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FORORD

Rapporten er en del av en større magi3tergradsoppgave i tekst
søking ved Institutt for informasjonsvitenskap (Universitetet i 
Bergen). Den skal tjene som bakgrunnstoff til den resterende 
delen av avhandlingen som beskriver et forsøk i tekstsøking 
basert på argumenter i naturlig språk (prosjekt NORIS (34) STANS 
"Strategier i Tekstsøking med Argumenter i Naturlig Språk). I 
fremstillingen er det derfor spesielt lagt vekt på de sider ved 
tekstsøking som blir berørt i denne delen forskningsdelen. Det 
bør også nevnes at det var et mål i seg selv å få rapporten under 
100 sider - noe som har ført til en komprimert fremstilling med 
få eksempler.

Rapporten er blitt til innenfor rammen av prosjekt NORIS (50) ved 
Institutt for rettsinformatikk. Dette prosjektet, som har fått 
tittelen FORT (FORsats til Tekstsøking), har som formål å under
søke muligheten for en "intelligent" forsats til tekstsøking. 
Prosjektet er finansiert av Norges teknisk- naturvitenskaplige 
forskningsråd og er planlagt avsluttet i 1985.

La meg benytte denne anledningen til å takke alle de som har 
lest gjennom og kommentert rapporten. En spesiell takk til Jon 
Bing og Joan Nordbotten.

Oslo, juni 1984 
Tove Fjeldvig
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1. INFORMASJONSSØKESYSTEMER

1.1 Innledning

Det er i dag et 3tort behov for effektive informasjonssystemer.
I de siste irene har det nærmest skjedd en eksplosjon på "infor
masjonsmarkedet". Det publiseres og distribueres mer informa
sjon enn noen gang tidligere, og utviklingen innen datatek
nologien har gjort det mulig å registrere, lagre, bearbeide og 
spre informasjonen på en effektiv og rask måte.

Informasjon er nødvendig i enhver beslutningsprosess - både 
privat og yrkesmessig. Skal man imidlertid kunne dra nytte av de 
store informasjonsmengdene og trekke ut den informasjonen som er 
vesentlig, trenger man effektive informasjonssøkesystemer. 
Utviklingen på dette området har ikke skjedd i samme takt som 
økningen i informasjonstilbudet. Mange opplever den store infor
masjonsmengden mer som en belastning enn som et gode, og en 
holdning man ofte møter blant folk er at det er vanskelig og 
tidkrevende a plukke ut det som er vesentlig. Dessuten inne
holder den mottatte informasjonen ofte alt for mye irrelevant 
inf ormas jon.

Denne rapporten vil rette oppmerksomheten mot tekstsøkesystemer. 
Et tekstsøkesystem er et hjelpemiddel til å fremskaffe dokumenter 
(f.eks. tekster) som er relevant i forhold til et gitt problem. 
Det egner seg godt for store tekstsamlinger og forutsetter ikke 
at tekstene må bearbeides på forhånd. I de siste årene har 
stadig flere tatt i bruk tekstsøkesystemer, og de viser seg egnet 
på en rekke ulike områder.

Tekstsøkesystemer er bare en av mange typer informasjonssøke- 
systmer. Før jeg går nærmere inn på hva som karakteriserer et 
tekstsøkesystem, skal jeg kort definere et informasjonssøkesystem 
og forsøke å se tekstsøkesystemer i lys av denne definisjonen.

1



X.2 Informasjon oa dat»

Et informasjonssøkesystem er et system for lagring og fremhenting 
av informasjon. En mer presis definisjon avhenger av hvilken 
tolkning man gir begrepet "informasjon".

"Informasjon" er et vanskelig og omdiskutert begrep. I dagligtale 
brukes det svært upresist og ofte synonymt med "opplysning", 
kunnskap", nyheter", "data", "meddelse" mv. I denne fremstil
lingen vil jeg gi informasjon en helt bestemt betydning og la det 
bety kunnskap eller tilskudd til kunnskap. Dette er i samsvar 
med Langefors sin definisjon av informasjon som lyder som følgende 
(jfr. Langefors 1969:15):

"I samband med informationsbehandling - till skillnad från 
koramunikationsteorins informationsdiakurser - skall informa
tion anv&ndes i beståmt syfte og dess datarepresentatlon 
bearbetas på beståmt séLtt. Då blir samtidigt informations- 
begreppet mera grlpbart. Det visar sig bl.a. att man har 
behov av att dels tala om information i betydelsen kunskap og 
dels om meddelanden som utgoer informationstillskott i 
betydelsen tillskott til vår kunskap."

Informasjon har med dette fått et semantisk innhold og er derfor 
relativt i den betydning at ulike personer på grunn av ulike 
erfaringer og personlighet vil kunne oppfatte en melding for
skjellig og fa  forskjellig informasjon.

Informasjon vil her bli brukt i motsetning til "data". Uttrykket 
"data" vil jeg bruke om informasjonsbærerne, dvs. de fysiske 
symboler (tegn og signaler) som bærer informasjonen. For at data 
skal transformeres til informasjon, mâ de først na fram til noen 
som kjenner symbolene og relasjonene mellom dem og som har 
kunnskap nok til â forsta hva de representerer. Denne sondringen 
mellom "informasjon" og "data" stemmer overens med den ordbruk 
som er vanlig i Norge ved behandling av informasjonssystemer.
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Den stemmer også overens med Langefors sin beskrivelse av "data"

"Data blir da benåmningen pS de symboler, av de mest skilda 
apparitioner och fysi3ka realiseringar, som genom att de kan 
iakttas eller upptattas av oss kan foermedla ett meddelande, 
dvs. ett kunskapstillskott til oss."

I utenlandsk litteratur om informasjonssøkesystemer anvendes 
uttrykket “data" ofte i betydningen faktisk opplysning eller 
fakta. Jeg skal komme nærmere tilbake til forskjellen mellom 
begrepsbruken i utenlandsk litteratur og i denne rapporten.

1.3 Beskrivelse av et informasjonssystem

Med utgangspunkt i denne definisjonen av informasjon, vil betegn
elsen "informasjonssøkesystem" både kunne anvendes p4 dokument- 
gjenfinningssystemer, databasesystemer, ekspertsystemer og alle 
andre typer systemer for fremhenting av informasjon. Det omfat
ter både manuelle og maskinelle søkesystemer - såvel indekserings
systemer som fulltekstsøkesystemer. Faktisk finnes det eksempel 
på informasjonssystemer som ikke lar seg automatisere, f.eks. 
søking på sedvanerett. Eksempel på "typiske" Informasjonssøke
systemer er indeksregisteret i en bok, timeboken hos en tannlege, 
telefonkatalogen, et bibliotekkartotek, et leksikon, teledata, en 
togtabell, et arkivsystem eller et datamaskinelt system for gjen
finning av rettskilder (f.eks. LOVDATA-systemet).

I fig. 1.3/1 er det gitt en skisse av et informasjonssøkesystem. 
Vanligvis assosierer man et søkesystem bare med den delen av sys
temet som foretar selve søkingen, men i studie av 3økesystemer
- og spesielt ved vurdering av søkeeffektiviteten - er det nød
vendig å se på hele systemet. Skissen omfatter derfor hele 
informasjonssøkesystemer, bestående av en oppdateringsdel og en 
søkedel.
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Fig. 1.3/1 Skisse av et informasjonaaøkeaystem

4



"Oppdateringsdelen" - eller "lagringsdelen" - utgjør den delen av 
systemet som tilrettelegger informasjonen for søking. Målet er å 
få informasjonen representert i systemet på en slik måte at den 
effektivt kan utnyttes i søkeprosessen.

Oppdateringsdelen består av to hovedprosesser:

il) ti 1 retteleggelse av informasjonen for søking,
(2 ) lagring av data.

Den første prosessen består i å transformere den informasjonen 
som skal gjøres til gjenstand for søking (f.eks. tekster) til 
data. Dette vil normalt si å gjennomføre en analyse av informa
sjonen og representere den i samsvar med de spesifikasjoner som er 
gitt for søkesystemet. I f.eks. et system for gjenfinning av 
dokumenter vil dette si a velge en hensiktsmessig representasjon 
av dokumentene som kan utnyttes i søkeprosessen. I tradisjonelle 
biblioteksystemer blir det gjennomført en manuell indeksering av 
dokumentene hvor bøker, artikler o.l. tildeles 3tikkord. I et 
automatisert system overlates deler av denne prosessen til 
søkesystemet. En fullstendig automatisering forutsetter at det 
er mulig a spesifisere nøyaktig hvilken informasjon som skal 
trekkes ut av inndataene og hvordan denne skal representeres 
entydig. Dette kan være vanskelig, og mye forskningsarbeide har 
vært rettet mot utvikling av avanserte metoder for automatisk 
indeksering. Få av disse metodene er imidlertid implementert 
(jfr. f.eks. Salton s arbeide). I de senere ar har arbeidet med 
"kunstig intelligens" Spnet nye muligheter for informasjons- 
søkesystemer, og det gjenstår å se i hvilken grad man kan utnytte 
disse metodene til å lette det manuelle arbeidet ved tilrette- 
leggelse av datamaterialet.

Lagringsprosessen omfatter en systematisering av data slik at mari 
kan finne fram til den ønskede informasjonen pa en rask og enkel 
måte. I et manuelt IR-system vil man f.eks. sortere data alfa
betisk, mens man i et maskinelt system har langt flere og mer 
avanserte metoder a velge mellom. I f.eks. et dokumentgjen-
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finningssystem er det vanlig a lagre alle aktuelle søketermer i en 
invertert fil hvor det til hver term er knyttet referanser til de 
dokumenter termen forekommer i. Oppslaget i den inverterte filen 
kan også effektiviseres ved f.eks. å konstruere en indeks som gir 
nærmere informasjon om hvor omtrent i filen de enkelte termer ligger 
lagret (jfr. fig. 6 .2 / 1 og 6 .2/2 ).

Den nederste delen av figur 1.3/1 illustrerer søkedelen. Dens 
målsetning er å finne fram til informasjonen som brukeren søker - 
og bare denne. Søkedelen består av tre hovedprosesser:

(3) transformasjon av problem til søkeargument,
(4 ) søking,
(5) presentasjon av resultatet.

Utgangspunktet er en bruker som har et problem og som henvender 
seg til søkesyatemet for å få hjelp til å løse dette problemet.
Det første brukeren må gjøre er å formulere problemet etter de 
retningslinjer som gjelder for søkesystemet. Brukeren trans
formerer sitt problem til en form (søkeargumentet) som systemet 
kan tolke og som er i samsvar med prosess (1) ovenfor. I f.eks. 
et dokumentgjenfinningssystem er det viktig for søkeresultatet at 
brukeren anvender de samme termer og uttrykk til å beskrive sitt 
problem som det er brukt i ''databasen" til a beskrive det samme 
problemet med. Hvis det ikke er overensstemmelse mellom søkeargu
mentet og dokumentbeskrivelsene, vil man ikke nå fram til de 
relevante dokumenter.

Selve søkingen går ut på å sjekke søkeargumentet mot "databasen", 
f.eks. finne fram til et bestemt telefonnummer i telefonkatalogen 
eller alle dokumenter som inneholder en bestemt terra.

Søkingen resulterer i et resultat som skal presenteres for 
brukeren. I et manuelt system vil resultatet som oftest gi seg 
selv idet det ikke finnes alternative presentasjonsformer. I et 
maskinelt system derimot, kan brukeren ofte velge mellom ulike 
presentasjonsformer. Man kan f.eks. velge hvilke deler av de
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funne dokumenter som skal vises på skjermen eller i hvilken 
rekkefølge dokumentene skal presenteres. Flere tek3tsøke- 
systemer tilbyr også å ranuere de funne dokumentene ut fra deres 
sannsynlighet for relevans.

1.4 Ulike lnformaalonabehov; faktasøking og lntereaaeaøking

Informasjonsbehovet hos en bruker varierer med problemstillingen, 
og man kan snakke om ulike typer informasjonsbehov. Enkelte 
ganger ønsker man et presist svar på en forespørsel, f.eks. "Hvor 
stort var trygdebudsjettet i 1982?”, mens andre ganger absolutt 
alt som er skrevet om et gitt emne, f.eks. ''Finn alle dokumenter 
som drøfter trygdebudsjettet for 1982". Det stilles ulike krav 
til søkesystemets egenskaper i de to tilfellene og likeledes til 
representasjonen av informasjonen i 3ystemet. Enkelte systemer 
kan være godt egnet til visse formål, men mindre til andre. Det 
er viktig å være klar over hvilke type forespørsler man ønsker 
systemet skal betjene før man velger søkesystem (eventuelt 
konstruerer ett) og tilrettelegger informasjonen for søking.

Man kan grovt sett skille mellom to ulike typer søkesituasjoner, 
her kalt faktasøklng og interessesøking.

Faktasøking er karakterisert ved at brukeren søker etter et 
eksakt svar (fakta) pa sitt problem, f.eks. "Hva er kokepunktet 
for vann?" eller "Hvilke personer er født den 15.4.1953?". Pro
blemet i spørsmålet) er av en slik karakter at det bare har ett 
svar, og det hersker ingen tvil ora sannhetsverdien til dette 
svaret.

Skal faktasøking kunne tilfredsti 1 les ved hjelp av et
maskinelt søkesystem, må svaret være representert og lagret på en
slik måte at det er mulig for systemet å finne frem til det. Ved
tilrettelegging av informasjonen for søking må man m.a.o. ta
stilling til hvilke forespørsler søkesystemet skal kunne svare 
pa. I et maskinelt system er forutsetningen for et riktig svar 
at dataene er standarisert og at søkeargumentet gir nøyaktig og
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entydig beskrivelse av problemet som er i samsvar med maten det 
er beskrevet pa i systemet. Et positivt svar forutsetter full
stendig (100%) klaff mellom søkeargumentet og "databasen". I et 
dokumentgjenfinningssystem vil dette si at "databasen" splittes i 
nøyaktig to deler; en del med funne dokumenter og en del med ikke 
f unne.

Interessesøking derimot, betegner en søkesituasjon hvor bruker 
har ett problem f f.eks. av faglig art) og øn3ker all informasjon 
som kan belyse dette problemet, f.eks. "Gi meg alle dokumenter 
som belyser betydningen av morens vandel i farskapssaker?". Ved 
interessesøking er man ikke på jakt etter et konkret svar pa et 
spørsmål, men innholdet i dokumentene.

Interessesøking er en langt vanskeligere søkesituasjon å 
tilfredsstille maskinelt enn faktasøking. Automatisering forut
setter formalisering og standarisering av informasjonen det skal 
søkes etter, og dette skaper overkommelige problemer så lenge det 
dreier seg om faktiske opplysninger. Situasjonen er Imidlertid 
anderledes når man skal uttrykke innholdet i en tekst. Språket 
er alt for rikt og mangetydig til at det lar seg standari3ere.
Ett uttrykk kan representere ulike meningsinnhold, og det samme 
innholdet kan uttrykkes på ulike måter. Dessuten skjer det ofte 
at innholdet i et dokument oppfattes forskjellig av ulike 
personer, og det kan ofte være delte meninger om hvorvidt et 
dokument et relevant eller ikke. Det er derfor ikke mulig å 
konstruere et system for interessesøking som kan garantere at 
alle og bare de relevante dokumenter alltid blir funnet. Søke
resultatet kan derfor bare oppfattes som et forslag til relevante 
dokumenter.

I litteraturen benyttes ofte betegnelsen "referansesøking" (“ref
erence retrieval") eller "dokumentsøking" ("document retrieval") 
om det jeg her har kalt interessesøking. Disse betegnelsene 
finner jeg noe uheldig valgt, bl.a. fordi det finnes mange eksem
pler på at faktasøking kan tilfredsti Iles i et dokumentgjen- 
finningsssystem - f.eks. "Hvor mange dokumenter refererer til 
Salton?" eller "Hvor mange lover (norske lover) inneholder ordet
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"trygdekontor" eller ’trygdekontoret"?". Dessuten tillater et 
tekstsøkesystem at dokumentene representeres ved f.eks. sin 
autentiske tekst - og ikke bare i form av referanser til den.
Det er m.a.o. ikke selve datamaterialet ("databasen") som er 
karakteristisk for skille mellom faktasøking og interessesøking, 
men informasjonsbehovet som ligger til grunn for søkingen.

