än vad de har idag. Denna funktion skall kunna söka såväl internt på den
egna datorn som externt på Internet via samma gränssnitt. Microsoft anger dock inte när
MSN Search kommer att leverera träffar från det egna indexet (Sullivan, 2003).

Search.msn.com

Figur 7: Exempel på MSN Search framsida

RF: Nej

QE: Nej, dock ger tjänsten möjlighet till att användaren själv genomför en QE, men det
är helt på eget initiativ. Denna sökmotor visar inte upp någon av de extra funktioner vi
studerade, varken relevance feedback eller query expansion i någon form.
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Presentation: Sidan är ren och liknar Google.com hemsidan i det att det inte finns en
massa reklam och liknande på start sidan. Dock har MSN satsat på att ha en katalog-
struktur under sitt sökfält. Användarna har därför två ingångsmöjligheter att använda sig
av för att söka, antingen via sökfältet eller så kan användaren bläddra i katalog-
strukturen.

Användaren kan även välja att utföra en avancerad sökning och denna ger klart fler
möjligheter och mer hjälp med formulering av sökfrågan. Här kan användaren påverka
ordningen på träffarna, typ av dokument som skall visas samt hur sökfrågan skall tolkas
av sökmotorn, t.ex. om det är boolesk sökning med operatorer, frassökning eller
titelsökning.

Träffarna som sökmotorn levererar kan man säga är minimalistiska till sin utformning
först anges sidans titel i fetstil, denna är även en hyperlänk till träffen, sedan kommer ett
mycket kort utdrag från hemsidan och sist kommer nätadressen i klartext.

Hjälpfunktionen: Är enkel och lättfattlig och bygger på samma teknik som i Microsofts
program, ett nytt fönster poppar upp där man kan söka i en FAQ för sökmotorn. Dock
så är hjälpen på en ganska grundlig nivå.

6.3.3 Enkätresultat för fråga 2
MSN Search och Lycos har förutom information via söksidorna tillhandahållit vissa
svar genom att besvara våra frågor i enkäten. Det är en person på respektive söktjänst
som har besvarat enkäten. Tyvärr har vissa tvetydigheter uppstått om vilken söktjänst
som frågorna avser eftersom det ingår många olika söktjänster i varje koncern. Vårt
intryck är att svaren gäller generellt för samtliga söktjänster inom koncernen. Vi har
ställt en fråga om vilka interaktiva tjänster som är inbyggda i söktjänsten. Eftersom
ordet interaktivitet är så mångtydigt har vi i nästa fråga specifikt frågat efter QE och RF.

Terra Lycos tolkar ”interactive features” som hur man låter användarfeedback påverka
vad användaren finner från dag till dag och menar att ”Query Refinement Page Region”
är ett exempel på detta. Förslagen kommer från en logganalys och ska representera vad
andra användare har gjort för samma fråga. De berättar att Hotbot (en söktjänst ägd av
Terra Lycos) också har samma funktion men att den däremot behöver aktiveras genom
en markering av preferenser. Hotbot har också stora möjligheter för användaren att
anpassa användargränssnittet så att det bättre passar de personliga sökbehoven
(bilaga 2).

MSN search talar om en allmän trend för produkterna, nämligen att integrera sökning
med andra funktioner. Som ett exempel på detta pekar Robertson på en ny funktion i
senaste versionen av Word (bilaga 3). I Microsoft Word 2003 kan man i verktygs-
menyn hitta rubriken Referensinformation. En meny öppnas upp vid sidan av
dokumentet, där det finns olika valmöjligheter bl.a. MSN Search och översättnings-
tjänster (både gratis och betaltjänster). Ett alternativt sätt är att klicka på ett ord i den
egna texten samtidigt som Alt-knappen trycks ner. Sökresultaten presenteras 5 i taget i
miniformat.

Terra Lycos nämner i frågan om ”teoretiska modeller” förutom det förut beskrivna
Query Refinement/Suggest Query också att de kan kategorisera frågor för att sedan mål-
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inrikta reklamannonser genom dessa kategoriseringar. Deras fokus vad gäller sök- och
återvinningsfunktioner ligger just nu på lokal sökning och personaliserad sökning
(bilaga 2).

Vid genomgång av enkätsvaren insåg vi att vi borde ha frågat efter QE och RF, samt be
respondenten motivera olika val. Men vi ville inte påverka respondenten utan få dem att
själva ange vad de ansåg vara interaktiva funktioner. Robertson, forskare på MSN,
förklarar förhållandet mellan teorier och praktiska funktioner som QE och RF
(bilaga 3). QE och RF är funktioner, inte teoretiska modeller. Det finns olika teorier om
hur dessa funktioner ska utföras. Möjligtvis kan designen av dessa metoder ha sin
upprinnelse i olika teorier eller modeller, men teorin bör aldrig vara den enda orsaken
att använda en speciell metod. Både inklusion och andra val vad gäller dessa metoder
görs efter följande överväganden. Varje metod som ska användas måste gå igenom en
utvärdering, dessutom måste den vara praktiskt genomförbar (practicality).
”Furthermore, the effect of development, testing and evaluation may well be to obscure
the original theory” (bilaga 3). MSN Search menar att de använder många metoder som
har föreslagits i teoretiska modeller i sina olika söktjänster. Dessa beskrivs förklarligt
nog inte i enkäten.

6.3.4 Sammanfattning av fråga 2
Vi har endast undersökt två söktjänster och kan därför inte göra några generella
slutsatser. RF och QE räknar vi till gruppen praktiska tillämpningar av IIR och dessa
funktioner har vi diskuterat ur vissa aspekter i föregående frågeställning. Förutom RF
och QE har vi också sökt efter andra funktioner relaterade till hur användaren får hjälp
med formuleringen av sökfrågan samt funktioner där användaren på något sätt hjälper
systemet och därmed också sig själv med att berätta vad han/hon anser vara relevant.

Varken MSN Search eller Lycos har tjänster som de kallar RF. Vi tror att det är ovanligt
även bland andra söktjänster. Vi har dock funnit en söktjänst som har denna funktion
Whittlebit.com. På Lycos söktjänst ligger en logganalys av vad användarna har klickat
på till grund för olika förslag på nya sökningar, vilket presenteras under "Narrow your
search". I enkäten kallas det för query refinement. Användaren förändrar inte (som man
skulle kunna tro) sin ursprungliga sökfråga utan en helt ny sökfråga produceras
automatiskt. Vi anser inte att detta är varken RF eller QE. Lycos utför också en
kategorisering av sökfrågor i syfte att göra bättre anpassad reklam.

Användaren får lite tips på hur han kan skriva in sökfrågan och även stavningsförslag på
felstavade ord. Båda söktjänsterna har i den avancerade menyn möjlighet att fylla i ett
formulär som snävar in sökningen. QE fungerar endast manuellt i våra två
undersökningsobjekt. De satsningar som verkar ligga i tiden är personalisering och
integrering av sökning i andra tjänster.