Saltons illustrasjon av forskjellen mellom et "reference ret
rieval system" og et "question answering system" er også en god 
illustrasjon på forskjellen mellom Interessesøking og faktasøking 
(jfr. Salton 1968 : 392):

"... if a potential customer were to ask, "What is the 
boiling point of water?", an effective question answering 
system would reply "one hundred degrees centigrade", wheras 
a reference retrieval system might provide a cituation to a 
textbook in elementary physics which in turn would contain 
information about the physical properties of water."

1.5 Bearepet "Information retrieval svatem"

I utenlandsk litteratur anvendes begrepet "information retrieval" 
(eller bare "IR") ofte i en langt snevrere betydning enn hva som 
er definert her. Enkelte begrenser det kun til maskinell 
søking, mens andre assosierer det bare med dokumentsøking. I IR- 
kretser er det mer eller mindre blitt akseptert som en betegn
else på den type arbeid som er publisert av Salcon, Lancaster, 
Cleverdon, Sparck Jones m.fl. (jfr. også van Rijsbergen 1979:1). 
Felles for disse forfatterene er at de arbeider med litteratur- 
søking, og de fleste har sin bakgrunn i bibliotekssystemer. IR-
begrepet blir derfor ofte brukt synonymt med "document ret- 
reival", "reference retrieval" og "literature retrieval". F.eks. 
Lancaster gir følgende definisjon av et “information retrieval
system" (jfr. Lancaster 1979:11-12):

9



As it is most commonly used, the term information retrieval 
is really synonymous with literature searching. Information 
retrieval is the process of searching some collection of 
documents, using the term document in its widest sense, in 
order to identify those documents which deal with a parti
cular subject. Any system that is designed to facilitate this 
literature searching activity may legitimately be called an 
information retrieval system."

Det bør tilføyes at Lancaster samtidig kritiserer den vanlige 
bruken av IR-begrepet. Med utgangspunkt i at "information'' er 
noe som bidrar til å endre kunnskapsnivået til f.eks. en person, 
mener han at et IR-system (slik begrepet brukes) ikke har til 
hensikt a formidle informasjon. I et biblioteksystem vil man som 
svar pâ en henvendelse bare få henvisninger til litteratur, men 
det er først etter at man har fått tak i litteraturen, lest og 
forstått den at man har fatt informasjon. Selv uttrykker han seg 
som følgende:

"It should be clear from the discussion above that infor
mation retrieval is not a particularly satisfactory term to 
describe the type of activity to which it is usually applied. 
An information retrieval system does not retrieve infor
mation. Indeed, information is something quite intangible; it 
is not possible to see, hear, or feel it. Me are "informed" 
on a subject if our state of knowledge on it is somehow 
changed... Information transfer can only take place if the 
user reads the document and understands it. Information, 
then, is something that changes a person's state of knowledge 
on a subject."

Ved a begrense betydningen av begrepet "IR-system" bare til doku- 
mentsøklng, utelukker man søkesystemer som ikke er rettet mot 
gjenfinning av dokumenter, f.eks. "database management systems" 
og "question answering systems". Disse systemene betegnes i 
steden som "data retrieval systems" (jfr. van Rijsbergen 1979:1-3) 
eller "fact retrieval systems" (jfr. Salton). Enkelte velger a
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holde "question answering system3" utenfor definisjonen av "fact 
retrieval". Bl.a. Kochen bruker begrepet "fact retrieval sys
tems" om systemer hvor svaret i søkeresultatet) hentes direkte ut 
fra "databasen", og "question answering systems“ ora mer ''intel- 
ligent" systemer som selv trekker slutninger på grunnlag av den 
lagrede informasjonen (jfr. Kochen 1974:66).

Umiddelbart minner skillet mellom "information retrieval" og 
"data retrieval" om forskjellen på faktasøking og interessesøking 
(som begge er informasjonssøking), men, som nevnt tidligere, er 
fakta- og interessesøking definert ut fra informasjonbehovet som 
ligger til grunn for søkingen, og ikke hvilken type søkesy3tem 
man anvender.

1 . 6  Tekst3økeavstemer

I det følgende skal oppmerksomheten rettes mot tekstsøkesystemer. 
Dvs. at fremstillingen nå begrenses kun til maskinelle informa- 
sjonssøkesystemer for gjenfinning av dokumenter. Et dokument kan
i prinsippet være hva som helst, f.ek3. et register, en objekt- 
beskrivelse, en kjemisk formel eller en tekst. En viktig egen
skap ved tekstsøkesystemer er at de stiller ingen krav til 
utformingen av dokumentene.

Denne egenskapen skiller tekstsøkesystemer fra andre typer doku- 
mentsøkesystemer (f .eks. et bibliotekkartotek), og den gjør dem 
velegnet for interessesøking. Man står helt fritt til å repre
sentere innholdet i dokumentene, og det er ingen grenser for hvor 
langt et dokument kan være. Mange velger å representere doku
mentene i naturlig språk, f.eks. et sammendrag eller den aut
entiske teksten. I slike tilfeller snakker man ofte om fri- 
tekstsøking eller fulltekstsøking. Uansett hvilken form man 
velger for dokumentene, vil enhver term kunne defineres som søke- 
terra. Av ressursmessige årsaker velger man å se bort fra ord sora 
pronomen, konjunksjoner, preposisjoner, interjeksjoner o.l. da 
disse forekommer svært hyppig og 3jelden er aktuelle som søkeord.
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Disse ordene kalles stoppord og utgjør vanligvis 40-50% av antall 
løpende ord i en tekst.

Enkelte tekstsøkesystemer har lagt forholdene enda bedre tilrette 
for interessesøking og rangerer de funne dokumentene ut fra deres 
sannsynlighet for relevans. Rangeringen skjer f.eks. på grunnlag 
av hvor stor "likhet" det er mellom søkeargumentet og det enkelte 
dokument. Jo større likheten er, jo større sannsynlighet antar 
man det er for at dokumentet er relevant for brukeren og jo 
høyere opp på resultatlisten plasseres dokumentet.

Et tekstsøkesystem er vanligvis mindre egnet for faktasøking. 
Søker man f.eks. pa ordet "London" i en biblioteksamling finner 
man alle dokumenter hvor London er nevnt bade som forfatter og 
som utgiversted - selv om det var det siste man egenlig ønsket. 1 

et ordinært tekstsøkesystem har man ingen mulighet til å søke 
pa fa3te opplysninger. Man kan til dels unngft problemet ved a 
standarisere opplysningene eller å gi dem uttrykksformer som er 
entydig (f.eks. bruke prefikser). Et tekstsøkesystem sitter 
imidlertid inne med en fullstendig oversikt over alle termer og 
rekkefølgen av termene i dokumentene, og i enkelte tilfeller kan 
denne informasjonen være tilstrekkelig for faktasøking, f.eks. 
"Hvor mange dokumenter inneholder ordet Salton?".

Enkelte tekstsøkesystemer (f.eks. SIFT og tildels MISTRAL 
og STAIRS) har løst problemet med faktasøking ved a tillate at 
dokumentene struktureres. Dv3 . at man kan reservere bestemte 
felter (deler) i dokumentet til faste opplysninger, og søke 
spesielt pa disse feltene, f.eks. søke etter alle dokumenter hvor 
"London" er spesifisert som forfatter.
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2. VALG AV DOKUMENTMATERIALE

2 .1 Innledning

I dette kapittelet vil jeg se nærmere på noen generelle aspekter 
knyttet til valg og tilretteleggel3e av dokumentmaterialet for 
søking. Dokumentmaterialet spiller en sentral rolle for søke- 
systemets ytelse. Det setter grenser for dokumentsamlingens 
aktualitet og representativitet, systemets mulighet til 3 oppnå 
gode resultater og brukernes mulighet for en effektiv relevans- 
vurdering.

Det er vanlig ved drøftelsen av informasjonssøkesystemer å be
trakte dokumentmateriale som gitt. N&r jeg her allikevel velger 
å ta opp dette temaet i et eget kapittel, er det for å under
streke betydningen av dokumentmaterialet ved vurdering av et 
søkeresultat. Spesielt gjelder dette dokumentenes utforming i 
søkesystemet, som alt for ofte blir viet for liten oppmerksomhet 
ved kon3truk3jon av et informasjonssystem.

Det første man gjør ved etablering av et dokumentgjenfinnings- 
system er å definere dokumentasjonsområde - dv3. hvilken type 
informasjon som skal representeres i søkesystemet. Innenfor 
dette området velger man de kilder som 3kal representeres i 
systemet som dokumenter. Begrepet "dokument" kan i denne for
bindelse virke noe forvirrende, da det både brukes om orginal- 
dokumentet og den repre3enta3jon som det har fått i søkesystemet. 
I det følgende vil ordet ’'dokument" bli brukt om representasjonen 
i systemet, og det opprinnelige dokumentet vil jeg kalle kilde 
eller kildedokumentet.

2.2 Representativitet og dekningsgrad

Det er mange hensyn å ta ved valg av kildemateriale. Materialet 
skal vaere aktuelt, representativt for det aktuelle dokument
asjonsområdet og - ikke min3t - gjøres søkbart innenfor gitte
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økonomiske rammer. Med "representativ" menes at informasjon i 
det valgte materialet skal utgjøre en akseptabel andel av infor
masjonen i den totale kildesamlingen på dette området (jfr. Bing 
1982:113-118».

For brukeren er det om å gjøre å få dekket sitt informasjonsbehov 
sa godt som mulig innenfor systemet, for dermed å slippe å lete 
etter mer informasjon utenfor systemet. Dette fremstilles av 
flere (bl.a. Cleverdon) som et brukerkrav om høy dekningsgrad - 
dvs. at systemet skal dekke en høy grad av brukerens informa
sjonsbehov (jfr. Salton 1968:282-283). Dekningsgraden har visse 
likhetstrekk med effektivitetsmålet gjenfinningsgrad (recall), 
men i stedet for å betrakte hvor stor andel av de relevante 
dokumenter i dokumentsamlingen som er funnet ved et søk, kan 
dekningsgraden måles ved forholdet mellom antall relevante doku
menter i dokumentsamlingen og det totale antall relevante doku
menter i alle tilbudte informasjonssystemer. Er dekningsgraden 
lik 1 , vil det si at den valgte dokumentsamling inneholder alle 
de relevante dokumenter son brukeren trenger.

Cleverdon er en av de mange som definerer dekningsgraden som 
ett av kriteriene for informasjonssystemers effektivitet. 
Siden det tar utgangspunkt i brukerens informasjonsbehov, vil 
høy dekningsgrad vaere en indikasjon på at systemet oppleves 
som "nyttig" og gjør brukeren fornøyd. Det kan imidlertid 
diskuteres hvorvidt dekningsgraden er dekkende nok som 
eneste kriterium for informasjonssystemers effektivitet.
Bing gir en kritisk vurdering av bruk av dekningsgraden som 
effektivitetsmål (jfr. 1982:106-118). For det før3te peker 
han på at dekningsgraden sier ingenting om i hvilken grad 
alternative eller supplerende kildesamlinger er til
gjengelig. En bruker kan godt være fornøyd med en lav 
dekningsgrad hvis alternative kildesamlinger er vanskelig å 
få tak i. For det andre sier den heller ikke noe om hvor
vidt det overhode finnes kildedokumenter som kan dekke 
brukerens informasjonsbehov. Står man f.eks. overfor et 
rettslig problem, kan det godt tenkes at det er rettskilder
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som ikke er representert i noe informasjonssystem. Brukeren 
kan da være misfornøyd til tross for høy dekningsgrad. For 
det tredje knytter det seg en rekke problemer til maiing av 
dekningsgraden ettersom den tar utgangspunkt i det totale 
antall relevante dokumenter i alle tilbudte informasjons
systemer .

2 .3 Ulike utforminger av dokumentet

Et kildedokument (f.eks. artikkel, brev, domsavgjørelse,objekt- 
beskrivelse o.l.) kan i prinsippet representeres pa 3 ulike 
mater:

a) stikkordkarakteristikk,
bi sammendrag,
c) den autentiske teksten.

I praksis velges dokumentets utforming ofte pa grunnlag av ytre 
faktorer, som f.eks. hvilken utforming kildedokuraentene har, hvor 
lett tilgjengelig de er, hvilket medium de foreligger pa (papir, 
maskinlesbart osv.) eller størrelsen pa kildesamlingen. Det er 
ra.a.o. ofte kostnadene som bestemmer dokumentutformingen. Det man 
lett undervurderer ved overgangen fra et manuelt til et maskinelt 
informasjonssøkesystem, er dokumentutformingens betydning for 
hvordan søkesystemet vil fungere i praksis, f.eks. hvilke behov 
det vil tilfredsstille og hvor effektivt det vil tilfredsstille 
disse behovene. Dokumentutformingen er avgjørende for hvor godt 
søkesystemet vil tilfredsstille søkefunksjonen og relevans- 
funksjonen. Den bør derfor gi dokumentene en form som kan utnyt
tes effektivt i søkesystemet.

Nedenfor vil jeg komme tilbake til dokumentutformingens betydning 
for søke- og relevansfunksjonen. Først noen ord om de økonomiske 
aspekter som knytter seg til valg av dokumentutforming.
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2 - 4 Ko3tnader forbundet med dokmnentutformlnann

Dokumentutformingen påvirker kostnadene forbundet med:

a) tilrettelegging (foredling) av kildematerialet for 
registrering,

b) registrering av dokumentene i maskinlesbar form,
c) oppdatering og lagring av "databasen",
d) prosessortid ved søking.

Den autentiske teksten forutsetter i prinsippet ingen bearbeiding 
av kildedokumentene på forhånd. Den representerer derfor det 
billigste alternativet i henhold til pkt. a). Ofte finner man 
ogsa sammendrag utarbeidet på forhånd (f.eks. son innledning 
eller hode til den autenti3ke teksten), men mer sjelden stikk- 
ordkarakteristikker. Et unntak er biblioteksystemer hvor de 
fleste bøker, tidakrifter o.l. er indeksert og tildelt stikkord.

Både utarbeiding av sammendrag og stikkordkarakteristikker 
er tidkrevende og kostbart. Hvert kildedokument må vurderes av 
minst en kvalifisert person og sammenfattes i henhold til fast
satte normer. Ved manuell indeksering anvendes ofte også kompli
serte indekseringssystemer som kan være svært kostbare å utvikle 
og vedlikeholde.

Utgiftene knyttet til pkt. b), c) og d) avhenger av størrelsen på 
dokumentmaterialet. Siden stikkordkarakteristikker vanligvis er 
mindre enn de to øvrige dokumentformene, vil de og3å utgjøre det 
billigste alternativet. Utviklingen innen datateknologien går 
imidlertid i retning av billigere, større og mer avansert maskin
utstyr, og det er derfor grunn til å tro at forskjellen i 
registrerings- og driftsutgifter for de tre alternativene stadig 
vil bli mindre. I den senere tid er det også blitt mer vanlig å 
erstatte skrivemaskinen med tekstbehandlingsutstyr, og hvis 
kildedokumentene alt foreligger i maskinlesbar form, vil den 
eksisterende dokumentutformingen gi minst registrering3arbeide.

Konklusjonen er derfor at det lønner seg a utnytte eksisterende
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materiale i så stor grad som mulig. Man bør også vurdere 
kostnadene knyttet til manuell arbeidskraft opp mot kostnadene 
til maskinressurser. Siden de fleste dokumentsamlinger endres 
over tid, bør man også ta hensyn til den teknologiske utvikling 
og den forventede tilgangen på kvalifiserte personer og utgiftene 
de vil representere.

2.5 Dokumentutformingens betydning for søkeeffektiviteten

Søkefunksjonens oppgave er å finne fram til de relevante doku
menter på grunnlag av en sammenligning av søkeargumentet og 
dokumentene. Jo bedre innholdet i brukerens problem og kilde- 
dokumentene kommer til uttrykk i termene, jo større mulighet har 
systemet for å skille mellom relevante og irrelevante dokumenter.