6.4 Fråga 3
Finns det diskrepans mellan forskningens rekommendationer och hur verkligheten ser
ut?
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Vi ville ha en allmän inblick i hur arbetet på en söktjänst fungerar, varför vi ställde
några frågor som inte direkt är relaterade till de specifika tjänsterna. Först kommer vi att
redovisa för vem som utför forskningen på söktjänsterna och hur.

Vi har frågat om det finns en speciell avdelning för forskning och utveckling (R&D) på
företaget och i förekommande fall hur denna interagerar med IR-forskningen. MSN har
en stor forskningsavdelning som täcker många och vitt skilda ämnen. De utför dessutom
utvecklingsarbete inom både produktutvecklingsgrupper och servicegrupper. Många av
företagets delar använder IR-system, så därför är de en viktig del av forskningen. Denna
inkluderar både grundforskning och utveckling. Många av de anställda inom MSN är
aktiva medlemmar av forskningsvärlden inom IR, berättar Robertson (bilaga 3). Lycos
har till skillnad från MSN ingen egen forskningsavdelning och följaktligen missar
Lycos härigenom en möjlighet till kontakt med forskningsvärlden (bilaga 2).

Så här fungerar utvecklings och utvärderingsarbetet på de undersökta söktjänsterna:
MSN är just nu mitt inne i arbetet med att utveckla en egen sökmotor. Detta har
inneburit att de varit tvungna till att sätta sig in i alla ”egendomligheter” kring
webbsökning. Företaget inkluderar också andras sökmotorer i olika produkter som de
sedan använder på egna dokumentsamlingar. I detta arbete handlar det också om en
mängd algoritmer samt att integrera sökning med andra uppgifter. När MSN ska lägga
till nya funktioner till en söktjänst går det till så här: ”…a product development
group…will start each development cycle by constructing a long list of features that
they would like to include; typically this list will get whittled down in the course of
development…” (bilaga 3). Vi undrade om marknadskrafterna hade stor inverkan i
prioriteringen. ”Obviously, features that we think will give us a competitive edge have
priority”, säger Robertson (bilaga 3). Han menar också att det är hela produktpaketet
som gör tjänsten gångbar på marknaden, inte enstaka egenskaper. De interna
utvärderingarna är dock huvudkällan för dessa beslut. Utvärderingar anses vara viktiga
på MSN och dessa kan se ut på olika sätt. Den tekniska evalueringen utgör en stor del,
omfattande utvärdering av användargränssnitt görs också bl.a. med hjälp av
användarpaneler. Produktutvecklingsteamet på MSN utför också traditionella
återvinningstester, t.ex. på material från TREC eller internt material. ”Probably we
don’t yet do enough of this”, menar Robertson (bilaga 3).

Lycos utför marknadsundersökningar som ibland inkluderar och lägger den vikt på olika
teknologiföretags åsikter som de tycker är tillbörligt. De använder sig också av
logganalys för att spåra trender. Detta i syfte att förse användarna med datakällor och
verktyg. Exempel på nya funktioner som tillkommit på detta sätt är bildsökning och
stavningsförslag. I enkäten svarar Lycos att marknadskrafterna inte påverkar deras
utveckling av nya funktioner, det gör däremot ”user need and ROI17” (bilaga 2).
Utvärdering sker genom marknadsanalys, fokusgrupper, surveys och loggdataanalyser.

Vår forskning har visat att det finns vissa förutsättningar för samarbete mellan
söktjänsterna och IIR-forskningen. Det finns många konferenser världen över som
behandlar olika aspekter av IR-forskning. MSN anger in sitt enkät svar att de har flera
medarbetare som är aktiva deltagare i dessa konferenser, där ibland TREC (bilaga 3).
TREC har som syfte att verka som en plattform för just denna typ av utbyte av idéer. På

                                                  
17 ROI= return on investment
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dessa konferenser deltar ofta kända IR-forskare och presenterar sina resultat (Voorhees,
2002). Andra konferenser som kan nämnas är SIGIR och CoLIS. Men
kommunikationen bör inte vara enkelriktad utan forskningsfältet kan säkert lära sig av
söktjänsterna också.

Vidare krävs det att företagen har en forskningsavdelning för att de själva skall kunna
utveckla sina sökmotorer. I fallet med TerraLycos som anger att de inte har en
forskningsavdelning blir det svårt att samarbeta med forskningen, tror vi. Vilken
utbildning och bakgrund de anställda har är en intressant faktor som påverkar
förutsättningarna till ett samarbete. I enkäten valde vi att inte undersöka bakgrunds-
informationen på personalen, eftersom detta skulle kunna vara en undersökning i sig
själv.



55

7 Analys

I detta kapitel kommer vi att knyta ihop vår teoridel och vår resultatdel. De resultat som
vi har kommit fram till under vår forskning analyseras utifrån de forskningsfrågor som
vi har ställt. Först diskuterar vi metoden som vi har valt för vår forskning, därefter
kommer vi att ta upp bortfallet i vår enkätundersökning och vad det innebär för vårt
resultat. Till sist kommer vi att analysera och föra en diskussion kring varje fråga.

7.1 Metoddiskussion
Metoden som vi valde för denna undersökning anser vi har fallit väl ut med några
enstaka undantag. Som vi redan i metodavsnittet (kap. 2) nämner så är valet att skicka ut
en enkät med öppna frågor inte den mest optimala metoden, vilken skulle vara att
genomföra intervjuer på plats med samtliga undersökningsobjekt. I våra två teorikapitel
(kap. 4 & 5) har vi i huvudsak bedrivit litteraturstudier och det anser vi ha varit en
fungerande metod som har gett oss ett material att analysera. Den del av metoden som
vi kanske hade gjort på ett annat sätt är enkäten. Där fick vi ett stort bortfall, vilket
försvårar vår analys. Problematiken med detta kommer vi nu att ta upp.

En viktig del i vårt arbete för att besvara vårt huvudsyfte var att vi behövde komma åt
söktjänsternas syn på forskningen. Detta är inget som de skriver om på sina
informationssidor. Vi valde att insamla denna information med en e-postenkät. Enkäten
skickade vi ut till nio stycken olika söktjänster, AOL (den tionde) meddelade att de inte
var intresserade att delta. Denna undersökning fick inte riktigt det utfall som vi hade
hoppats på. Nu blev utfallet att bara två av de tio svarade med svar som vi på ett eller
annat sätt kan analysera. Anledningen till detta bortfall anser vi till en viss del ha sin
grund i metoden. Vi använde oss av flera olika metodologiska grepp för att minska
bortfallet. Först så skapade vi en personlig kontakt med våra undersökningsobjekt vid
ett telefonsamtal där vi fick klartecken att de var intresserade att delta i undersökningen.
Efter den första utskicksomgången hade enbart ett svar inkommit. Vi skickade efter en
vecka ut ett påminnelsebrev, detta gav resultatet att vi fick in två korta svar från Yahoo
och AskJeeves. Efter lite grävande så fick vi en ny kontaktadress till MSN Search,
denna gav ett snabbt och uttömmande svar. När det gått två veckor efter påminnelsen
valde vi att avsluta insamlingsprocessen för att komma vidare i forskningen.