Et tekstsøkesystem vil normalt oppfatte alle tre dokumentformene 
som stikkordbeskrivelser, ettersom ethvert ord i dokumentene 
uansett i prinsippet er søkbart. Spørsmålet er derfor hvilke av 
de tre dokumentformene gir best grunnlag for søkefunksjonen og 
følgende best søkeresultat. Med "best" siktes det her til søke- 
effektiviteten målt i gjenfinningsgrad og presisjon (Jfr. fig. 
3.5/1).

Et vanlig argument for bruk av manuell indeksering framfor doku
menter i naturlig språk, er at man på denne måten får uttrykt 
eksplisitt innholdsmessige sider i dokumentet som ellers bare 
fremkommer implisitt av teksten. Det hevdes ogsa at bruk av 
kontrollerte indeksvokabular gir større kontroll over ordbruken i 
dokumentene (f.eks. synonymer) enn bruk av naturlig språk.

Kontrollerte forsøk i tekstsøking har imidlertid vist at 
effektivitetssvikt bare i liten grad 3kyldes implisitet. Ved 
Institutt for rettsinformatikk (IRI) har vi bl.a. gjennomført 
flere kontrollerte forsøk i tekstsøking hvor vi har studert år
sakene til at relevante dokumenter ikke er funnet. I alle for
søkene utgjorde implisitet bare 10-15% av svikten i gjenfinning3 - 
grad (jfr. Fjeldvig 1980:161-163).
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Et kontrollert forsøk i tekstsøking går ut pa at man for en 
gitt dokumentsamling definerer et sett med spørsmål som er 
aktuelle for samlingen. For hvert 3pørsmai gar man gjennom 
alle dokumentene og merker av de dokumenter som er relevante 
i forhold til spørsmålet (kalt fasiten). Deretter blir 
spørsmålene transformert til søkeargumenter og en maskinell 
søking blir gjennomført. Det maskinelle resultatet blir sa 
sammenlignet med fasiten, og gjennfinningsgrad og presisjon 
blir malt.

En sammenligning av disse resultatene med Lancasters forsøk med 
MEDLARS (jfr. Lancaster 1969:646), viser at implisitet, som årsak 
til svikt i gjenfinningsgraden, ikke er større enn den svikten 
som ved en indeksering skyldes uteglemmelse av eller unøyaktig
heter ved tilordning av stikkord.

I Lancasters undersøkelse av det medisinske informasjons
systemet MEDLARS utgjorde selve indekseringen årsak til 37,4% 
av svikten i g jenfinningsgrad. Av dette utgjorde arsakstypen 
insufficiently exhaustive" 20,3%. Selv om forsøkene og 

resultatene ikke er direkte sammenlignbare med IRI's forsøk, 
viser de allikevel at implisitet ogsa spiller en rolle som 
årsak til 3vikten i gjenfinningsgrad i systemer basert pa 
indeksering av dokumentene. Det bør imidlertid tilføyes at 
alle forsøkene som det er referert til, er gjennomført i små 
kontrollerte omgivelser. De kan derfor bare bidra til a 
styrke eventuelle hypoteser og ikke til a danne grunnlag for 
konklus joner.

Det er flere interessante 3ider ved diskusjonen om hvilke av 
dokumentformene som tilfredstiller søkefunksjonen best. Det 
synes a herske enighet om at den autentiske teksten gir bedre 
resultat enn sammendrag - eller mer generelt, at jo flere 
meningsbærende termer det er i dokumentet, jo bedre søkeresultat 
(jf r. pkt. 7.2 (6 )).
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Det nest omstridte spørsmål er likevel forholdet mellom automa
tisk indeksering og manuell indeksering - hva gir best resultat?
Med automatisk indeksering menes at systemet selv går gjennom 
tek3ten og genererer søkegrunnlaget (stikkordene). Det finnes 
imidlertid mange ulike metoder bade for manuell og automatisk 
indeksering, og spørsmålet er hvilken metode (evt. indekserings
system) som tilfredstilier søkefunksjonen best.

Det foreligger en rekke empiriske undersøkelser som nettopp 
har forsidkt å belyse dette spørsmålet. De konkluderer bl.a. med at 
sofistikerte og arbeidskrevende Indekseringssystemer ikke gir den 
forventede effektivitetsforbedring. De oppfordrer derfor til 
bruk av billige og enkle former for indeksering - og hvis det 
skulle være ressurser til overs anbefaler de at pengene brukes 
heller til utforming av lengere dokumenter enn avanserte indeks
eringssystemer. Disse prosjektene vil jeg komme nærmere tilbake 
til i avsnitt 7.1 og 7.2.

2.6 Henavnet til relevanavurderlngen

Med relevan3vurderingen” siktes her til den mulighet systemet 
gir brukeren til effektivt (raskt) å kunne vurdere hvorvidt de 
funne dokumentene er relevante ut fra de valgte dokumenrepre- 
3entasjonene (jfr. Bing 1982:143).

Man må gå ut fra at den autenti3ke tek3ten gir best grunnlag til å 
avgjøre om et kildedokument er relevant eller ikke. I mange til
feller vil Imidlertid den autentiske teksten være så lang at rele- 
vansvurderingen ikke blir effektiv. I slike tilleller kan den 
effektiviseres ved å velge kortere dokumentbeakrivelser, f.eks. 
sanmendrag eller stikkordkarakteristikker. Stikkordbeskrivelser 
gir brukeren små muligheter til å vurdere kildedokumentenes rele
vans utover den vurderingen som allerede ligger implisitt i 
søkingen. Søketermene er jo valgt ut fra den tro at de forekommer i 
de relevante dokumenter, og 3økeargumentet danner derfor en hypo
tese om hvilke egenskaper et relevant dokument skal ha.

Sammendrag derimot, gir ofte en god gjengivelse av innholdet i
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kildedokumentene. Man finner derfor ofte sammendrag som innledning 
eller hode til den autentiske teksten, f.eks. i domsavgjørelser.
Det er derfor grunn til a tro at sammendrag vil føre til en effek
tiv relevansvurdering - og kanskje også være den dokumentutforming 
3om tilfredstiller relevansfunksjonen best i mange tilfeller (jfr. 
Bing 1982: 145).

De fleste tekstsøkesystemer har en eller flere egenskaper som kan 
bidra til a effektivisere relevansvurderingen, f.eks. bare vise 
tittelen (evt. sammendrag) eller det første avsnittet til de 
funne dokumenter - eller bare de deler av dokumentet hvor søke- 
termene forekommer (fokusering, "highlighting" eller KWIC-format).
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3. SØKEPROSESSEN

3.1 Def inis1on

I det følgende vil dokumentmaterialet ansees som gitt, og jeg vil 
g4 over til å se nærmere på søkedelen av tekstsøkesystemet - 
eller søkeprosessen som den også kalles.

Søkeprosessen omfatter hele prosessen fra et informasjonsbehov 
(probleml eksisterer hos brukeren til det endelige svaret fore
ligger fra søkesystemet. Figuren på neste side viser en skjematisk 
skisse av søkeprosessen i et tekstsøkesy3tem som bestående av to 
deler; en manuell del og en maskinell del (jfr. den stiplede lodd
rette streken). Den manuelle delen utgjør den venstre delen av 
figuren og omfatter forberedelsene til søkingen og vurderingen av 
resultatet. Den maskinelle delen består av aelve søkesystemet og 
omfatter søkingen.

3.2 Transformasjon av et problem til et aøkearaument

Utgangspunktet for søkeprosessen er en bruker som har et problem 
og ønsker informasjon (dokumenter) som kan belyse dette problemet. 
Det første steget i prosessen (problemtransformasJon) er overlatt 
brukeren som på grunnlag av sitt informasjonsbehov formulerer et 
søkeargument i det aktuelle søkespråket. Dette er vanligvis den 
eneste måten brukeren kan få presentert sitt problem på.

Formuleringen av søkeargumentet forutsetter at brukeren ana
lyserer sitt behov og finner fram til hvilke ideer (semantiske 
"byggestener") problemet består av. Deretter beskrives hver ide 
ved termer som man antar er brukt i dokumentene til å representere 
denne ideen med.

Et godt søkeargument forutsetter at begge disse prosessene 
utføres tilfredsstillende. I praksis vil analysen skje simultant 
med spesifiseringen av søketermer, til tross for at erfaringer 
viser at resultatet ofte bli bedre ved å gå skrittvis frem.
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Fig. 3.1/1 Søkeprosessen
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Enkelte tekstsøkesystemer er basert på mellombrukere (f.eks. 
skranketjeneste). Det vil si at de som skal utnytte søke
resultatet (sluttbrukerne) ikke får slippe til på terminalen 
selv. De må overlate søkingen til bestemte personer som er godt 
kjent med systemet (mellombruker). I slike tilfeller vil trans
formasjonen fra problem til søkeargument foregå i 2 steg; først 
formuleres et spørsmål (i naturlig språk) til mellombrukeren, som 
deretter formulerer et søkeargument (i søkesystemet3 3pråkl til 
tekstsøkesystemet. I situasjoner hvor søkesystemet tillater 
søkeargumentet formulert i naturlig språk, vil spørsmål og søke
argument være det samme. En slik strategi har vi kalt en natur- 
språkbasert søkestrategi (jfr. Fjeldvig 1979:19-22).

3.3 Søkefunkslonen

Målsetningen med søkefunksjonene er å nå fram til alle og bare de 
dokumenter som brukeren ønsker - dvs. de samme dokumenter som 
brukeren ville ha kommet fram til ved å lese gjennom hele doku
mentsamlingen. Inndata til søkefunksjonen er søkeargumentet og 
dokumentbeskrivelsene - med søkeargumentet som representant for 
brukerens problem og dokumentbeskrivelsene 3om representant for 
innholdet i dokumentene. Ved søking sammenlignes søkeargumentet 
med dokumentene, og jo mer lik dokumentet er søkeargumentet, jo 
3tørre sjanse antar man det er for at dokumentet er relevant.

Ved å sammenligne søkeprosessen med en manuell gjennomgåelse av 
dokumentsamlingen, vil søkefunksjonen kunne oppfattes som en 
simulering av relevanavurderingen. Dette er forsøkt illustrert i 
fig. 3.3/1 ved å tegne inn den manuelle (alternative) søke- 
prosessen.

Søkefunksjonen må derfor konstrueres på grunnlag av kri
terier som man antar indikerer relevans. Disse kriteriene kan 
dels spesifiseres i søkespråket og dels i rangeringsalgoritmen som 
bestemmer i hvilken rekkefølge de funne dokumentene skal repre-
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3.3/1 Maskinell og alternativ søkefunksjon



senterea i for brukeren. Det finnes mange ulike søkefunksjoner, 
og forskjellen mellom dem ligger primært i hvilke kriterier de er 
basert på. I avsnitt 4.2 skal jeg komme nærmere tilbake til ulike 
typer søkefunksjoner.

3.4 Omformulering av søkearjumentet

I et interaktivt søkesystem vil søkeprosessen ofte ta form av en 
læreprosess. Man starter gjerne raed nokså vage forestillinger 
om hvordan det aktuelle problemet er representert i dokument
samlingen, og først etter ett eller flere søk finner man en form 
på søkeargumentet som er i samsvar med måten problemet er be
skrevet på i dokumentmaterialet.

Modifisering av søkeargumentet skjer vanligvis uten assistanse 
fra søkesystemet. Etter å ha gjennomført et søk vil brukeren ved 
å bla gjennom de funne dokumenter kunne få belyst hvordan pro
blemet er beskrevet i dokumentsamlingen. Dessuten vil søke
resultatet kunne gi en del informasjon om hvordan søkeargumentet 
har virket (f.eks. hvor mange dokumenter som er funnet) og hvilke 
svakheter det har (f.eks. søketermer som ikke forekommer eller 
som forekommer med svært høy frekvens). På grunnlag av denne 
informasjonen vil man ofte omformulere søkeargumentet og foreta 
et nytt søk. Slik kan den iterative prosessen fortsette inntil 
et akseptabelt resultat er oppnådd. Under denne prosessen kan 
det også hende at brukeren endrer sin forståelse av problemet, 
f.eks. ved å bla i de funne dokumenter oppdage sider ved problem
stillingen som brukeren ikke har tenkt på. Denne form for læring 
kom klart til uttrykk i ett av IRI's kontrollerte forsøk i tekst- 
søking, hvor brukeren etter å ha vurdert de maskinelle søkeresul
tatene foretok store endringer i den forh&ndsoppstilte fasit 
(jfr. Bing/Harvold/Kjønstad/Stabel1 1976:127-131).

Forsøket med revurderingen av fasit ble gjennomført i NORIS 8

(I). Den forhåndsoppstilte fasit var bestemt på grunnlag av
en manuell gjennomlesing av 100 kjennelser i Trygderetten i
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forhold til 20 3pørsmai <forespørsler I. Fasiten inneholdt 
ialt 162 dokumenter som var definert som relevante i forhold 
til fore3pør3lene. Etter at den maskinelle søkingen var gjen
nomført, ble de samme personene som hadde definert fasiten 
bedt om & foreta en revurdering av den p4 grunnlag av søke
resultatene. I denne revurderingen ble 16 av de opprinnelige 
kjennelser fjernet og hele 61 nye lagt til. Som den viktigste 
årsaken til denne store endrincren, nevnes at dokumentene ved 
første gangs gjennomlesing ikke var helt forstått eller 
direkte misforstått. Dessuten ble ogsft problemstillingen bak 
flere spørsmftl endret etter at de funne dokumenter var vurdert

En prosess hvor man med utgangspunkt i et søkeresultat foretar en 
omformulering av søkeargumentet og gjennomfører et nytt søk, 
kalles ofte en "feedback"-prosess. Det er gjennomført flere 
vellykkede forsøk p3k å la systemet ta del i omformuleringen av 
søkeargumentet på grunnlag av det allerede oppn&dde resultatet. 
Disse søkestrategiene vil jeg komme tilbake til i pkt. 4.3 og
7.4 .

3.5 Vurdering av søkeresultatet

Ved bedømmelsen av et søkeresultat, er det naturlig & sammenligne 
det med den mengden av relevante dokumenter som brukeren ville ha 
kommet fram til ved en manuell gjennomlesning av hele dokument
samlingen. Kaller vi denne mengden for Sl (jfr. fig. 3.5/1) vil 
graden av overlapping mellom Sl og S2 gi et inntrykk av hvor godt 
det maskinelle søkeresultatet er. Resultatet m&les ofte i effek
tivitetsmålene gjenfinningsgrad og presisjon. Gjenfinningsgrad 
er et m&l p& hvor mange av de relevante dokumenter som er funnet 
og presisjon et mai på hvor mange av de funne dokumenter som er 
relevante.
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Fig. 3.5/1 Definisjon av gjenfinningsgrad og presisjon

51 : Relevante dokumenter
52 : Funne dokumenter 
SlO S2 : Funnet relevante

dokumenter

Gjenfinningsgrad = (Slf"lS2>/Sl 
Presisjon = <SiriS2)/S2

Det er delte meninger om hvor godt egnet gjennfinningsgrad og 
presisjon er som effektivitetsmål. Målene forutsetter kjennskap 
til det totale antall relevante dokumenter, og dette antallet kan 
det være vanskelig å få oversikten over (spesielt i store doku
mentsamlinger). Vanligvis lar man en kvalifisert person lese 
gjennom hele dokumentsamlingen og notere referansen på de doku
menter som er relevante. For3øk vi3er imidlertid at den manuelle 
ofte er langt fra perfekt. Det er lett å overse et relevant 
dokument, og, 3om alt nevnt, hender det også at brukeren for
andrer sin oppfatning av problemet under relevansvurderingen. 
Dessuten vil ulike personer ofte ha forskjellige oppfatninger av 
hvilke dokumenter som er relevante, og resultatlisten vil derfor 
variere med ulike brukere.

Selv ora kritikken mot disse to målene er berettiget, er de 
allikevel godt egnet til kontrollerte forsøk i tekstsøking. Her 
er man kun opptatt av den relative forskjellen i søkeeffektivitet 
mellom de ulike strategiene, og de absolutte søkeresultatene er 
mindre interessante.

27



3 . 6  Kort on "relevant"-begrepet

Uttrykket "relevant" er allerede brukt flere ganger i dette 
avsnittet uten at det er blitt nxrnere definert. Relevans- 
begrepet er et vanskelig begrep, og det er ulike oppfatninger om 
hva det inneholder. Det er allikevel nødvendig i denne sammen
heng å definere et relevant dokument, ettersom både g jenfinnings- 
grad og presisjon er beregnet ut fra antall relevante dokumenter 
som er funnet. Begrepet "relevant" vil derfor i denne sammenheng 
få et nokså spesifikt innhold. Siden arbeidet bak denne rapporten 
er blitt til innenfor et juridisk miljø, har jeg valgt å støtte 
meg til Bing's definisjon av en relevant rettskildefaktor (jfr. 
Bing 1982:47):

"Vurdering av hvorvidt et dokument er relevant, må knyttes 
til et bestemt, juridisk problem - som kan være svært konkret 
eller svært generelt. Det er i forhold til dette juridiske 
problem at brukeren trenger argumenter, og slike argumenter 
finner brukeren bl.a. i rettskildefaktorer. Med utgangspunkt 
i denne situasjonen vil jeg anse en rettskildefaktor for 
relevant hvis:
(i) Brukerens løsning av det rettslig problemet ville blitt 

annerledes hvis brukeren ikke hadde kjent innholdet i 
faktoren, dvs. at det av faktoren kan utledes minst ett 
argument,

(ii) rettslige meta-normer krever at brukeren skal undersøke 
hvorvidt faktoren tilhører gruppe (i), eller

(iii(brukeren finner det selv nødvendig å vurdere hvorvidt 
faktoren tilhører gruppe (i).1'



4. SØKESTRATEGIER

4 .1 Definislon

Med en søke3trategi menes selve måten (metoden) søkeprosessen 
gjennomføres p& (jfr. fig. 3.1/1). Den omfatter:

a) retningslinjer for formulering av søkeargumentet (søke- 
sprAket).

b) valg av regler for utvelging og rangering av dokumenter,
c) modifisering av søkeargumentet på grunnlag av tilbake

føring av informasjon til brukeren ("feedbackinformasjon").

De fleste tekstsøkesystemer tilbyr bare en - i enkelte tilfeller 
to - søkestrategier. Søkestrategien(e) er med a bestemme hvordan 
søkesystemet vil fungere i praksis, og den vil påvirke f.eks.

- systemets brukervennlighet (dvs. hvor lett det er for 
brukerne å anvende tekstsøkesystemet),

- hvilken informasjon som skal tilbakeføres til brukeren,
- søkeeffektiviteten (malt i gjenfinningsgrad og presisjon),
- responstiden (dvs. tiden det tar fra et søkeargument 

stilles til informasjonen om de funne dokumenter mottas).

Det er derfor viktig at søkestrategien tilpasses brukermiljøet og 
de krav som stilles til informasjonssystemet. Det kan være 
vanskelig a få tilfredstilt alle kravene i en og samme strategi, 
og raan må derfor prioritere de krav som er viktigst. Kravet til 
stor brukervennlighet vil f.eks. lett komme i konflikt med kravet 
til høy søkeeffektivitet og rask responstid. For brukeren vil 
det enkleste være a formulere søkeargumentet i naturlig språk, 
raen siden en natursprakbasert strategi gir langt vagere retnings
linjer a arbeide ut fra, vil den også ha atørre sjanse for å 
feile (jfr. Fjeldvig 1981).
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4 .2 Identltetsfunksloner

Man skiller vanligvis mellom to typer søkefunksjoner; identi- 
tetsfunksjoner og nærhetsfunksjoner. Identitetfunksjoner er 
spesielt rettet mot faktasøking og definerer et dokument enten 
som funnet eller ikke-funnet. Nærhetsfunksjonene derimot, er 
konstruert for interessesøking og foretar en simulering av rele- 
vanavurderingen. Den gir brukeren informasjon om hvilke doku
menter som det er grunn til å anta har størst sannsynlighet for 
a være relevante.

En identitetsfunksjon er karakterisert ved at den bare 
velger ut dokumenter som tilfredsstiller alle de kriterier som 
er spesifisert i søkeargumentet. Det er nettoppp denne egen
skapen som gjør den sa velegnet til faktasøking, men desto 
mindre egnet til interessesøking.

Den enkleste form for identitetsfunkajon er a hente fram 
alle dokumenter som inneholder en bestemt søketerm. Dette er en 
typisk situasjon ved søking pa formaterte felter, hvor man stil
ler krav til at søketermen skal forekomme i et bestemt felt i 
dokumentet (f.eks. at ordet "salton" skal sta i forfatterfeltet).

De fleste tekstsøkesystemer tilbyr mer avanserte identi
tetsf unks joner som f.eks. tillater brukeren a spesifisere flere 
søketermer og relasjoner mellom dem.

Boolsk søking er den mest kjente identitetsfunksjonen. Den er 
oppkalt etter George Boole som er grunnleggeren av boolsk 
logikk. Den gir brukeren muligheten til a definere relasjoner 
mellom søketermene ved hjelp av de boolske operatorene OG 
(snitt), ELLER (union) og IKKE (negasjon). F.eks. vil søke
argumentet :

S = tL OG t2 IKKE t3

føre til at systemet finner fram til alle dokumenter som inne
holder bade termene t^ og men ikke t-j. I figuren nedenfor er
denne dokumentmengden markert ved det skraverte området.



Fig. 4.2/1 Illustrasjon av boolsk søking

: mengden med dokumenter som inneholder tL

Ønsker man f.ek3 . å uttrykke meningsinnholdet bak hver term 
ytterligere, kan operatoren ELLER anvendes til å symbolisere at 
to termer er synonyme:

S' = ltn  ELLER t 12 ELLER t13 ELLER . . . tlnj)
OG lt21 ELLER t22 ELLER . . . t^l 
IKKE <t31 ELLER t32 ELLER . . . t3;))

Boolsk søking har sin 3tyrke i at den er meget fleksibel og gir 
erfarne brukere muligheten til a konstruere kompliserte og gode 
søkeargumenter. I prinsippet vil det alltid være mulig ä oppnå 
høy søkeeffektivitet.

Svakheten ved funksjonen er at den stiller svært strenge krav 
til brukeren, både hva angår søkespråk og spesifisering av 
termer. For en uerfaren bruker kan det være vanskelig a utnytte 
alle dens muligheter, og et søkeargument kan derfor lett få en 
struktur som ikke er i samsvar med brukerens intensjoner.

Ved boolsk søking må alle kravene i søkeargumentet være 
oppfylt for at et dokument skal betraktes som funnet. Hvi3 man 
f.eks. har glemt et synonym i eksempelet ovenfor, ville dette 
føre til at de dokumenter som bare inneholder denne termen ikke
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blir funnet - selv oni de øvrige kravene i søkeargumentet var 
oppfylt. Sagt mer generelt; et søkeargument av typen "tj OG t2 

0G ‘‘' tn" vil resultere i at et dokument som inneholder alle 
søketermene unntatt ett, vil bli ansett som like ubrukbart som et 
dokument aom ikke inneholder noen av termene. Med tanke på at 
"spesifisitet" <dvs. mangelfull spesifisering av søketermer) er 
den viktigste årsaken til svikten i gjenfinningsgrad (60-70%), er 
dette en alvorlig innvending mot bruk av boolsk søking i full- 
tekstsøking ijfr. pkt. 7.5)

Boolsk søking er likevel den mest brukte søkestrategien - også i 
fulltekstssøking. Dette betyr nødvendigvis ikke at denne strat
egien er bedre enn alle andre 3trategier, men kanskje mer at den 
har lange tradisjoner og er ra3k å gjennomføre (liten svartid).
Det si3te gir brukeren en effektiv mulighet til å omformulere og 
forbedre søkeargumentet, og følgelig skape en dynamikk i den 
ellers så statiske identitetsfunksJonen.

4.3 Nærhetsfunksloner

(1 ) Rangeringskriterier
NærhetsfunksJoner er spesielt konstruert for interessesøking. De 
måler likheten mellom søkeargumentet og dokumentene ut fra kri
terier som man antar indikerer relevans. Hvis likheten er stor, 
antar man det er stor sannsynlighet for et dokumentet er relevant
- og 3tørre enn et dokument med mindre likhetsverdi.

Det finnes mange ulike nærhetsfunksJoner. De fleste er basert på 
en eller flere av følgende frekvenser som rangeringskriterier:

a) det totale antall søketermer i dokumentet,
b) antall ulike søketermer i dokumentet,
c) antall konseptorer i dokumentet. < Ê n konseptor betyr her 

en klasse med (søke-)termer som beskriver samme ide.)



(2) Termfrekvensen som rangerlngskrlterium
De enkleste og vanligste former for rangering gjør bruk av fre
kvens a) eller b) som rangeringskriterium. Disse kriteriene 
bygger på en antagelse om at jo flere søketermer et dokument 
inneholder, jo større sannsynlighet er det for at den ide 3om 
søketermene representerer, er tilstede i dokumentet. Hypotesen 
er bl.a. te3tet og styrket i IRI's kontrollerte forsøk i tekst- 
søking, som viste at en rangering på disse frekvensene ga bedre 
resultat enn ingen rangering (jfr. Bing/Harvold 1974:52-55). 
Forsøkene viste også at resultatene ble enda bedre hvis man 
korrigerte frekvensene for dokument lengde (jfr. Fjeldvig 1976:57- 
6 6 ). Dette har sin enkle forklaring i at jo lengere et dokument 
er, jo flere termer inneholder det. Det at et dokument har 
høyere søketermfrekvens enn ett annet, betyr derfor nødvendigvis 
ikke at ideen er bedre representert i dette dokumentet, men at 
dokumentet rett og slett er lengere.

Det finnes også rangeringsalgoritmer som kombinerer frekvens a) 
og b) - eller anvender dem i kombinasjon med andre kriterier. I 
f.eks. IBMs søkesystem STAIRS/VS kan brukeren velge mellom 5 
ulike algoritmer av denne typen (jfr. Bing/Harvold/Kjønstad/
Stabell 1976:94-101).

(3) Vektorsøking.
Vektor3øking er en 3pesiell søketeknikk som gir muligheten for 
en rekke ulike nærhetsfunksjoner (jfr. Salton 1968). Teknikken 
ble innført av Salton i midten av 60-årene og er implementert i 
SMART-systemet.

Vektorsøking er basert på at dokumentene representeres i form av 
n-dimensjonale vektorer (dokumentvektorer), hvor n er lik det 
totale antall ulike termer i dokumentsamlingen:

d = [t1, t2. t3 ........ tj

Hver komponent, t ^  representerer en bestemt term i dokument
samlingen, og dens verdi er lik den vekt man tillegger termen i det
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aktuelle dokumentet. Hvia termen ikke forekommer, blir vekten satt 
lik null. Det er vanlig å sette vekten lik antall ganger termen 
forekommer i dokumentet.

Ved søking defineres en tilsvarende vektor for søkeargumentet 
(søkevektor) som blir sammenlignet med hver av dokument- 
vektorene. Jo større likhet det er mellom søkevektoren og 
dokumentvektoren, jo større sannsynlighet antar man det er for 
at dokumentet er relevant i forhold til søkeargumentet.

Det finnes ulike måter å mâle denne likheten på, men best 
kjent er cosinusfunksjonen. Cosinusfunksjonen maier cosinus til 
vinkelen mellom vektorene og er definert som følgende:

■I ,7I1 >
c o s i . ||*||«H-aJI

hvor

<s,iT.> * ska lar produkt et V^sl- f c i2+ 1 1 +tsn‘fcin

= lengden pâ dokumentvektor i ' V ^ i i ^  • ■ ^+tir

lengden pâ 30kevekt0ren =a/X , - + t  7^7 ! . ^+t“ sl s2 sn

ti(t - vekten til term t^ i dokument i

t ^ = vekten til term t^ i søkevektoren

Jo mindre vinkelen er, jo større er likheten mellom vektorene og 
jo høyere er cosinusverdien. Er cosinusverdien lik 1, er søke
vektoren identisk med dokumentvektoren - dvs. at søkeargumentet 
og dokumentet inneholder nøyaktig de samme termene.

Nedenfor er det gitt et eksempel pS vektorsøking med cosinus- 
funksjonen. Dokumentsamlingen inneholder 11 ulike termer, hvor 
f.eks. dokument 1 (representert ved vektor 3"̂ ( inneholder 6 av



disse termene med vektene 1, 10, 0, 3, 0, ...0.

Cosinusfunksjonen skiller seg fra søketermfrekvensen (jfr. fre
kvens a ovenfor) ved at den også er en funksjon av lengden på 
dokumentvektoren. Skalarproduktet vil jo normalt være lik det 
totale antall søketermer i søkeargumentet (frekvens a) siden 
termene i søkeargumentet vanligvis forekommer bare en gang. Hvis 
søketermfrekvensen er lik for flere dokumenter, vil cosinus- 
tunksjonen prioritere dokumenter med liten vektorlengde - dvs. 
liten dokument lengde og lav og jevn termfrekvens. Det siste kan 
føre til at dokumenter som bare tar opp ett tema blir prioritert 
foran dokumenter som behandler flere - en effekt som normalt ikke 
reflekterer relevansen til dokumentet.

EKSEMPEL PA VEKTORSØKING

Anta at det er 6 dokumenter i samlingen som er representert
ved følgende dokumentvektorer:

* 1 = ll, 8 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 7, 0]
* 2 = |1 , 1 , 1 , 2 , 1 , 2 , 3, 4, 2 , 0 , 31
*3 = 12 , 0 , 3,10, 3, 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , ll

= |3 , 0 , 3, 8 , 2 , 0 , 0 , 2 , 0, 1 , ll
ar5 = lo, 0 , 4, 2, 4, 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 1]
* 6 = [2 , 3, 5, 3, 0 , 0 , 2 , 0 , 1 , 4, o|

S0kearcrnmpnt-.pt-. består av 5 søketermer som forekommer en 
gang:

s = 11, 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0]

Beregning av likheten mellom søkevektoren og hver av 
dokumentvektorene gir følgende cosinusverdier:
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c o s ) = 0,128
cos ( s\<I"2 ) = 0,155
cos(s^d^) = 0,155
co3 (¥,5^) = 0,174
cos ( s', > = 0,183
cos(s ,T6 > = 0,163

Rangert resultat 1 i3te

Cosinusverdi

0.183 
0.174 
0.163 
0.155 
0.155 
0.128

Dokument

5 
4
6 
2 
3 
1

Umiddelbart synes vektorsøking med cosinusfunksJonen a være vel
egnet til a måle likheten mellom et søkeargument og dokumentene. 
Men som alle andre søkestrategier lider også den av visse svak
heter .

Den alvorligste innvendingen er at den ikke gir brukeren 
muligheten til a spesifisere hvilke relasjoner det er mellom 
søketermene. Man kan selvfølgelig ved generering av dokument- 
vektorene sørge for at synonymer blir gruppert sammen og repre
sentert med felles vektorkomponent. Dette løser likevel ikke 
problemet for de kontekstsavhengige synonymer, siden disse ma 
defineres i forhold til det enkelte søkeargument. Av ressurs
messige grunner er det uaktuelt å generere dokumentvektorene for 
hver søking. I prosjektet N0RIS (34) STANS ble det gjennomført 
forsøk med vektorsøking hvor vektorkomponentene representerte 
lemmaer (ordstaramer) i stedet for termer, og dette økte søke- 
effektiviteten noe.



Vektorsøking er imidlertid ikke den eneste type søkefunksjon som 
ikke tar hensyn til relasjonen mellom søketermene. Dette 
gjelder alle rangeringsmetoder som primært er basert pi antall 
søketermer i dokumentet og søketermenes vekt Hvis søke- 
argumentet består av to eller flere ideer, kan dette lett føre 
til at søkefunksjonen ikke tar hensyn til brukerens kriterier 
for relevans.

En annen svakhet ved vektorsøking er at den er mer ressurs
krevende enn de tradisjonelle strategier som er basert på en 
invertert filstruktur. Selv om dokumentvektorene genereres bare 
en gang, må søkevektoren konstrueres for hvert søk og (i prin
sippet) sammenlignes med alle dokumentvektorene.