Bortfallet påverkar självklart vårt resultat på det sätt att analysen av enkätsvaren lätt kan
bli ganska polariserande då vi endast har två ordentliga svar. Ett annat problem med
svarsmängden är att underlaget för analys är litet. Vi försöker undvika att jämföra de två
svar vi har fått, utan istället se dem som två exempel på online söktjänster, och inte göra
någon generalisering för alla. Denna analys kommer vi dock att ta upp senare i detta
kapitel.



56

Vi anser dock att avsaknaden av svar inte skall ses som en fullständigt misslyckande,
utan att utifrån detta kan vi tolka vilket intresse som dessa företag visar forskningen. I
samtliga fall har vi haft kontakt med en person per telefon som uppgav att de skulle
fylla i enkäten omgående. Vi tolkar det stora bortfallet som att företagen inte anser att
de har något att vinna på att ha en dialog med forskningen. Detta kan tyckas vara en lite
hård tolkning men det är fortfarande så att de personer vi pratade med fick enkäten inom
10 minuter efter samtalet och vi fick inget svar i flesta av fallen.

Det finns andra möjligheter att genomföra denna undersökning på som vi tror vi skulle
fått en bättre svarsfrekvens, t.ex. genom telefonintervjuer. Dock fick vi som det framgår
i den tidigare beskrivningen inte någon indikation på att vi skulle få ett så knapert utfall.
När detta uppdagades så var det för sent att göra om hela undersökningen. En annan
orsak till detta var att vårt urval, där vi valde de största sökmotorerna, gjorde att vi helst
inte ville byta ut någon av dem för att göra om undersökningen.

7.2 Analys av första frågeställningen
Fråga 1: Vilka förbättringar kan relevance feedback och query expansion metoder
tillföra söktjänsternas tjänster?
Vi ska i detta kapitel diskutera vad RF och QE kan tänkas tillföra söktjänster i
allmänhet. Den typ av förbättringar vi syftar på, är de som användaren märker av och
verkligen har nytta av. Diskussionen bygger främst på teoretiska resonemang, men vi
kommer också att referera till några användarundersökningar.

Vi börjar med teorin. En första fråga att ställa sig är ifall RF och interaktiv QE är de
ideala metoderna för sina respektive syften, eller om det finns bättre alternativ? I vissa
fall kan en bra rankningsalgoritm minska behovet av RF och QE, menar vi. Efthimiadis
(1996, s.121) skriver att ett alternativ för att omformulera sökningen är att använda
tesaurus eller ämnesordskataloger. Dessa metoder kräver att användaren besitter vissa
specialkunskaper, menar Efthimiadis. Att konsultera en tesaurus eller ämnesordskatalog
är metoder som brukar appliceras före första sökningen, men går även att använda vid
andra stadier i sökningen. Beaulieu (1997) menar att användning av tesaurus både
explicit och implicit är till fördel vid omformulering av sökfrågan. Systemen kan själva
utföra denna process, men de termer som sökaren bidrar med är också värdefulla. Vi
menar däremot att ett system som är interaktivt till viss del bildar användaren, vilket i
sin tur gör att den tillgodoser sig de specialkunskaper som krävs för att använda mindre
interaktiva system. Detta ser vi som en fördel för alla parter.

Fördelar med RF som vi funnit beskrivna i litteraturen är att precisionen och därmed
effektiviteten ökar. Processen sker oftast i små greppbara steg och användaren kan
skyddas från för mycket detaljer om själva processen. Förutom dessa fördelar tycker vi
att det är positivt att det är användaren som har det sista ordet om dokumentens relevans
och inte en utomstående bedömare. Att RF-processer har en möjlighet att arbeta med
icke-binär relevans är också positivt, menar vi. Det har visat sig komplicerat att i
utvärderingar isolera komponenten QE och det är därför svårt för forskningen att säkert
belägga effektivitet eller effekter. Både RF och QE kan inkludera mycket interaktivitet,
vilket var orsaken till att vi intresserade oss för dessa funktioner. Korfhage (1997)
menar att användaren bör involveras i processen för att förbättra systemet. Användaren
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kan uppleva en ökad delaktighet i processen och dialogen med systemet kan förbättras
genom dessa processer, menar vi. Dessutom har processen ofta som resultat att antalet
keywords i en sökfråga utökas, vilket oftast är till fördel för resultatet (Buckley, Salton
& Allen, 1994).

I våra studier av QE och RF har vi upptäckt att dessa ofta likställs med varandra, eller
att den ena är överordnad term till den andra eller tvärtom. Dessa två metoder kan
ibland verka vara synonyma i texterna (t.ex. Efthimiadis, 1996; Beaulieu, 1997). Det
kan därför vara svårt att separera dessa metoder och därmed avgöra vilka specifika
fördelar den ena eller andra metoden medför. Vad vi har fått klart för oss är dock att
dessa metoder, rätt utförda, ger förbättrat sökresultat.

Vi har nu beskrivit varför funktionerna RF och QE kan förbättra en söktjänst.
Söktjänsterna kan också försämras, beroende av den speciella design som det nya
användargränssnittet får, menar vi. Detta ligger däremot inte i vår frågeställning. Ett
annat problem som RF kan innebära är att sökaren tappar intresset om processen är för
lång och omständlig.

Tidigare har vi diskuterat kring de olika sätt det finns att utföra RF och QE och den
stora betydelse som dessa val har. Ingwersen & Willett (1995) nämner två olika skolor
inom interaktiv IR; intelligent IR och en mer stödjande inriktning. Vi tror att man kan
dela upp de metoder som vi har avhandlat i dessa två inriktningar. Det finns RF-metoder
som sker helt automatiskt utan att användaren har en aning om vad som händer. En
andra inriktning är att visa användaren vad som händer i systemet efter varje handling
från användarens sida, en mer interaktiv metod. QE kan också vara både automatisk och
interaktiv. Interaktiv QE har en möjlighet att lära användaren hur han bäst använder
olika söktermer och funktioner. Vi anser att den metod som med bäst resultat kan
appliceras på söktjänsterna på nätet är IQE. Efthimiadis pratar också om en tredje
metod, manuell QE, vilken vi inte närmare behandlar här.