I IRIs tekstsøkesystem VEXT, som ble utviklet i forbindelse 
med NORIS (28) (jfr. Fjeldvig 1978), ble det valgt en litt 
annen fremgangsmåte. I stedet for å sammenligne søkevektoren 
med alle dokumentvektorene, undersøkte vi først hvilke doku
menter som minst hadde en term felles med søkeargumentet. 
Dette var mulig siden systemet var koblet til NOVA*STATUS og 
kunne gjøre bruk av den inverterte filstrukturen. Studier 
viste at selv for små dokumentsamlinger var dette langt 
mindre ressurskrevende enn å sammenligne søkevektoren med 
alle dokumentvektorene.

Vektorsøking er derfor lite brukt i operasjonelle systemer, men 
det er et populært verktøy i eksperimentelle systemer (jfr. pkt. 
7.3) .

(4) Klusterbaserte søkestrategier
En måte å gjøre vektorsøking mindre ressurskrevende på er bruk 
av klusterbaserte strategier (jfr. Salton 1968:254-265, van 
Ri j sbergen 1975:85-89). Disse går ut på at man grupperer doku
menter som har like trekk og som har en tendens til å være 
relevant i forhold til de samme søkeargumentene. Hvert dokument- 
kluster (gruppe) representeres med en vektor (kalt "centroid".
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"profile" eller "clu3ter representative") som er karakteristisk 
for dokumentene i klu3teret. Det er disse vektorene som blir 
sammenlignet med søkevektoren og som danner grunnlaget for 
søkingen.

Det finnes en rekke ulike måter å bygge opp klustrene på (f.eks. 
hierarkisk), og mange forslag til hvordan de dynamisk kan til
passes de forespørsler som rettes mot søkesystemet. Eksperi
menter med klusterbaserte 3øketeknikker viser imidlertid at man 
ikke oppnår noen særlig bedring i søkeeffektiviteten ved disse 
teknikkene (Jfr. pkt. 7.3).

(5) Konseptorbasert søking
Dette er en 3økestrategi som primært tar hensyn til hvor mange 
konseptorer son er tilstede i dokumentene. En konseptor defi
neres som en klasse med termer som representerer samme ide - 
dvs. termer som er synonyme i forhold til en gitt problem
stilling. At en konseptor er til stede i dokumentet, vil sl at 
minst en av disse termene er til stede i dokumentet.

Ressonementet bak konseptorbasert 3øking bygger på en forut
setning om at brukerens forespørsel kan struktureres i ideer. 
Uttrykket "ide" er her gitt et semantisk innhold og betegner en 
3emantlsk enhet (Jfr. Rommeltveit 1972:90-103). VI forestiller 
oss problemstillingen bygd opp av slike semantiske enheter, og i 
et relevant dokument vil alle ideene være til stede. Dette er 
likvel ikke tilstrekkelig for at et dokument skal være relevant, 
da også sammenhengen mellom ideene må være det samme som i 
problemet. Likevel er det en indikasjon på at det kan være 
relevant, og det synes derfor rimelig å rangere dokumentene ut 
fra hvor stor sannsynlighet det er for at alle ideene er til 
stede. Denne sannsynligheten antar man er en funksjon av hvor 
mange ideer man kan identifisere i dokumentet. Hvis et dokument 
f.eks. inneholder alle ideene i søkeargumentet, bør det plas
seres i øverste rangsett. Hvi3 derimot bare to av tre ideer er 
identifisert, er sannsynligheten mindre og dokumentet bør plas
seres i et lavere rangsett. Likevel er det mer sannsynlig at



dette dokumentet også inneholder de resterende ideene enn et 
dokument hvor bare en av ideene er identifisert.

Ved formulering av søkeargumentet representeres hver ide med en 
konseptor. I tekstsøkesystemet NOVA*STATUS skjer dette ved at 
brukeren blir bedt om a definere ide for ide. Hver ide beskrives 
i en klasse pa følgende mate:

KLASSE 1 : fcll' ^1 2 ' tx3, ... •‘■•fcln
KLASSE 2 : fc2 1 ' C2 2' t23, ... fc2m
KLASSE 3 : fc31' t32'

hvor termen t ^  beskriver ide i.

Man antar at en ide er identifisert i dokumentet når minst en av 
termene, som beskriver ideen, er tilstede i dokumentet. Dette er 
imidlertid ikke tilfellet når termen er en homograf.

I NOVA*STATUS har man valgt å innføre antall søketermer i 
dokumentet som sekundært rangeringskriterium. Hvis to doku
menter m.a.o. inneholder like mange konseptorer, vil systemet 
favorisere det dokumentet hvor konseptorene er sterkest repre
sentert (flest søketermer).

Et eksempel på konseptorbasert søking er gitt nedenfor. Søke- 
grunnlaget er det samme som i eksempelet med vektorsøking, og 
resultatlisten inneholder derfor de samme dokumentene. Rang
eringen viser imidlertid et helt annet resultat. Mens vektor- 
søking har prioritert dokument 5 pa førsteplass, er det samme 
dokumentet plassert nesten bakerst i konseptorbasert søking.
Dette skyldes at vektorsøking prioriterer dokumenter med lav og 
Jevn frekvens, mens konseptorbasert søking primært tar hensyn 
til antall konseptorer som er oppfylt. Det samme gjelder doku
ment 1 som fredstiller alle konseptorene, men som har en ujevn 
termfrekvens. Alle dokumentene i dette eksempelet inneholder 
like mange termer.
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EKSEMPEL PK KONSEPTORBASERT SØKING 

Oversikt over termfrekvensen i dokumentene

DoiT>-T^rm
* 1 l 2 C3 *4 l5 <•6 *7 l 8 l 10 tn

1 1 8 2 0 2 7
2 1 1 1 2 1 2 3 4 2 3
i 2 3 10 3 1 1

4 3 3 B 2 2 X 1
5 4 2 4 2 2 2 2 1 1
b 2 3 5 3 2 1 4

Sekeargumentet

KONSEPTOR 1: tj
KONSEPTOR 2: t. , tc 4  '  *"5
KONSEPTOR 3: t& , t10 

Rangert resultatliste

Antall søketermer

14
10 

9
15 
9
6

Dokument

4

1
6
3
5 
2

Antall klasser 
(konseptorer)

3
3
3
2

2
2



4.4 Knmh-ln«Blon av boolsk søking og narhet3funks1on

De fle3te konvensjonelle tekstaøkesystemer er basert på boolsk 
søking, selv om flere av dem anvendes like mye til interesse- 
søking aom til faktasøking. I de senere år har flere forskere 
arbeidet med å finne fram til metoder som kan kombinere boolsk 
søking med rangering. Dette vil øke presisjonen i de eksist
erende systemer og gjøre brukerne mer tilfreds med søke
resultatet.

1 typiske bool3ke søkesystemer opererer man med binære termer - 
dvs. enten forekommer en term eller så forekommer den ikke.
Dette gjør det vanskelig (men ikke umulig) a implementere en 
rangering da de fleste rangeringsmetoder tar utgangspunkt i 
vektede termer. I f.eks. ek3periment3ystemene SIRE og VEXT (jfr. 
Fjeldvig 1978) har man valgt å rangere resultatet av en boolsk 
søking ved a beregne likheten mellom de funne dokumenter og 
søkeargumentet. Likheten måles på grunnlag av søketermenes vekt 
i dokumentet og søkeargumentet - operatorene ser man bort fra.
I begge disse systemene blir cosinu3verdien brukt 3om likhetsmål.

Denne fremgangsmåten kan være nyttig hvis den boolske søkingen 
har resultert i en stor resultatliste. I mange tilfeller er 
imidlertid kravene til de funne dokumenter så 3trenge at resul
tatlisten er for liten til at rangering får noen funksjon.

Man kan også se på konseptorbasert søking aom en kombinasjon av 
boolsk søking og rangering. Hvis hver konseptor betraktes som 
et boolsk uttrykk, vil rangeringen være bestemt av hvor mange 
slike uttrykk som er oppfylt i dokumentene. På denne måten kan 
man stille krav til hvert rangsett i form av et boolsk uttrykk. 
Hvis et søkeargument f.eks. består av 3 konseptorer, kan kravet 
til hvert rangsett <S1# S2 og S3 ) som følgende (Jfr.
Harvold 1980a : 142-145) :
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Sj = KLASSE 1 OG KLASSE 2 OG KLASSE 3
52 = ((KLASSE 1 OG KLASSE 2) ELLER (KLASSE 1 OG KLASSE 3)

ELLER (KLASSE 2 OG KLASSE 3)) IKKE SL
53 = (KLASSE 1 ELLER KLASSE 2 ELLER KLASSE 3) IKKE

(SL OG S2)

Enannen mate å gjøre bruk av vektede termer i boolsk søking på, 
er å tillate vektede termer som en del av den boolske formu
lering. Dette er en langt mer komplisert fremgangsmåte siden 
ordinær boolsk søking er basert pa termer med binære vekter.
Ved a tilordne termene vekter kan man fa  uttrykt hvor "sterkt" 
termen er representert i dokumentet, og om en term er viktigere 
enn en annen. Dette forutsetter imidlertid at det er mulig a 
tolke et uttrykk bestående av vektede termer kombinert med 
boolske operatorer.

"Fuzzy set retrieval" er et eksempel på en slik fremgangs
måte. Den er basert på teorien om "fuzzy sets" som bygger på at 
et element kan være delvis medlem i en mengde. I søkemodellen 
kan man sette vekten til en term T lik dokumentets grad av 
medlemskap i den mengden med dokumenter som er indeksert av T.
Er vekten lik 1 vil dokumentet være fullt medlem, og er vekten 
lik 0 vil det ikke være medlem. En vekt mellom 0 og 1 vil 
uttrykke delvis medlemskap. Modellen tar også hensyn til rela
sjonene mellom termene på den måten at flere termer kan være 
medlem i samme begreps-klasse ("concept class"), men med vari
erende medlemskap.

Det som gjør "fuzzy set"-teorien så attraktiv i denne 
sammenheng, er at den tillater vektede termene og tilfredstiller 
reglene for boolsk søking n4r vektene er lik 0 eller 1. Den gir 
ikke muligheten til å vekte termene i søkeargumentet, men man kan 
ofte stille seg tvilende til om det i det hele tatt foreligger 
noen begrunnelse for å vekte termene i søkeargumentet.

"Fuzzy set retrieval" kan m.a.o. betraktes som en utvidelse 
av vanlig boolsk søking. Den har vakt stor oppmerksomhet og 
flere arbeider med å utvikle en strategi som lett lar seg imple
mentere i operative (boolske) systemer.



4.5 Iterative søketeknikker - "fppriharlt"

(1) Innledning
I et interaktivt søkesystem vil søkeprosessen, som påpekt tid
ligere, ofte ta form av en læreprosess. Man starter gjerne med 
nokså vage forestillinger om hvordan det aktuelle problemet er 
representert i dokumentsamlingen, og først etter ett eller flere 
søk finner man fram til en form på søkeargumentet som er i samsvar 
med maten problemet er beskrevet på i dokumentmaterialet.

Modifiseringen av søkeargumentet skjer vanligvis uten 
assistanse fra søkesystemet. Etter å ha gjennomført et søk, vil 
brukeren ved å bla gjennom de funne dokumenter kunne få belyst 
hvordan problemet er beskrevet i dokumentsamlingen. Dessuten 
vil informasjon om søketermenes hyppighet o.l. kunne være med å 
forklare hvordan søkeargumentet har virket.

Spesielt i de senere år har det vært rettet stor oppmerksomhet mot 
hvordan man kan få søkesystemet til a ta aktivt del i denne 
"feedback"-prosessen. Mange muligheter foreligger, og flere har 
vært testet i ulike eksperimentelle systemer (f.eks. SMART,
FAKYR, RESPONSA og MEDUSA (basert på MEDLARS)).

(2) "Relevance feedback"
"Relevance feedback" er den mest kjente metoden. Den ble 
introdusert for mange ar siden og er bl.a. beskrevet i Salton 
1968.

Metoden går i korthet ut på at brukeren etter & ha gjennomført 
et søk blir bedt om å foreta en relevansvurdering av de øverste 
dokumentene på resultatlisten, f.eks. de 10 første. Brukeren 
svarer med å fortelle hvilke dokumenter som er relevante. Disse 
dokumentene blir analysert for å undersøke hva som særpreger de 
relevante dokumentene i forhold til de irrelevante. P å  dette 
grunnlaget finner systemet fram til mulige endringer av søke
argumentet, f.eks. justere vekten pa søketermene på grunnlag av 
hvor typiske de er for de relevante dokumenter i forhold til de
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irrelevante, supplere søkeargumentet med termer som bare fore
kommer i de relevante dokumentene eller fjerne søketermer som 
bare forekommer i de irrelevante dokumentene.

Selve omformuleringen av søkeargumentet skjer enten manuelt 
(som i systemet CITE) eller automatisk (som i eksperiment- 
systemet SMART). CITE er en forsats ("interface") til søke- 
systemet MEDLARS (jfr. pkt. A.12) og muligens det eneste eks
empelet på operative bruk av "relevance feedback" (jfr.
Doszkocs 19B2).

En svakhet ved denne teknikken er at den krever en annen 
datastruktur enn den man finner i de tradisjonelle søkesystemer. 
Den krever informasjon om hvilke termer et dokument inneholder, 
mens man i den tradisjonelle inverterte strukturen bare har 
informasjon om hvilke dokumenter den enkelte term forekommer i. 
Det vil si at man enten må etablere en ny datastruktur eller la 
systemet lese gjennom de aktuelle dokumentene sekvensielt.
Begge alternativene er ressurskrevende.

En annen svakhet er at den direkte eller indirekte er 
basert på at det allerede er funnet relevante dokumenter. Dette 
er slett ikke alltid tilfelle. Ofte kan brukeren ha problemer 
med å finne fram til riktige søketermer eller en tilfreds
stillende struktur på søkeargumentet.

I IRI s vektorsøkesystem VEXT kan man gjennomføre noe som 
minner om "relevance feedback". Systemet omformulerer ikke 
søkeargumentet, men gir brukeren mulighet til a definere et 
funnet dokument som søkeargument. Har man f.eks. funnet fram 
til et relevant dokument gjennom et "vanlig" søk, kan man i 
neste omgang bruke dette dokumentet som søkeargument.
Metoden krever mye maskinressurser, men den har vist seg 
svært nyttig i søking mot bibliografiske data hvor doku
mentene er svært korte.

(3) "Local metrical feedback"
"Local metrical feedback" er et eksempel p3 en annen type "feed- 
back"-teknikk som bl.a. har vært utprøvd i RESPONSA prosjektet 
med godt resultat (jfr. Attar/Frankel 1980). Metoden går ut på



å finne fram til synonymer til søketermene ("searchonyms") ved S 
kartlegge hvilke termer som ofte opptrer "sammen" med søke
termene i de funne dokumenter. Disse ordene blir enten lagt til 
søkeargumentet automatisk ("automatic feedback") eller foreslått 
for brukeren, som selv står for omformuleringen av søkeargu- 
mentet ("manual feedback"). Metoden karakteriseres som "local" 
for 4 understreke at den kun utnytter informasjon fra de funne 
dokumenter (og ikke fra hele dokumentsamlingen) og "metrical" 
fordi den legger vekt på termenes avstanden til søketermene 
(f.eks. antall ord, setninger eller avsnitt).

(4) "Snowball"-funksjoner
"Snowball"-funksjoner er en annen type søketeknikk som både 
finner fram til dokumenter som ligner søkeargumentet og doku
menter som ligner de allerede funne dokumentene. Systemet gir 
m.a.o. inn i en sløyfe ("loop") hvor det på grunnlag av resul
tatet fra et søk genererer et nytt søkeargument osv. På denne 
måten øker antall funne dokumenter eksplosivt.