En viktig fråga för söktjänsterna är om de ska satsa på att systemet ska simulera en bild
av användaren eller stimulera och hjälpa användaren till att söka effektivare? Vi
personligen föredrar den senare av dessa. Vi inser att alla användare inte är lika utan har
olika behov och förkunskaper. Därför tycker vi att användaren skall ha möjlighet att
välja bland olika gränssnitt och automatiseringsgrad, helst inom samma söktjänst. En
metafor som går att använda här är kamerametaforen, det bör alltså finnas både
automatkameror och systemkameror allt efter intresse och krav. Ett intryck vi har fått är
att det finns en trend bland söktjänsterna just nu att automatisera och förenkla så många
processer som möjligt. Allt ska gå snabbt och enkelt, vilket i och för sig är bra. En risk
med detta tror vi är att användaren får allt mindre insyn och kunskap om vad systemet
svarar på och var informationen kommer ifrån.

Är det då praktiskt möjligt för söktjänsterna att tillhandahålla dessa tjänster? Whittlebit
är ett exempel på att RF går att införa på en sökmotor. Idag erbjuder många söktjänster
en så kallad Suggested search som är ett alternativ till RF. Något som flera sökmotorer i
dag satsar på är riktad reklam som baseras på sökarens val av söktermer. Detta anser vi
inte direkt är i linje med vad vi ser som förbättring för användaren. Denna utveckling
ger inte bättre träffar och vi hoppas därför att söktjänsterna satsar på andra områden
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också. Om vi skall se något positivt med denna utveckling så är det att den kan öka
reklamintäkterna och ge förtagen resurser att satsa på andra områden.

7.3 Analys av andra frågeställningen
Fråga 2. Vilka praktiskt tillämpbara metoder inom IIR använder söktjänsterna sig av?
I vårt arbete med denna frågeställning har vi undersökt ett par söktjänster som vi
presenterar i resultatdelen. Detta resulterade i att vi inte fann några direkta exempel på
varken QE eller RF. Men det fanns i och för sig funktioner på söktjänsterna som kan
sägas vara varianter på dessa metoder. I detta stycke diskuterar vi lite kring orsakerna
till detta. Vi har även funnit att det var svårt att avgränsa vilka metoder som kan anses
ha sin grund i IIR-forskningen. Våge (2004) hävdar att söktjänster i allmänhet är dåliga
på att berätta om den bakomliggande tekniken utöver att nämna att den är bäst. Enligt
vår mening skulle det vara till stor fördel för alla parter med bättre och mer
lätttillgänglig information om söktjänsternas olika finesser vid söktillfället.
Söktjänsterna kan ibland vara dåliga på att visa upp och göra reklam för sina olika
funktioner (Våge, 2002), undantag till detta är funktioner som ökar besökarantalet, t.ex.
”Toolbars”.

Som vi redan har nämnt kan vi inte se att MSN eller Lycos använder sig av IQE och RF.
Vi frågar oss om det är något vi har missat eller är det så att de inte har dessa
funktioner? Vi misstänker att dessa eller liknande funktioner ofta kan dölja sig i system
med andra namn. En annan anledning till att vi inte kan finna QE och RF är att
söktjänsterna använder sig av automatiska system. Söktjänsterna beskriver inte alltid
exakt hur de hanterar en sökfråga, t.ex. kan den bearbetas av flera olika system i
bakgrunden som användaren inte kan styra över. Detta är som vi ser det ett uttryck av
trenden att söktjänsterna blir mer och mer automatiska. De anser alltså att sökarna inte
har behov av att se hur sökningen behandlas. Vilket inte alltid är av dåligt eftersom det
lätt kan leda till att den kognitiva bördan blir för stor. Vad vi dock saknar är möjligheten
till att manuellt ställa in och avgöra huruvida olika metoder skall användas på
sökningen.

Enligt Coddingtons (bilaga 2) svar i enkäten har Lycos en variant på dessa metoder som
de kallar Suggest Query. Vi menar att detta är en typ av social recommendation (Hearst,
1999). Denna funktion innebär att förslag på nya sökfrågor presenteras i form av länkar.
Systemet använder sig av logganalys för att ta fram dessa. Då vi inte har funnit någon
närmre beskrivning på hur denna funktion fungerar så kan vi inte uttala oss om var den
hör hemma. Funktionen dyker inte upp på alla sökningar utan bara på ett fåtal. Denna
metod fungerar oftast bäst på sökningar inom populära ämnesområden inom t.ex.
musik. Då den bygger på tidigare sökningar är den inte särdeles funktionell inom smala
genrer. MSN anger inga RF eller QE-metoder i enkäten. Vi kunde inte heller finna
några sådana här funktioner på deras söktjänst.

Det kan också tänkas att söktjänsterna är lite försiktiga med att sprida information om
deras tjänster av risk för att affärshemligheter skall nå konkurrenterna. Det brukar t.ex.
sägas att Googles rankningsalgoritm är lika hemlig som Coca Colas recept.
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7.4 Analys av tredje frågeställningen
Fråga 3: Finns det diskrepans mellan IIR-forskningens rekommendationer och hur
verkligheten ser ut?
I denna del kommer vi att analysera vårt resultat samt föra en diskussion kring vilket
genomslag forskningen har på söktjänster. I denna analys tar vi upp forskningens
rekommendationer och jämför detta med vilka faktiska tjänster som inkluderas i
söktjänsterna. Avslutningsvis för vi en diskussion kring samarbetet och dialogen mellan
forskningen och söktjänsterna.

 7.4.1 Forskningens rekommendationer
Vi börjar med mer generella forskningsrön för att sedan gå in mer i detalj på praktiska
tillämpningar som kan vara relevanta för online söktjänster. I vårt teorikapitel
presenterar vi nya rön inom relevansforskningen som representeras bland annat av
Kekäläinen & Järvelin (2002a), Borlund (2003). Schamber, Eisenberg & Nilan (1990)
hävdar bland annat att relevans är multidimensionell, d.v.s. att tolkningen kan förändras
beroende på användare. De menar även att relevansen är dynamisk i den mening att den
kan förändras för användaren över tid och situation. Användaren är den som avgör bäst
vilka dokument som är relevanta för just sitt informationsbehov.

En vanlig indelning av relevans är binär och ickebinär. Kekäläinen & Järvelin (2002a)
konstaterar i sin artikel att det finns olika grader/nivåer av relevans. Fortfarande bygger
de flesta söktjänsterna på binär relevans då de använder booleska återvinningsmodeller,
som i och för sig kan vara kraftigt modifierade. När användaren får möjlighet att
bedöma ett dokument är valet oftast mellan relevant och inte relevant, som är fallet med
t.ex. Whittlebit.com. Vi kan inte se att söktjänsterna på något påvisbart sätt har tagit till
sig de möjligheter som icke-binära relevansställningstaganden ger. Applicering av
denna typ av tankar, anser vi, skulle kunna förbättra söktjänsternas effektivitet ur ett
relevansperspektiv.

RF och QE är metoder som kan appliceras för att öka effektiviteten. Båda dessa metoder
fungerar genom att på ett eller annat sätt omformulera sökfrågan. Salton & McGill
(1983) menar att omformulering helst bör ske efter en initial fråga för att ge bästa
möjliga resultat. RF och QE ligger i linje med deras påstående och kan appliceras på en
online söktjänst.

Vi anser att IQE, som kan inkludera RF, är den bästa formen av QE att appliceras på
söktjänster på nätet. Då främst för att denna metod kan använda sig av dynamisk och
multidimensionell relevans. Sökaren är en central del av processen och detta faktum
möjliggör en mer omfattande relevansinput. Denna input innehåller flera olika nivåer.
Saracevic (1997) (se figur 3) menar att det finns flera olika användarnivåer som bör
inkluderas; kognitiv, affektiv och situationell. Vi hävdar även att relevansinputen inte
bara blir mer omfattande utan även inkluderar flera nivåer. Ju mer information
användaren får möjlighet att ge systemet desto större chans får systemet att returnera
relevanta träffar.

Forskningen har visat att metoder som IQE (Efthimiadis, 1996) och RF (Buckley,
Salton & Allan, 1994) kan förbättra online söktjänsters effektivitet. Vi anser att dessa
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metoder därför bör integreras i dessa system. I vår empiriska studie av söktjänsterna
fann vi inga exempel på varken QE eller RF. Terra Lycos har dock en funktion på sin
söktjänst som automatiskt går igenom sökloggarna för att ta fram förslag på nya
sökfrågor som sökaren kan använda sig av. Vi anser inte att denna funktion, då sökaren
inte kan styra den på något sätt, inte är interaktiv. Dessutom bygger denna tjänst på vad
tidigare användare har ansett vara relevant, och inte den enskilde användarens
relevansbedömningar. Allen (1996, s.52) går så långt att han menar att intvingandet av
användare i stereotyper kommer att leda till en informationsåtervinningskatastrof.
Denna metod kan möjligtvis fungera som en startpunkt. Vi medger dock att denna
funktion har drag av RF. Liknande funktioner, som genererar alternativa sökord vilka
kan läggas till en sökning, finns på andra söktjänster, t.ex. Altavista och Gigablast
(Våge, 2004). Det exempel på RF som vi har funnit online är den redan nämnda
söktjänsten Whittlebit. Sist i detta kapitel (kap. 7) kommer vi att behandla orsakerna till
att dessa funktionerna saknas på söktjänsterna.

Grundsynen i IIR-forskningen har förändrats i riktning mot ett mer användarcentrerat
tänkande och vi ansluter oss till denna tanke. En aspekt av denna grundsyn är att man
ser på användarna som målmedvetna individer som är kapabla att själva ta hand om sin
sökning (Savolainen, 2003, s.87). Baeza-Yates & Ribeiro-Neto (1999) förespråkar
interaktiva söksystem som är så pass flexibla att varje enskild användare får en
möjlighet att anpassa söktjänsten så den passar deras önskemål. Korfhage (1997) menar
att interaktiva tjänster som involverar användaren direkt i processen signifikant ökar
precisionen. Detta är ett avsteg från laboratoriemodellen där man bortser från vissa
användaraspekter vid bedömningar av systems effektivitet. Vi menar att användaren
måste vara delaktig och kunna påverka processen för bästa resultat. Utan denna
möjlighet så blir användaren utlämnad åt andras spekulationer, som i och för sig oftast
är välvilliga. Tjänster som ger möjlighet för sökaren att anpassa funktionaliteten på
söktjänsten efter deras behov anser vi vara användarcentrerade. Exempel på sådana här
tjänster är formulär, inställbara filter och personliga inställningar, där användaren kan
spara en profil som söktjänsten använder sig av.

En indikation på att söktjänsterna börjar glida i denna riktning är t.ex. Hotbot där
sökarna kan ställa in filter och spara dessa inställningar till framtida sökningar. I en
intervju med Nicklas Koski (Våge, 2002) beskriver han att söktjänsterna, efter att ha
varit inriktade på att utveckla portaler, numera satsar mer på söktjänsten. Dessa har
utvecklats till att bli mer användarvänliga och relevanta än tidigare. Han nämner
Googles framgång som en anledning till denna förändring.

Det finns två olika skolor inom IIR-forskningen, antingen vill forskarna att användarens
beteende simuleras eller att det stimuleras (Ingwersen & Willet, 1995, s.170-171). Som
vi tidigare har nämnt i analysen så anser vi att det är bättre att stimulera än att simulera.
Främst för att detta leder till att användarna förhoppningsvis lär sig att utnyttja de olika
funktioner som söktjänsten erbjuder. Denna kunskap är viktig i dagens informations-
samhälle då mer och mer information finns åtkomlig via Internet. System som bygger
på att simulera användarens beteende är i vårt anseende ett sämre alternativ. Vi dömer
dock inte ut metoden som helt oanvändbar då den har sina användningsområden.
Fördelen med att stimulera sökaren kan vara att denna blir mer benägen att återkomma,
då det är en lärande process. Problemet med simulering av användarbeteende kan i de
fall där det inte fungerar tillfredställande för sökaren avskräcka från ytterligare försök.
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En metod som söktjänsterna kan använda för att hjälpa sökaren är att anpassa
användargränssnittet. Vissa forskare (t.ex. Saracevic, 1997) har poängterat användar-
gränssnittets stora betydelse för resultatet. Det bör framförallt hjälpa användaren att
omvandla sitt informationsbehov till en sökfråga anpassad till systemet (Hearst, 1999,
s.257). Vi håller med om att detta kan ha stor inverkan på resultatet. Det är av vikt att
användargränssnittet är enkelt och lättfattligt. Visuella hjälpmedel som t.ex. ikoner,
animationer kan vara till hjälp för vissa användare medan de verkar förvirrande för
andra. Det optimala är därför att denna typ av funktioner skall vara på och
avstängningsbara.

Enkelhet är speciellt viktigt när vi kommer in på att applicera RF och QE i söktjänstens
utbud. Eftersom dessa metoder kanske kan verka komplicerade och för att inte skrämma
bort användare behöver gränssnittet verka för att processen skall vara lätt att följa. Det
finns som vi har tidigare nämnt tre olika metoder för att genomföra QE. I de system som
vi förespråkar bör det användas IQE. Denna metod fungerar genom att systemet tar
hand om själva processen med att formulera om sökfrågan men det åligger användaren
att ta de beslut som möjliggör denna omformulering. Här kan gränssnittet vara till stor
hjälp, genom att ge en överblick över processen och klara och tydliga instruktioner.
Motsvarande gäller för RF, där är det dessutom av stor vikt att presentationen av
träffarna ger den information som krävs för användarens relevansbedömningar.