Snowball-funksJoner er spesielt nyttige i forbindelse med hen- 
visningssystemer ("citation-systems") hvor de bl.a. kan anvendes 
til å kartlegge litteraturen på et område. Et typisk eksempel 
er at man kan ta utgangspunkt i et gammelt dokument, og la sys
temet lete fram alle dokumenter som refererer til dette doku
mentet og som igjen refererer til disse dokumentene osv. Slik 
kan prosessen fortsette inntil den stopper av seg selv eller 
overskrider en bestemt grense. På denne måten kan man f.eks. få 
kartlagt alle dokumenter Innenfor et visst fagfelt og en tids
periode .
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5. HJELPEMIDLER TIL BRUK I FORMULERINGEN AV SØKEARGUMENTET

5.1 Formulering av agkearminmnt-.pf

Mange opplever formuleringen av søkeargumentet som vanskelig.
Det er også. ved spesifisering av søketermer at man finner den 
største årsaken til effektivitetssvikt (jfr. pkt. 7.5). Et full
stendig søkeargument må inneholde alle termer som er brukt i 
dokumentsamlingen til å beskrive det aktuelle problemet raed - 
også grammatikalske bøyninger. Dette krever både innsikt i 
språkbruken i dokumentsamlingen, kjennskap til termenes presise 
betydning og god fantasi. Ofte er det mange termer og uttrykk 
som representerer det samme meningsinnholdet, og ett ord kan også 
beskrive ulike ideer (homografer). I f.eks. en av våre for- 
søkssamlinger ble ideen 'morens vandel’ uttrykt ved "mors van
del", "hennes vandel" (underforstått moren), "oppførselen til 
moren" og "båtjente". Likeledes kan ordet "mark" bety små 
ormlignende dyr', 'myntenhet i Tyskland' eller 'jordstykke'.

De fleste tekstsøkesystemer tilbyr brukeren ett eller flere 
hjelpemidler til bruk i formuleringen av søkeargumentet. Det er 
da viktig at søkefunksjonen gir muligheten til å definere rela
sjoner mellom termene, f.eks. angi at to ord er synonyme. I 
mange tilfeller er det også behov for å spesifisere hvilken kon
tekst søketermene skal forekomme i, f.eks. at ordet "søking" 
skal forekomme i konteksten 'søking i fri tekst' eller "data
behandling" i betydningen 'språklig databehandling'.

5.2 Eksempel På hjelpemidler

(1) Trunkering
De fleste tekstsøkesystemer tilbyr trunkering. Det vil si at 
brukeren kan spesifisere en hel gruppe med søketermer ved bare å 
angi hvordan termene skal begynne (høyretrunkering) eller av-



slutte (venstretrunkering).

Den mest vanlige form for trunkering er høyretrunkering, dvs. 
at ternens høyre del er uspesifisert. Søkeargumentet "bil*" 
f.eks. (hvor * er valgt som trunkeringssymbol) vil omfatte alle 
ord som begynner med bokstavkombinasjonen "bil", f.eks. "bile", 
"bilen", "bilene", "bilhold", "bilde", "billion", "billig" osv.

Venstretrunkering er spesielt nyttig der spraket gjør hyppig 
bruk av sammensatte ord og forstavelser (f.eks. tysk, finsk og 
hebraisk). Søkeargumentet "*trygd" f.eks. vil omfatte "syke
trygd", "barnetrygd", "morstrygd", "uføretrygd", osv.

Venstretrunkering krever at termene (ordboken) er lagret i 
en annen rekkefølge enn høyretrunkering (sortert bakfra). Det 
er derfor vanskelig - om ikke umulig - å konstruere et søke- 
system som utfører begge trunkeringsformene effektivt og lite 
ressurskrevende. De fleste systemer tilater derfor bare høyre
trunkering ettersom det er denne muligheten som ansees som 
nyttigst.

En ulempe ved trunkering er at den også kan fange opp irrele
vante ord, som f.eks. "bilde" og "billig" i eksempelet ovenfor. 
Dessuten dekker den ikke vokalvekslinger som i sterke verb og 
uregelmessige substantiv. Vanligvis vil imidlertid de irrele
vante termene være så fjerne i forhold til problemstillingen at 
de ikke påvirker rekkefølgen av dokumentene i den øverste delen 
av resultatlisten.

(2) Maskefunksjon
Det finnes også hjelpemidler hvor man kan nøye seg med å spesi
fisere en hvilken som helst del av søketermene - ikke bare begyn
nelsen og slutten som ved trunkering. Søkeargumentet "skj*tt*" 
f.eks. vil omfatte alle ord som inneholder de to konsonant- 
klustrene "skj" og "tt" i den angitte rekkefølgen.

Maskefunksjonen har likevel bare en marginal betydning i 
tekstsøking - iallefall ved bruk av språk med lite forstavelser.
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I RESPONSA-3y3temet derimot (jfr. A.18), hvor deler av dokument
materialet er skrevet uten vokaler, setter de stor pris på denne 
funksjonen. Det samme gjør de i typiske faktasøkesystem, som 
f.eks. i kjemiske informasjonssystemer.

(3) Automatisk lemmatisering
Som et alternativ til høyretrunkering, vil enkelte (utenlandske) 
systemer supplere søkeargumentet med grammatikalske bøyninger 
til søkeordene (f.eks. ITALGIURE, LEXIS, RESPONSA-systemet, 
spesialversjoner av STAIRS, MISTRAL og GOLEM). Dette skjer 
enten ved at systemet slår opp i en ordbok som inneholder infor
masjon om bøyningene til et ord, eller gjør bruk av en regel- 
basert metode for automatisk lemmatisering.

Automatisk lemmatisering vil si at systemet automatisk 
gruppere ord med felles ordstamme (lemma) på grunnlag av et sett 
med morfologiske regler og en unntaksordliste. Slike rutiner er 
bl.a. utviklet for engelsk, finsk og norsk, men de er i bruk i 
relativt få systemer (bl.a. LEXIS).

(4) Tesaurus
Et populært hjelpemiddel er synonymtesauruser - eller synonym- 
ordbøker som de ogsa kalles. Spesielt i Frankrike og Italia er 
det satset store ressurser pa utvikling av slike, og de kan 
være uhyre kompliserte med mange ulike relasjoner. Det er også 
gjort forsøk på å utvikle synonymtesauruser maskinelt (jfr. pkt. 
7.2), men jeg er ikke kjent med at de er implementert i opera
tive systemer.

Ein synonymordbok vil imidlertid bare kunne omfatte kontekst- 
uavhengige synonymer. Betrakter man de grammatikalske 
bøyningene ogsa som kontektsuavhengige synonymer, har eksperi
menter vist at ca. 75% av de kontekstuavhengige synonymer dekkes 
av høyretrunkering (jfr. Harvold 1974). Mange systemer har 
derfor også nøyd seg med høyretrunkering og er basert på at 
brukeren i stedet skal etablere sine egne synonymtesauruser 
(f.eks. makro-koramandoene i NOVA*STATUS).



Det er stor uenjghet om nytten av synonymtesauruser i forhold 
til hva de koster å utvikle og vedlikeholde. Forsøk med bruk av 
dem har heller ikke vist de store effektivitetsforbedringene 
(jfr. pkt. 7.2).

5.3 Vala av effektlvltetanlvft

Til trosa for avanserte hjelpemidler til bruk ved spesifisering 
av søketermer, viser erfaring at det er vanskelig - ofte umulig 
- å oppnå 100% gjenfinningsgrad og presisjon samtidig (dvs. at 
alle og bare de relevante dokumenter er funnet). Selv om man 
spesifiserte alle aktuelle søketermer, ville det likevel vare 
en sjanse for at man kan "miste" en ide (f.eks. at den ikke er
godt nok uttrykt i dokumentene) eller at den ikke er relatert
til de øvrige ideene. Dessuten er det vanskelig å finne termer 
som både er så spesifikke at bare relevante dokumenter blir 
funnet og så generelle at alle relevante dokumenter blir funnet. 
Høy gjenfinningsgrad gir som oftest lav presisjon og omvendt - 
m.a.o. er de omvendt proporsjonale.

Ved formulering av søkeargumentet kan man i en viss grad påvirke 
søkeresultatet i retning av høy gjenfinningsgrad eller høy pre
sisjon ved å:

- utvide/innskrenke beskrivelsen av hver ide
- velge hvilket generalitetsnivå beskrivelsen skal ligge på
- bestemme hvilke eller hvor mange klasser (idebeskrivelser) 

som minst må være tilstede i et relevant dokument.

Ved bruk av nærhetsfunksjoner vil man også kunne bestemme hvor 
langt ned på resultatlisten man ønsker å gå i jakten på relevante 
dokumenter. Jo lengre ned man beveger seg, jo høyere gjenfin
ningsgrad og lavere presisjon. Forholdet mellom presisjon og 
gJenfinningsgrad er vanligvis som illustrert i figuren på neste 
side.
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Fig. 5.3/1 Gjenfinningsgrad og preaiajon

Cjenf inningsgrad



6. DOKUMENTLAGRING

6.1 Innledning

I dette kapittelet vil Jeg se litt nærmere på hvordan dataene er 
strukturert og lagret i et tekstsøkesystem - dvs. hvilke filer 
som eksisterer, relasjonen mellom dem og hvordan systemet finner 
fram til de riktige dataene.

Det er ikke uvanlig at man møter brukere (eller andre) som tror 
at tekstsøkesystemet søker sekvensielt gjennom alle dokumentene 
i jakten på søketermer. Dette er selvfølgelig mulig, men en 
svært ressurskrevende fremgangsmåte som slett ikke er vanlig. I 
dagens tekstsøkesy3temer blir dokumentene bearbeidet (av sys
temet) og tilrettelagt for søking. Nedenfor har Jeg begrenset 
fremstillingen til de to mest vanlige måtene å lagre dokumentene 
på - en rettet mot tradisjonell boolsk søking og en mot vektor- 
søking.

6.2 Invertert filstruktur

I de fleste tekstsøkesystemer som er basert på oppslag på den 
enkelte term (f.eks. boolsk søking), ligger dataene lagret i en 
invertert filstruktur. Filsystemet består av en ordbokfil (også 
kalt konkordans, oppslagsfil, søkefil eller indeksfil) og en 
dokumentfil (også kalt tekstfil). Eksempel på en invertert 
filstruktur er gitt i figur 6.2/1.

Ordbokfilen omfatter alle aktuelle søketermer. Til hver term er 
det knyttet henvisninger til alle dokumenter som termen fore
kommer i og posisjonen til termen i dokumentet. I f.eks. 
NOVA*STATUS omfatter en referanse henvisning til dokument, 
setning i dokumentet og posisjonen i setningen. I enkelte 
systemer har man også lagt inn en pekerstruktur (kjeder) i 
ordbokfilen som tar vare på ulike typer relasjoner mellom 
termene (f.eks. synonymer).
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For at systemet skal kunne finne raskt fram til en bestemt 
term i ordbokfilen, legges termene i en bestemt rekkefølge. Det 
vanligste er å lagre dem alfabetisk da dette gjør trunkering 
enklere. For å effektivisere søkeprosessen ytterligere, oppret
tes en indeks til ordbokfilen som gir nærmere informasjon om 
termenes posisjon i filen, jfr. fig. 6.272.

Ulempen ved den inverterte f ilstrukturen (slik den er illustrert 
i figuren) er at den er vanskelig å vedlikeholde. Siden termene 
ligger lagret i en bestemt rekkefølge, må hele filen reorgan
iseres ved tillegg av nye termer. Han kan selvfølgelig opprette 
hjelpeområder som er lenket til hovedfilen, men etter et bestemt 
antall termer må filen likevel reorganiseres for at responstiden 
skal opprettholdes.

I det nye tekstsøkesystemet SIFT (jfr. A.19) har man løst 
problemet med en litt annen struktur som er kalt B-tratr. Dette 
er også en invertert filstruktur med en alfabetisk ordbok, men i 
stedet for å lagre termene fortløpende i en fil har man organ
isert dem i blokker. Ved tillegg av en ny term plasseres termen 
på neste ledige plass i den riktige blokken. Hvis denne er 
full, skjer det en automatisk splitting av blokken i to nye 
blokker, og man unngår dermed å reorganisere hele filen. B-trær 
gjør det derfor mulig å opprettholde en rask responstid samtidig 
med en enkel oppdatering. Fig. 6.2./3 nedenfor gir en skisse 
over strukturen i B-trær.



Fig. 6.2/1 Invertert filstruktur

ORDBOKFIL TEKSTFIL
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Fig. 6.2/2 Filsystemet i NOVA*STATUS

TNOEX T I! .  TEKS1



ig. 6.2/1 Eksempel p& B-trær

1.
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I tekstfilen ligger dokumentene lagret slik de forekom ved regi
strering (rådata), og det er fra denne filen dokumentene blir 
lest når brukeren ønsker å bla i resultatlisten eller i doku- 
mentbasen. Vanligvis ligger dokumentene lagret kronologisk, og 
ved oppdatering blir de nye dokumentene plassert bakerst i 
filen. For å gjøre oppslaget i tekstfilen raskere, er det 
f.eks. i NOVA*STATUS opprettet en indeks til tekstfilen som gir 
informasjon om hvor på filen et bestemt dokument forekommer. 
Figur 6.2/1 illustrerer filsystemet i NOVA*STATUS slik det er 
implementert ved Universitetet i Oslo.

6.3 Vektorbasert søkesvstem

I et vektorbasert søkesystem ligger informasjonen om det enkelte 
dokument samlet i en vektorfile og en tekstfil. Hvert dokument 
er representert i form av en vektor som har like mange kompo
nenter som det er antall ulike oppslagsterraer i dokument
samlingen. Hver komponent representerer en bestemt oppslags- 
term, og komponentens verdi er satt lik termens vekt i doku
mentet. Hvis termen ikke forekommer i dokumentet, er vekten 
satt lik null. En dokumentvektor vil derfor normalt inneholde 
mange "nuller". Ved lagring av vektorene kan man spare mye 
plass ved å komprimere dem (Jfr. f.eks. Fjeldvig 1978:24-27).

Dokumentvekcorene konstrueres bare en gang. Ved tillegg av 
nye dokumenter representeres disse ved tilsvarende vektorer og 
legges til vektorfilen. Nye termer blir representert ved nye 
komponenter, og disse vil ikke ha innflytelse på de gamle 
vektorene.

Ved bruk av cosinusfunksjonen som likhetsmål ved søking, må 
filsystemet også inneholde informasjon om dokumentlengdene.
Disse kan enten lagres sammen med vektorene eller i en egen fil.

Ved søking representeres søkeargumentet med en tilsvarende 
vektor som dokumentene. Dette forutsetter imidlertid at sys
temet vet hvilken komponent som representerer den enkelte søke-



term. I IRI'3 vektorsøkesystem VEXT har man løst dette pro
blemet ved a opprette en egen fil over alle oppslagstermer i 
dokumentsamlingen med tilknyttet komponentnummer. Filen er 
ordnet alfabetisk og har en indeks3ekvensiell filstruktur.

I et klu3terbasert søkesystem er det vanlig 4 representere 
dokumentene i form av vektorer. I tillegg til informasjonen 3om 
her er nevnt, vil man i et 3likt system ogsa ha lagret informa
sjon om det enkelte kluster - dv3. hvilke dokumenter det omfat
ter og hvilken vektor ("centriod") som representerer klusteret.
I f.eks. SMART har man valgt a bygge opp vektorfilen hierarkisk 
med klusterrepresentantene (eller representantene til disse) på 
toppen. Hver representant peker til den første dokumentvektoren 
i klusteret, som igjen peker til neste dokumentvektor i klusteret. 
En dokumentvektor kan tilhøre flere kluster og vil derfor kunne 
ha pekere til flere dokumentvektorer.

6.4 Kan vektoraaklna gjennomføres 1 et invertert filavatem?

Vektoraøking er en nærhet3funksjon som det kan være ønakelig & 
tilby som et alternativ til f.eks. et boolsk søkesystem. Et 
vektorbasert system danner også et utgangspunkt for dokument- 
klustering. Problemet er imidlertid at man ikke uten videre kan 
kombinere et vektorbasert system med en invertert filstruktur. 
Dette er ogsa noe av grunnen til at vektorsøking ikke har fått 
skikkelig gjennomslagskraft. I et vektorbasert 3y3tem er all 
Informasjon samlet om det enkelte dokument, og det er doku- 
mentvektorene man tar utgangspunkt i ved søking. I et invertert 
system (boolsk 3ystem) er derimot all informasjon samlet om 
den enkelte term, og det er en ressurskrevende prosess a finne 
fram til hvilke termer et dokument er representert ved.