De söktjänster som har deltaget i vår undersökning kan sägas vara varandras motpol,
där MSN Search står för den rena söktjänsten medan Lycos ger ett rörigare intryck. Vi
kan inte direkt uttala oss om användargränssnitten ser ut generellt eftersom vi i vår
forskning kring detta bara undersökt två söktjänster.

 7.4.2 Samarbetet mellan söktjänster och forskning
Vi skall nu diskutera samarbetet mellan söktjänster och forskningen och olika faktorer
som kan påverka detta samarbete. Den mest offentliga form för detta är olika
internationella konferenser. Vi har tittat specifikt på TREC, denna konferens har som
målsättning att öka utbytet av information mellan akademiska, kommersiella och
statliga instanser (Voorhees, 2002, s.1). TREC är tyvärr mest inriktat på att utvärdera
system och då oftast enligt laboratoriemodellen. Dock sker det ett meningsutbyte mellan
grundforskningen och söktjänsterna, t.ex. deltar MSN i TREC. Robertson säger också i
enkäten att delar av deras forsknings- och utvecklingsavdelning deltar aktivt i
forskningsfältet. Lycos däremot har ingen intern forsknings- och utvecklingsavdelning.

Vi ställer oss därför frågan om det har någon betydelse om det finns en egen forsknings-
avdelning? Vi tror att företagen har möjlighet att ta till vara den forskning och
utveckling som sker utan att genomföra den själv. De företag, som t.ex. Terra Lycos,
som inte har egen forskning har alltid möjligheten att anskaffa denna genom att köpa
upp tjänster eller företag. Denna lösning passar nog medelstora företag eftersom de inte
har resurser att betala de kostnader som utvecklingsarbete kräver. Resultaten vid olika
konferenser publiceras och detta material finns att tillgå.

En faktor som kan spela in på företagens samarbete med forskningen är vilken
bakgrund/utbildning som personalen har. För att kunna ta till sig forskningsresultat
underlättar det att ha en akademisk bakgrund. Utan denna bakgrund kan det vara svårt
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att skaffa sig det kontaktnät och överblick över forskningen som ibland är en
förutsättning. Denna problematik innefattar också den klyfta som finns mellan
IR-forskare och forskare inom datavetenskapen.

 7.4.3 Diskrepansen mellan rekommendationer och verklighet
De flesta söktjänster är företag som styrs på kommersiell basis. Detta innebär att de
tjänster som implementeras på något sätt måste ge ekonomisk utdelning, ROI. I vår
enkät ställde vi en fråga där respondenterna skulle återge hur det faktum att de befinner
sig på en kommersiell marknad påverkar deras ställningstaganden. Varken MSN eller
Lycos ansåg att detta hade en stor betydelse på deras tjänster (bilaga 2 & 3). MSN
medgav dock att tjänster med konkurrenskraft har prioritet (bilaga 3). Vi tror att detta
innebär att tjänster som har direkt ekonomisk vinst snabbare blir applicerade på
söktjänsterna. Tjänster som däremot inte har en tydlig ekonomisk vinstfaktor blir endast
applicerade om företagen anser att de har en indirekt vinstfaktor, som genom ökad
söktrafik och därmed reklamintäkter. Företagen har också intresse av att särskilja sig
från konkurrenterna vilket gör att de använder olika termer för i princip samma
företeelser. Det talas ofta om ”narrow your search” och ”suggested search” vilka kan
vara väldigt lika. Detta blir ännu tydligare när vi jämför Lycos svar med deras söksida
där de använder olika termer för samma tjänst (bilaga 2).

De ständiga uppköpen som sker i denna bransch gör att den blir mer och mer likriktad
när de stora blir större och de mindre försvinner. En vanlig metod för utveckling av nya
tjänster är att ett litet företag utvecklar en ny funktion eller tjänst. Detta företag köps sen
upp av ett större, t.ex. Terra Lycos anskaffning av Teoma för att förbättra sin söktjänst.
Vi tror trots detta att det har betydelse om de stora söktjänsterna gör satsningar på dessa
områden, då de ofta brukar få efterföljare.

Vi kan slutligen konstatera att i våra undersökningar inte ha funnit de tjänster som vi
trodde att vi skulle finna. Vad vi dock har kommit fram till är att RF och QE används i
olika former men inte renodlat i interaktiva former. Det kan vara som i Lycos fall där de
genomför en logganalys för att rekommendera nya sökfrågor till sökaren. Som vi redan
har sagt anser vi inte att denna funktion är varken RF eller QE, men det är mycket
troligt att denna har mycket gemensamt med RF & QE. En anledning till att
söktjänsterna inte använder dessa funktioner lägger Spink et al. (1998) fram, nämligen
att det behövs en ganska hög ökning av framgången med en sökning för att det skall
vara intressant för applikation på Internet. Dessa tjänster har inte denna höga faktor. En
aspekt som man måste ta hänsyn till i onlinesystem är den tekniska delens prestanda. RF
och QE är båda beroende på denna del då de skulle innebära en ökad påfrestning på
systemet. Detta gäller framförallt för RF (Aalbersberg, 1992, s.11). Denna ökning kan
man säga är relaterad till söktrafiken vilken är enorm på de stora söktjänsterna.

Söktjänsterna har flera olika funktioner och tjänster som kan fungera som substitut till
RF och QE. Efthimiadis (1996) menar att det även finns andra alternativ till att
omformulera sökfrågorna som t.ex. tesaurus och ämnesordskataloger. Vi menar att
dessa funktioner likaväl skulle kunna användas av söktjänsterna, vilket förekommer
redan. Förutsättning är att de är pedagogiskt uppbyggda för att även icke-specialister
skall kunna bruka dem. Trots att vi kan verka vara ganska kritiska till att RF och QE
inte är frekventa bland funktioner som söktjänsterna erbjuder, vill vi inte hävda att de
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erbjuder en dålig service. Resultaten som användarna får av de sökningar som de gör är
oftast mycket bra, Hearsh (2002, s.5) har kommenterat att t.ex. Google.com har gett
bättre resultat än deras egna specialskrivna system.

Introduktion av RF och IQE i en söktjänst handlar i våra ögon om att ge användarna en
möjlighet att ytterligare påverka sina sökresultat. Vi ser även ett värde i att interaktiva
tjänster har en tendens verka lärande i det att sökarna blir bättre på att söka genom
dessa. De får även en viss insyn i hur söktjänsterna fungerar, vilket gör att de på ett
bättre sätt kan värdera resultaten från en sökning, samt att de får en bättre möjlighet att
ta ställning till vilka tjänster som de kan ha användning av.
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8 Slutdiskussion

Vi har under arbetets gång upptäckt att många ämnen och forskningsområden går att
relatera till interaktion och söktjänster. Det kan gälla allt från indexering till
utvärderingsmetoder, återvinningsmodeller och sökstrategier. Söktjänster kan välja att
ge service i både kort och långt perspektiv, ad hoc respektive routing. Browsing och
webbkataloger har vi inte berört i så stor grad i vår uppsats. Anledningen till detta är att
vi misstänker att läsaren redan har blivit presenterad för tillräckligt många faktorer.

Ett område som vi skulle ha kunnat involvera är Natural Language Processing, som ger
användaren möjlighet att skriva in sin sökfråga på naturligt språk. Eftersom Ask Jeeves,
en söktjänst som stödjer NLP inte inkluderades i undersökningen prioriterade vi bort
detta. Men NLP skulle kunna vara ett möjligt område att forska vidare på.

Vi har i vårt arbete har upptäckt ytterligare områden där det finns luckor och därför
skulle vara intressanta som framtida forskningsområden. Dessa luckor eller brister
gäller främst inom forskningen gentemot online söktjänsters system i realistiska
situationer, d.v.s. inte på små experimentella system i laboratorieförsök. HCI och ”more
like this” är två sådana områden där man skulle kunna forska vidare. Dessa områden
skulle kunna utforskas genom en användarundersökning eller studier av söktjänsterna
hemsidor, det behöver alltså inte genomföras med en enkätundersökning. HCI är ett
forskningsområde som främst studeras inom datavetenskap. Men vi skulle vilja se mer
forskning inom informationsvetenskapen som är relaterad till användargränssnittet och
interaktivitet i söksystemen.

Både RF och QE är beroende på söksystemets utformning för att fungera, d.v.s. de är
systemmetoder. Detta faktum innebär att större delen av forskningen på dessa har
hamnat inom den systemorienterade forskningen. Vi tror att utvecklingen av dessa
metoder även skulle kunnat dra nytta av influenser från den användarcentrerade
forskningen.

Vi ville studera om det fanns ett samarbete mellan den akademiska världen och
sökföretagen. Vi tror att detta samarbete är av vikt för att sökmotorerna skall utvecklas
och förbättra sina tjänster till användaren. En indikation på detta samarbete är utfallet av
vår enkät, vilket visar på svalt intresse från söktjänsternas sida att bidra till den
akademiska forskningen. Vi anser också att system som hjälper användaren, genom
olika interaktiva metoder, och som samtidigt ge sökaren en inblick för hur söksystemen
fungerar är att föredra. Detta leder i sin tur menar vi till att sökaren blir bättre på att
söka.
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Ordlista

Aboutness: Ett alternativ till ämnesbegreppet, som började användas på 70-talet.
Aboutness är centralt inom bl.a. indexering och klassifikation. Exempel på definitioner
är: vad ett dokument handlar om eller dess egenskaper, en slags kunskapsrepresentation
och en semantisk kondensering av texten.

Ad hoc: Som tillämpas för ändamålet från fall till fall.

Algoritmer: Syftar i denna uppsats på de interna dataalgoritmer som styr bland annat
rankning i online söktjänster. Dessa är oftast välskyddade företagshemligheter.

Batchsystem: Dessa system är en idag förlegad metod för att utföra databassökningar,
där den som ville utföra en sökning skickade iväg sökfrågan till databasvärden. Denna
sökfråga utfördes och den som ställde frågan fick svaret ofta i form av en utskrift eller
senare i form av en datafil.

Binär relevans: Det finns bara två poler, antingen är dokumentet relevant eller icke-
relevant. Anges ofta med en etta alternativt nolla.

Effectiveness: Effektivitet med betydelsen att processen når sitt mål. Det finns en
betoning på att nå målet.

Efficiency: Effektivitet med betydelsen att det finns en minimal förlust i processen. En
annan översättning kan vara kostnadseffektivitet.

Precision: Andelen relevanta dokument av den totala mängden dokument som ett
söksystem återvinner vid en sökning, anges oftast i procent.

Query expansion: Med detta menar vi en återvinningsmetod som grundar sig att ge
användaren hjälp med att utvidga sökfrågan för att ge denna möjlighet till bättre
träffresultat. Detta sker oftast genom olika semiautomatiska system.

Recall: Ett mätvärde, oftast angivet i procent, som indikerar hur många av de relevanta
dokumenten som en söksystem återfinner vid en sökning.

Relevance feedback: Med detta menar vi när ett återvinningssystem tillåter användaren
att på ett interaktivt sätt ange vilka dokument i en träffmängd som är relevanta.
Systemet tar sedan och utför en ny sökning där träffarna rankas på nytt för att bättre
stämma överens med användarens informationsbehov.
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Tesaurus: Alfabetisk eller systematisk förteckning över termer inom ett visst
ämnesområde och deras inbördes förhållande.

Topic: Inom TREC används denna term för att beskriva ett informationsbehov som
deltagarna i TREC skall försöka att tillgodose. Till varje Topic så finns inom vissa spår
färdiga relevansställningstaganden.

Track: En term som används inom TREC för att beskriva de olika spår som deltagarna
följer. Olika exempel på track är t.ex. HARD Track och Interactive Track.

TREC Text REtreival Conference: Se kapitel 3.2.2

Uncertainty: Redan i de tidiga kommunikationsteorierna talades det om en
osäkerhetsfaktor. Inom informationsvetenskapen ser man ofta på information som
reduktion av osäkerhet (t.ex. Kuhlthau). Osäkerhet kan bl.a. handla om ignorans,
ofullständighet, slumpmässighet och vaghet.

Usability: Användar- stöd/-vänlighet.
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Bilagor

Bilaga 1 :Brevet till undersökningsobjekten:

Hello

We are two Swedish students, Magnus and Kerstin, who are writing our master’s thesis
in library and information science at Lund University. Our research area is online search
engines and their functionality, with focus on the adaptability of current interactive
information retrieval research to online search engines. It is our objective to determine
the impact of the information retrieval research on the development and refinement of
interactive features and search facilities of online search engines – hence, this request.
We have been in contact with your company to get hold of an e-mail address to a person
that has knowledge about our field of research. If you feel that you are not the right
person to answer this questionnaire, please forward it to the right person.
We hope that you will take the time to fill in the questionnaire. It’s not so important to
get your personal opinions as it is to get the general view from the company’s
perspective. As we are well aware of the problem of trade secrets we are not asking you
to reveal your retrieval algorithms, strategies or information of this kind, but if you
could in a general way answer our questions we would be most grateful.
Please answer the questions as thoroughly as possible. We are foremost interested in
your views on these aspects usability, interactivity, personalization and functionality of
your search engine.
If you have any questions about the questionnaire please feel free to send an e-mail to
magnus.mattisson@lub.lu.se or call: +46 (0)709 945 342 (Magnus)

QUESTIONNAIRE:

Do you have a R&D department? Can you describe their fields of research?

How does the R&D department interact with the research field of information retrieval?

What types of search/retrieval features are you at the moment focusing on?