Problemet kan løses som i VEXT, hvor man i tillegg til ordbok- 
f ilen har lagret en vektorfil og en fil som viser hvilken plass 
i vektoren den enkelte term har.

Velger man cosinusfunksjonen som likhetsmai, kan man for-
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såvidt også klare seg bare med en oversikt over dokumentlengdene 
i tillegg til den inverterte filen - forutsatt at ordbokfilen 
tar vare på termfrekvensene. Skalarproduktet (i cosinusfunk- 
sjoneni lar seg jo lett beregne, og lengden på søkevektoren er 
den samme for alle dokumentene og vil derfor ikke ha innflytelse 
på rangeringen.



7. FORSKNINGSOMRADER

7.1 Innledning

De første tekstsøkesystemene ble utviklet i slutten av 1950- 
arene. Prof. Horty ved University of Pitt3burgh (Pennsylvania) 
var en av de første som introduserte et slik system, og til 
tross for at datamaskinteknikken var fersk den gang, gjorde han 
bruk av bade boolsk søking og invertert filstruktur. Horty var 
jurist og hadde fatt i oppdrag av myndighetene å forbedre helse
lovgivningen i Pennsylvania. Blant annet skulle begrepet 
"retarded child" erstattes med "exeptional child" i hele lov
givningen. Etter flere mislykkede forsøk med a la studenter ga 
gjennom lovgivningen, henvendte han seg til den nyetablerte EDB- 
avdelingen ved universitetet. De hjalp ham med a fa registrert 
dokumentmaterialet pa hullkort og lage et program som søkte pa 
termer og termkombinasjoner.. Søkesystemet ble en stor suksess og 
det ble senere ogsa brukt til andre oppgaver. I 1959 ble det 
demonstrert pa en større konferanse i USA og vakte 3tor begeist
ring. Horty introduserte ogsa en søkestrategi som minner mye om 
konseptorbasert søking - hvor brukeren strukturerte 3in problem
stilling i "concept3" og beskrev hver "concept" med synonymer 
(jfr. Bing/Harvold 1977:61-641.

Interessen for tekstsøkesystemer vokste både i USA og Europa, og 
mange hadde stor tro på datamaskinens muligheter og evne til å 
hanskes med automatisk inlormasjonssøking. Spesielt innen bib- 
lioteksmiljøer var interessen stor, og her finner vi kjente 
navnt som Lancaster, van Rijsbergen, Sparck Jones og Cleverdon.

De første årene var oppmerksomheten spesielt rettet mot virk
ningen av å automatisere et system basert på manuell indeksering. 
Man var opptatt av å finne fram til hvilket indekseringsspråk som 
egnet 3eg best til dette formålet. Blant de mest kjente pro
sjektene finner vi Cranfield 1 og 2, forsøkene med MEDLARS og 
"The Comparative Systems Laboratory Experiments“ ved Case 
Western Reserve University (kalt CWRU-prosjektet). Til stor

59



overraskelse for mange viste disse prosjektene at indekserings- 
spraket ikke hadde særlig stor innflytelse på søkeeffekt- 
iviteten. Ikke nok med det - forsøkene viste ogsa at sofist
ikerte indek3eringsspråk ikke ga noen fordel framfor de helt 
enkle metoder. Dette økte bare troen på automatisk indeksering, 
for det er jo lettere a implementere en enkel metode framfor en 
sof istikert.

Prof. Salton og hans kollegaer ved Cornell University (tidligere 
Harvard) var blant de første som gikk i gang med a undersøke 
muligheten for automatisk indeksering. De utviklet eksperiment- 
systemet SMART til dette formålet og utførte en rekke forsøk med 
automatisk indeksering. SMART er senere også blitt brukt til 
andre eksperimenter med tekstsøking (f.eks. vektorsøking, doku- 
mentklustering og "relevance feedback"), og det er i dag det 
mest kjente - og kanskje det største - prosjektet innenfor dette 
området.

En ny epoke for tekstsøkesystemer startet i slutten av 1960- 
arene, da det første terminalorienterte (online) tekstsøke- 
systemet ble demonstrert. Ikke nok med at man na kunne få ut 
resultatene umiddelbart, men man kunne også delta selv aktivt i 
søkeprosessen og bla i de funne dokumentene fra terminalen.

Det ble utviklet mange interaktive (online) tekstsøkesys
temer på 70-tallet, og etterhvert tok ogsa flere del i forsk
ningen rundt tekstsøkesystemer. Etterhvert som datamaskinene 
ble billigere, lagring- og hukommelseskapasitet større, ble også 
tekstsøkesystemer et mer ettertraktet hjelpemiddel. I dag snak
ker de fleste om tekstsøkesystemer. Innføring av tekst
behandlingsutstyr pa arbeidsplassen har ført til at man slipper 
de store registreringskostnadene ved overgangen til et maksinelt 
søkesystem. Mye tyder pa at tekstsøking er i ferd med å bli 
integrert i den automatiserte kontorvirksomheten.



7.2 Automatisk Indeksering

(1) Innledning
Forsøkene med manuelle indekseringsmetoder økte troen på auto
matisk indeksering og ga et utgangspunkt for konstruksjon av 
slike metoder. Spesielt interessant er Cranfield-prosjektene, 
som bl.a viste at søkeresultatene ikke ble bedre ved bruk av 
kostbare og sofistikerte indekseringsmetoder. I Cranfield 2 ble 
bruk av kontrollerte indekstermer sammenlignet med bruk av enkle 
termer (eller fraser) hentet direkte fra teksten. I begge til
feller ble søkeargumentene bearbeidet ved hjelp av avanserte 
hjelpemidler som synonymordbok, termhierarki, teknikker for 
frasekonstruksjoner o.l. Forsøket viste imidlertid at de beste 
resultatene ble oppnådd med enkle termer hentet direkte fra 
teksten - uten bruk av de avanserte hjelpemidlene. Det eneste 
hjelpemiddelet som ga positive utslag på søkeeffektiviteten var 
bruk av ordstammer i stedet for tekstord (graford) og en ordbok 
med "sanne" (kontekstuavhengige) synonymer. Bruk av kontrol
lerte indekstermer og termhierarkier førte til mindre spesifikke 
ord og følgelig dårligere resultat. Bruk av fraser derimot, som 
var hentet direkte fra teksten, bidro til at søkebegrepene ble 
for spesifikke. Cleverdon begrunnet resultatet med at bruk av 
enkle termer fra teksten ga nærmest et korrekt nivå av spes- 
ifisitet ("spesifici ty") (jfr. Cleverdon 1967).

MEDLARS- og CWRU-prosjektet støttet opp om denne konklu
sjonen, og Saracevic summerte opp inntrykkene fra disse pro
sjektene og konkluderte med at "the spesificity of the indexing 
language" er en av de viktigste faktorene for søkesystemets 
ytelse. Han understreket også at den menneskelige faktor er en 
av de viktigste ved formulering av søkeargumentet, og den kan 
ikke erstattes av avanserte indekseringssystemer.

Nedenfor skal jeg gå nærmere inn på noen prosjekter som har tatt 
opp problemer innen automatisk indeksering. Disse utgjør bare en 
del av alle av forskningsaktivitetene pi dette området, og de er 
valgt også fordi de i sin helhet er interessante for det arbeidet 
som denne rapporten skal støtte opp om (jfr. forordet).
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(2) SMART-eksperimentene
Til tross for resultatene fra Cranfield-prosjektene var det 
mange som hadde vanskelig for a tro at ikke bruk av avanserte 
lingvistiske hjelpemidler førte til bedre resultater enn bruk av 
bare enkle termer hentet ut fra dokumentteksten. I SMART- 
prosjektet ønsket man a se nærmere på dette forholdet, og SMART 
ble derfor utstyrt med de samme hjelpemidlene som i Cranfield 2, 
dvs. synonymtesauruser, hierarkiske termstrukturer, statistiske 
og syntaktiske teknikker for frasekonstrusjoner og en 3emanti3k 
språkanaly3e.

Resultatet verifiserte imidlertid konklusjonen fra Cran
field 2. Søkeeffektiviteten, som ble målt i gjenfinningsgrad og 
presisjon, ble ikke bedre ved bruk av disse hjelpemidlene. Det 
eneste som viste seg S ha positiv effekt på søkeresultatene, var 
(jfr. Salton 1983:103):

- a tilordne termene vekter som gjenspeiler deres viktighet 
i dokumentene,

- bruk av synonymtesauruser med kontekstuavhengige synonymer
- bruk av ordstaramer i stedet for tekstord (graford).

I de videre forsøkene med SMART valgte man derfor a se bort fra 
de mer sofistikerte hjelpemidlene og i stedet rettet oppmeksom- 
heten mot statistiske metoder. De fortsatte a operere med ord- 
stammer og implementerte en regelbasert rutine for automatisk 
lemmatisering.

I studiet av hvilke termer som er egnet som søketermer, viste 
SMART-eksperimentene at de beste indekstermer var de 3om forekom 
med en middels dokumentfrekvens (dvs. antall dokumenter termen 
forekommer i) eller en positiv "discrimination value" (jfr.
Salton 1983:66-71). De høyfrekvente termer var som oftest alt 
for generelle og ødeleggende for presisjonen, men i steden for a 
fjerne disse ble de gjort til del av fraser. De lavfrekvente 
termene derimot var ofte for spesielle som søketermer. De ble 
derfor gruppert i tesaurusklasser sammen med termer som ofte



forekom i de samme dokumentene (jfr. Salton 1983:107:110).

Denne fremgangsmåten ga faktisk bedre resultater enn bruk av de 
avanserte hjelpemidlene, men effekten av teknikkene for frase- 
konstruksjoner og tesaurusklasser var likevel forholdsvis liten.

(3) RESPONSA-proajektet
RESPONSA-prosjektet er et israelsk prosjekt som ble initiert i 
1967 og som pågar fremdeles (jfr. Choueka 1980). Formålet med 
prosjektet er å gjøre den enorme jødiske responsalitteraturen 
(ca. 300-400 000 dokumenter) tilgjengelig for fulltekstsøking. 
Litteraturen er skrevet på hebraisk og aramaisk og stammer helt 
fra det 8. århundre. Den spenner over 50 ulike land og omfatter 
mange ulike fagområder (f.eks. Bibelen, jødisk lov, historie, 
språk, og sosiologi).

Prosjektet er interessant fordi det viser hvordan selv "enkle" 
problemer ved automatisk indeksering Kan være uhyre vanskelig 
for enkelte språk. Ett av problemene de sto overfor i pro
sjektet var at mange hebraisk ord kan ha flere tusen gramma
tikalske bøyninger. Både forstavelsen (prefiksen) og endelsen 
(suffiksen) til ordene varierer med bøyningene - og ofte ogsa 
hele ordet. Et annet problem var at deler av den hebraiske 
litteraturen er skrevet uten vokaler. Hver ordform har derfor 
minst to stavemåter, og en stavemåte uten vokaler kan bety flere 
ulike ord. Dette skaper store homografproblemer (jfr. Choueka 
1980:163). Et tredje problem er at responsa-tekstene inneholder 
også svært mange forkortelser og akronymer - i enkelte til
feller utgjorde de opp til 50% av de ulike ordene i teksten.

Det er lagt ned mange årsverk i RESPONSA-prosjektet for å løse 
disse lingvistiske problemene. Arbeidet har resultert i et 
enormt lingvistisk verktøy som har fått navnet KEDMA. Det er 
basert på en oversikt over de fleste hebraiske grunnord med 
tilknyttet lingvistisk informasjon og et sett med regler som 
representerer bøyningsmønsteret til hebraisk. KEDMA er imple
mentert i RESPONSA-prosjektet og blir bl.a. brukt til å samle
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alle ord med felles stamme (lemmatisering).

RESPONSA-prosjektet skiller seg fra andre forskningsprosjekter i 
og med at all forskningen er rettet mot en konkret anvendelse - 
nemlig å gjøre responsa-litteraturen tilgjengelig for fulltekst- 
søking. Alle foreslåtte metoder blir testet og vurdert i det 
operative systemet før de tas i bruk.

(3) CONDOR-prosjektet
I 1973 initierte Siemens forskningsavdeling i Tyskeland et større 
prosjekt i tekstsøking med sikte på å utvikle et helt nytt søke- 
system (jfr. Banerjee 1977). Ambisjonene for prosjektet var 
store, og det var nesten ikke grenser for hva systemet skulle 
tilf redstiIle.

Spesielt stor oppmerkomhet ble knyttet til bruk av lingvistiske 
metoder i tekstsøking, og da prosjektet ble stoppet i 1981 var 
10 av 50 ansatte lingvister. Det ble bl.a. utviklet en metode 
som gjennomførte en syntaktisk analyse av dokumentsamling - 
setning for setning. Formålet med analysen var å identifisere 
setningsledd, avklare homografer, fastlegge ordklassen til ord
ene og tilordne den enkelte term en lingvistisk vekt. Ved 
fastlegging av ordklassen ble det også lagt vekt pa ordets 
bøyningsmønster, og det ble antydet at metoden ga riktig ord
klasse i ca. 99% av tilfellene. I prosjektet ble det også gjort 
forsøk med automatisk splitting av sammensatte ord, men de 
undersøkte ikke (så vidt jeg vet) virkningen av dette på søke- 
effektiviteten.

En interessant aktivitet i prosjektet var forsøkene med auto
matisk konstruksjon av et termhierarki som skulle ta vare på 
relasjonen mellom termene. Termene ble gruppert i "prioritets- 
klasser" på grunnlag av hvor hyppig de forekom i dokument
samlingen. Innenfor hver klasse grupperte man termer som fore
kom hyppig i de samme dokumentene. Et dokument kunne følgelig 
være medlem i flere kla3ser, men en term kunne bare tilhøre en 
klasse. Grupperingen iklusteringen) skjedde primært på grunnlag



av statistisk informasjon, men i grensetilfeller ble også den 
lingvistiske vekten benyttet. Til slutt ble det dannet rela
sjoner mellom grupper som inneholdte de samme dokumentene.

CONDOR-prosjektet kom aldri så langt at det fikk undersøkt 
effekten av dette termhierarkiet. Like før prosjektet ble ned
lagt var man mer opptatt av a utvikle en metode som kunne ved
likeholde termhierarkiet uten a måtte konstruere det på nytt for 
hver oppdatering av dokumentsamlingen.

(5) SPIRIT-prosjektet
SPIRIT er et nytt fransk tekstsøkesystem. Systemet er interes
sant fordi det er ett av de få operative tekstsøkesystem som er 
utstyrt med metoder for automatisk indeksering - ut over det å 
fjerne stoppord og gruppere grammatikalske bøyninger.

Den automatiske indekseringen er bl.a. basert på en ling
vistisk tesaurus med ca. 200 000 termer og en liste med idio
matiske uttrykk. Tesaurusen inneholder lingvistisk informasjon 
om ordene og blir brukt til å gruppere ord med felles stamme, 
fastelegge ordklassen til ordene, identifisere og korrigere 
skrivefeil. Hele dokumentmateriale blir syntaktisk analysert 
bl.a. for å identifisere visse typer homografer. Dette gjelder 
spesielt homografer som tilhører ulike ordklasser, som f.eks. 
ordet "under" i uttrykkene "ha sand under skoene" og "det var et 
(Guds) under at vi slapp fra det med livet". På grunnlag av 
denne analysen blir også ord som ikke er egnet som søkeord 
slettet. De resterende ordene blir tildelt vekter som skal 
gjenspeile ordenes informasjonsinnhold i dokumentene, og inter
essant er det å merke seg at de i denne sammenheng skiller 
mellom sammensatte ord og enkle ord.

Heller ikke i SPIRIT-prosjektet har det vært gjennomført kon
trollerte forsøk i tekstsøking som kan vise nytten av de ling
vistiske hjelpemidlene. Det er derfor uvisst hvor stor effekt 
den syntaktiske analysen har på søkeresultatene - og hvilke 
konsekvenser det har å gi sammensatte ord en annen vekt enn 
enkle ord.
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(6) NORIS-prosjektet
Institutt for rettsinformatikk (IRI) ved Universitetet i Oslo 
har drevet forskning i tekstsøking siden virksomheten ble 
startet i 1970. Dette er det eneste stedet i Norge hvor det 
har vært drevet kontinuerlig forskning pa dette området.
Arbeidet har vært organisert i et større forskningsprogram, kalt 
NORIS (NOrske Rettslnformatiske Studier).