Can you describe the decision making process around adding new features on to your
search engine?

How does the fact that you are on a competitive market affect your prioritizing of the
development of new features for your search engine?
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How do you evaluate the performance and overall functionality of the search features of
your search engine? Both those in development and those already online.

Can you describe what interactive features that are incorporated in your search engine?

Do you use any theoretical models in your search engine such as query expansion and
relevance feedback? Please explain your choises.

Other general comments that you feel you would like to add to the subject?

Sincerely

Magnus & Kerstin

PS.
We have attached a .rtf document of the questionnaire
DS.
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Bilaga 2 Terra Lycos
Magnus,

I have received the following feedback from our search team. I hope it is helpful. good
luck on you thesis.

Best Regards,
Michael.

 1. Do you have a R&D department? Can you describe their fields of
 research?
 We do not currently have a research department.

 2. How does the R&D department interact with the research field of
 information retrieval?
 No.

 3. What types of search/retrieval features are you at the moment
 focusing on?
 Local search, personalized search.

 4. Can you describe the decision making process around adding new
 features on to your search engine?
 We perform market research which sometimes includes, but is not
 limited to, doing due dilligence on various technology companies.

 We also monitor and mine our query logs to spot trends in order to
 provide users with applicable data sources as well as tools. A good
 example of this might be image search and spelling suggestions.

 5. How does the fact that you are on a competitive market affect your
 prioritizing of the development of new features for your search
 engine?
 We weigh our decisions based on user need and roi.

 6. How do you evaluate the performance and overall functionality of the
 search features of your search engine? Both those in development and
 those already online.
 Market analysis/feature comparisons, focus group studies, surveys as
 well as log data analyses.

 7. Can you describe what interactive features that are incorporated in
 your search engine?
 Not clear what is meant by this. If I interpret this to mean how do
 we allow user feedback to effect what users see day to day I would
 point someone to the "Query Refinement Page Region" which appears
 directly beneath the graphical ad unit at the top of Lycos Search.



75

 These query suggestions come from log analysis and represent what
 other users have done for the same query. HotBot has the same region
 but it needs to be enabled on Web Results Preferences. HotBot also
 allows you to completely customize the interface to best suit your
 personal search needs.

 8. Do you use any theoretical models in your search engine such as query
 expansion and relevance feedback? Please explain your choises.
 I would say yes, the Suggest Query or Query Refinement I nmentioned
 above is one example. We also have the ability to categorize queries
 and target ad units through these categorizations.

 9. Other general comments that you feel you would like to add to the
 subject?
 Greg Notess's site (http://searchengineshowdown.com/), Danny
 Sullivan's site (http://www.searchenginewatch.com) and Webmasterworld
 (http://www.webmasterworld.com/category3.htm) may be of interest.
 They generally describe the search landscape from an outsider
 standpoint.

[ Klippt bort orginalbrevet från e-postbrevet]
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Bilaga 3 MSN Search
QUESTIONNAIRE:

1. Do you have a R&D department? Can you describe their fields of research?

We have a large research department, covering a large area of theoretical and
practical computer science and quite a wide range of related areas. In general
development (as contrasted with research) is done in the product development
groups and to some extent in service groups also. Taking them together, we have a
vast R&D effort.

2. How does the R&D department interact with the research field of information
retrieval?

Several products and services of the company make use of information retrieval
systems, so a significant amount of the R&D effort is in this general area. This
includes basic research as well as development. Members of the company are active
members of the research community in the field.

3. What types of search/retrieval features are you at the moment focusing on?

Different groups within the company are focusing on different aspects. It is public
knowledge that the company has recently decided to develop its own web search
engine; this has meant a major involvement in all the peculiarities of web searching
(the scale in documents and queries; speed of response; search algorithm
components such as use of linkage; user interface aspects such as the presentation of
snippets etc.) In addition, the company has other search engines in various products,
intended for use with inhouse document collections of various kinds. Again there is
a significant amount of algorithm work; at the user interface end, there is work on
integrating search with other tasks (such as authoring).

4. Can you describe the decision making process around adding new features on to
your search engine?

Difficult to summarise – also complicated by the fact that we have several search
engines. Essentially a product development group owns the development process,
and will start each development cycle by constructing a long list of features that
they would like to include; typically this list will get whittled down in the course of
development, for various reasons including internal evaluations of the product at
various stages.

5. How does the fact that you are on a competitive market affect your prioritizing
of the development of new features for your search engine?

Obviously, features that we think will give us a competitive edge have priority. But
since the competitiveness of a product is a result of the whole package rather than
individual features, that consideration perhaps does not play a major role in
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considering individual features. However, the main point of interaction is probably
the internal evaluations mentioned earlier.

6. How do you evaluate the performance and overall functionality of the search
features of your search engine? Both those in development and those already
online.

As indicated above, evaluation is important. However, there is a variety of forms
and styles of evaluation. A major component is technical evaluation – evaluation for
robustness, looking for bugs etc – common to all software development. There is
fairly extensive user interface evaluation, based on panels of users and preset tasks
or relatively unconstrained use – again common to all software with user interfaces.
At the other end of the scale there is traditional retrieval testing of search engines,
with relevance judgements. A lot of this is done by members of the product
development teams; increasingly, some involves external test corpora (e.g. TREC
materials) or internal corpora designed on similar lines. Probably we don’t yet do
enough of this (personal comment!).

7. Can you describe what interactive features that are incorporated in your search
engine?

Again, more than one search engine! I can’t really tell you about the future web
search service – it will certainly have some features borrowed from other well-
known search services, and also some of its own! For the other products, I would
say that a general trend is to integrate search with other functionality. For example,
on the current version of my company’s word processor, there is a tool called
“research” which is essentially a search service integrated with the word processor.

8. Do you use any theoretical models in your search engine such as query
expansion and relevance feedback? Please explain your choises.

I am inclined to the view that the question “do you use theoretical models in your
search engine” is an ill-formed one. Search engines don’t have models in them –
they have methods, algorithms, procedures. It is possible that the design of these
methods is based on or derives in some way from models or theories, although a
model or theory is seldom (and should never be) the only reason to use a particular
method. Another component is evaluation; yet another is practicality. Any method
to be used, whether or not it is suggested by a theory, has to pass these other tests
before it is included. Furthermore, the effect of development, testing and evaluation
may well be to obscure the original theory. It is even possible for the same method
to be suggested by different theories.

Furthermore, query expansion and relevance feedback are functionalities rather than
theoretical models. There are (various different) theoretical models about how to do
both of these things. But the inclusion or otherwise of these functionalities is subject
to the sort of considerations discussed above.



78

It is certainly the case that we use some methods suggested by theoretical models in
our various search engines. I’m afraid I don’t think it’s feasible for me to identify
and explain them all.

9. Other general comments that you feel you would like to add to the subject?

I think I’ve made all the comments already!