Flere av prosjektene har rettet oppmerksomheten mot automatisk 
indeksering. I ett av de første NORIS-prosjektene studerte vi 
forskjellen i søkeeffektiviteten ved ulike dokumentutforminger. 
Bruk av sammendrag ble testet mot bruk av den autentiske teksten 
til dokumentet (bade med og uten sammendrag), og som antatt ga 
den lengste dokumentutformingen beste resultat. Dette stemmer 
overens med Saltons resultater og Saracevic‘s konklusjon om at 
antall indekstermer er viktigere for søkeresultatene enn 
indekseringsspr&ket (jfr. Saracevic 1970b:680). Overraskende 
var det imidlertid at forskjellen ikke var større enn den var, 
spesielt tatt i betraktning at sammendraget var pa gjennom
snittlig 7 meningsbærende termer og dokumentene pa 105.

Forskning omkring metoder for automatisk Indeksering har vært 
gjennomført i NORIS-prosJektene STANS og FORT. Oppmerksomheten 
har spesielt vært rettet mot søkeargumenter i naturlig sprak. I 
denne sammenheng er det utviklet en metode for gruppering av ord 
med samme rot (rotlemmatisering) som er basert pa en sett med 
morfologiske regler og en unntaksordliste. Metoden er testet pa 
ulike tekstmaterialer og har vist at ca. 97% av ordene blir 
plassert i riktig rotlemma.

Det kom imidlertid klart fram av forsøkene med tekstsøking 
at det var langt fra tilstrekkelig a basere den automatiske 
indekseringen bare pa en stoppordliste og rotlemmatisering. Det 
ble derfor gjennomført en rekke studier av hvilke kriterier som 
kan legges til grunn ved utvelgelsen av indekstermer. Foruten 
kriterier som frekvensen og spredningen til termene, viste for-



søkene at også ordklassen til en term gir informaBjon som kan 
være nyttig 1 lndekserlngsprosessen. Det ble ogsa vist at man 
kan øke søkeeffektiviteten ved a splitte sammensatte ord, og det 
ble utviklet en rutine som automatisk identifiserer aamnensatte 
ord. Dessuten ble det gjennomført forsøk med konstruksjon av 
enkle fraser, som f.eks. tallfraser.

(7) Sammenligning av søkeeffektiviteten ved manuell og automatisk 
Indeksering

Ingen eksperimenter har klart vist at manuell indeksering er 
bedre enn automatisk indeksering - snarerer tvert imot (jfr. 
f.eks. Cleverdon 1983). Det har vært gjennomført flere sammen
lignende forsøk med manuell og automatisk indeksering, bl.a. av 
Melton, Damerau, Borko og Salton/Lancaster. I det siste til
fellet ble resultater fra SMART sammenlignet med resultater fra 
MEDLARS. Kildematerialet var det samme i begge systemene, men 1 
SMART ble det bearbeidet automatisk og i MEDLARS manuelt. Det 
samme ble søkeargumentene som 1 utgangspunktet var formulert 1 
naturlig sprAk.

Forsøkene viste at automatisk indeksering med bruk av en 
manuelt utviklet synonymtesaurus, ga omtrent like gode resultater 
som manuell Indeksering. Hvis man i tillegg tok 1 bruk mer 
avanserte søkestrategler med f.eks. "relevance feedback", kunne 
man oppn& en bedring av det automatiske systemet med omtrent 30* 
i gjenfinningsgrad og presisjon (jfr. Salton 1983:104).

7.3 Søkefunksjoner

Søkefunksjoner har ogsa vsrt et populært forskningstema opp 
gjennom 70-4rene. Forskningen har hovedsakelig vært konsentrert 
on nzrhetsfunksjoner, og de fleste er i dag enige om at det er 
en fordel a fa dokumentene rangert ut fra deres likhet med søke- 
argumentet. Spørsmålet er derfor hvordan denne likheten skal 
beregnes.

I tekstsøking vil enhver 1ikhetsfunksjon ta utgangspunkt i
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termene i søkeargumentet og dokumentene. Den enkleste form for 
likhetsberegninger er a telle antall søketermer i dokumentene og 
la dette antallet bestemme rangeringen. Forsøk ved IRI har vist 
at søketermfrekvensen er et adekvat rangeringskriterium da den 
ga bedre rangering enn ingen rangering (Jfr. Bing/Harvold 
1974:53-54).

Mange har vært opptatt av a tilordne termene vekter som kan 
gi uttrykk for termenes evne til å beskrive innholdet i doku
mentene. Alt i de første SMART-eksperimentene viste resultatene 
en økning i søkeeffektiviteten ved bruk av vektede termer i 
forhold til binære. Den gang ble termenes vekt satt lik fre
kvensen til termen i dokumentet. Senere ble vekten korrigert 
for dokumentfrekvensen (dvs. antall dokumenter termen forekommer 
i), og resultatene ble bedre (jfr. Salton 1983:165). Salton 
gjennomførte ogsa vellykkede forsøk med en såkalt "term dis- 
crimination"-vekt som ga uttrykk for i hvor stor grad termen 
bidro til a skille dokumentet (dokumentvektoren) fra gjennom- 
snittsdokumentet ("cetroid") (Jfr. Salton 1983:66-71).

SMART-prosjektet er Imidlertid bare ett av mange eksempler 
pa forsøk med vekting av termer. Spesielt kjent er Sparck Jones 
for sitt arbeid pa dette området. Ogsa i NORIS-prosjektene 
studerte vi søkeeffektiviteten ved bruk av ulike vektfunksJoner, 
og her oppnådde vi bl.a. bedre resultater ved a korrigere søke- 
termfrekvensen for dokumentlengde.

SMART-prosJektet er spesielt kjent for sine eksperimenter med 
vektorsøking. Flere ulike likhetakoeffisienter er blitt testet, 
men Salton har senere valgt a basere sine forsøk pa cosinus- 
funksjonen. Det ble ogsa gjennomført Interessante eksperimenter 
med dokumentklustering, men resultatene viste ikke bedring i 
søkeeffektiviteten - snarere tvert imot. Søkingen ble derimot 
mindre ressurskrevende, men det knytter seg en del problemer til 
oppdatering av klustrene.

Flere forskere har vært engasjert i dokumentklustering, og 
spesielt kjent er van Rijsbergen for sitt arbeidet pa dette 
området. Han oppnådde faktisk en bedring av søkeeffektiviteten 
ved dokumentklustering.



Vektorsøking har v*rt gjenstand for mye forskning. Tapper 
brukte f.eks. denne teknikken i sine forsøk med henvisnings- 
systemer hvor dokumentene ble indeksert ved henvisninger i 
steden for termer (jfr. Tapper 1982). Tapper utviklet ogs& en 
alternativ likhetskoeffisient som viste seg & gi bedre resul
tater enn cosinuskoeffisienten. Denne koeffisienten, kalt 
Oxford-koeffisienten, ble senere testet i IRI's forsøk og ga 
overraskende gode resultater (jfr. Fjeldvig 1979). Ellers har 
IRI gjennomført en rekke forsøk med vektorsøking - de fleste 
basert p& cosinuskoeffIsienten. Resultatene har imidlertid ikke 
vxrt blant de beste. Bl.a. oppn&dde vi like gode resultater ved 
Sl rangere dokumentene ut fra den samlede søketermfrekvens 
korrigert for dokument lengde. Forskjellen p& disse rangerings- 
kriteriene er at cosinusfunksjonen favoriserer dokumenter med 
lav og jevn termfrekvens (jfr. Fjeldvig 1976:133-137). De beste 
resultatene i IRI‘s forsøk ble oppn&dd med konseptorbasert 
søking.

Ingen av nsrhetsfunksjonene som her er nevnt, er basert p& en 
grunnleggende teori om tekstsøking. De er fremkommet ved intui
tive betraktninger eller som i SMART, matematiske beregninger av 
likheten mellom vektorene. Det eksisterer heller ingen teori om 
tekstsøking, og forskningen har derfor vsrt gjenstand for mye 
prøving og feiling. I de siste irene har mange rettet oppmerk
somheten mot utvikling av en teoretisk modell for tekstsøking 
med utgangspunkt i sannsynlighetsteorien. F.eks. Salton, 
Raghaven, Croft, Robertsen, og Sparck Jones har vært opptatt av 
& finne fram til et uttrykk for den ideelle rangering av 
dokumentene - dvs. et uttrykk for dokumentets sannsynlighet for 
relevans. Det er fremlagt flere forslag til beregning av denne 
sannsynligheten (jfr. f .eks. Robertsen 1981), og bruk av denne 
sannsynligheten som rangeringskriterium kalles ofte "probalistic 
retrieval". Felles for forslagene er at de forutsetter eks
empler på relevante dokumenter (f.eks. innhentet ved "relevance 
feedback") for a kunne bestemme hvilken vekt som skal tilordnes 
termene i søkeargumentet.
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Harvold har også uviklet en teoretisk modell basert på 
sannsynlighetsteorien som bl.a. estimerer antall funne doku
menter ved søking, gjenfinningsgrad og presisjon. Modellen 
skiller seg fra de andre modellene ved at den bl.a. bygger på 
konseptorbasert søking og ikke forutsetter term-avhengighet 
(jfr. Harvold 1900b).

Ogsa boolsk søkinq har fatt stor oppmerksomhet i den senere tid. 
De fleste har etterhvert innsett at det er lettere a forandre 
den boolske søkefunksjonen enn a erstatte det boolske søke- 
systemet (som er baserte pa en invertert filstruktur) med et 
helt nytt søkesystem (f.eks. et vektorbasert system). Det 
finnes bl.a. søkestrategier som automatisk konstruerer et boolsk 
søkeargument pa grunnlag av et søkeargument i naturlig språk.
En slik strategi er bl.a. implementert i SPIRIT-systemet, men 
man er ikke kjent med hvor effektiv den er. Salton har ogsa 
foreslått en tilsvarende metode som har gitt gode resultater 
(jfr. Salton/Buckley/Fox 1982). Han har dessuten gått et skritt 
videre og vist hvordan man kan omforme et boolsk søkeargument 
til en nxrhetsfunksjon (med vektede termer) ved a endre verdien 
på parametre som er knyttet til de boolske operatorene.

Andre har tatt i bruk teorien for "fuzzy set" og konstruert 
en strategi som kalles “fuzzy set retrieval". Også dette kan 
betraktes som en utvidelse av boolsk søking.

7.4 Iterative søketeknikker

Erfaringer og studier viser at i de fleste tilfeller er det 
brukeren 3elv som setter grenser for hvor godt søkeresultatet 
blir. Mangler ved søkeargumentet slår ut på søkeeffektiviteten, 
og den eneste måten å oppnå bedre resultater på er å supplere 
søkeargumentet med nye termer, endre vekten pa eksisterende 
termer eller slette uegnede termer.

Iterative søketeknikker er en mate å forsøke å bedre søkeargu
mentet pa ved å la systemet ta del i formuleringen av det. Mest



kjent er "relevance feedback" som faktisk ble lansert av Salton 
allerede i 1968 (Jfr. Salton 1968). Siden den gang har flere 
drevet eksperimenter med ulike former for "relevance feedback', 
og resultatene har vært gode (jfr. van Rijsbergen 1979:105).
Det er Imidlertid vanskelig a maie nøyaktig hvor store for
bedringene er, ettersom effektivitetsøkningen bade skyldes søke- 
systemets kjennskap til den allerede gjennomførte relevans- 
vurderingen og at nye relevante dokumenter som er kommet til.
Det er det siste som er av betydning for brukeren. En oversikt 
over forskningen pa dette området er bl.a. gitt av Sparck Jones 
i 1981b:241-24 3.

En annen teknikk er "local metrical feedback" som har vært 
utprøvd i RESPONSA-prosjektet med meget godt resultat (jfr.
Attar/Frankel 1980). Metoden skiller seg fra “relevance feed
back" da den ikke er basert pa informasjon om hvilke dokumenter 
som er relevante. Den tar bare utgangspunkt i de funne doku
mentene, analyserer disse og forsøker a lokalisere termer som er 
relatert til søketermene ("searchonyms"). Dette skjer ved a 
undersøke hvilke termer som opptrer hyppig i nærheten av søke
termene i de funne dokumentene. De nye termene blir enten lagt 
til søkeargumentet automatisk ("automatic feedback") eller fore
slått for brukeren ("manual feedback"). Metoden har vært testet 
bade av uerfarne og erfarne brukere, og i begge tilfeller har 
man oppnådd en klar forbedring av søkeeffektiviteten. Forsøkene 
med "automatic feedback" har imidlertid Ikke ført til bedre 
resultater.

Som et alternativ til de teknikker som her er nevnt, har vi ved 
IRI initiert et prosjekt (NORIS (58) (FORT) som skal se nærmere 
pa muligheten for en forsats til tekstsøking. Forsatsen skal 
gjennom en dialog med brukeren gi kommentarer til de valgte 
søketermene og komme med forslag til nye termer.

Forsatsen skal kunne kobles pa og av. Nar den er til
koblet, vil den på grunnlag av kjennskap til tidligere søke- 
seksjoner, statistisk og lingvistisk informasjon om søketermene, 
tesauruser o.l. gjennomføre en analyse av søkeargumentet. Pa 
grunnlag av denne analysen vil den forsia endrlnger av søke-

71



argumentet.
FORT vil ogsa ta opp spørsmilet om man ved hjelp av metoder 

innenfor omr&det kunstig intelligens kan etablere et 
begrepsnettverk som representerer kunnskap om det aktuelle doku
mentasjonsområde. Begrepsnettverket skal gi informasjon om 
synonymer og andre relaterte begreper, og målsettingen er at det 
i sa stor grad som mulig skal vedlikeholde seg selv.

Som en siste mulighet, vil vi se pa nytten av a implementere en 
modell for automatisk estimering av gjenfinnlngsgrad og presi
sjon. En slik modell er utviklet av Harvold og tar kun utgangs
punkt i statistisk informasjon om dokumensamlingen (Jfr. Harvold 
1980b:172-219) . Estimatene vil være til hjelp for brukeren i 
avgjørelsen av om søkingen skal gjennomføres, søkeargumentet om
formuleres eller søkseseksjonen avsluttes.

7. 5 Konk.u . 1on

Et typisk tekstsøkesystem i dag er egentlig ikke så forskjellig 
fra de første tekst3økesystemene. Det er basert pa en invertert 
filstruktur og boolsk søking - akkurat som Horty's system. For
skjellen ligger i at systemene 1 dag er interaktive og opererer 
med direkte aksessfiler. Brukerne kan derfor ta aktivt del i 
søkeprosessen, lese de funne dokumenter pa skjermen og selv be
stemme nar søkeseksjonene 3kal avsluttes. Etterhvert er det 
ogsa blitt mer og mer vanlig a la brukeren selv gjennonføre 
søkingen - og ikke la den ga gjennom mellombrukere. Dette har 
ogsa vist seg a gi bedre resultater.

Dagens tekstsøkesystemer er m.a.o. lite påvirket av den forsk
ningen som har vært gjennomført. De fleste systemer har ingen 
rutiner for automatisk indeksering bortsett fra a fjerne stopp- 
ord. Fa systemer gjør bruk av lemmatisering til tross for at 
det er vist at dette gir bedre resultater. I de tilfeller hvor 
man anvender synonymtesauruser, er disse utviklet manuelt.



De fleste systemer tilbyr bare boolsk søking til tross for at 
både erfaringer og forskningsresultater peker på svakheter ved 
denne metoden. I mange miljøer er dessuten interessesøking vel 
sä vanlig som faktasøking. Foreslåtte utvidelser av boolsk 
søking er ikke tatt i bruk. Det er heller ikke iterative søke
teknikker, som f.eks. "relevance feedback", selv om forsknings
resultatene viser at dette kan øke søkeeffektiviteten betraktelig. 
Det eneste systemet som gjør bruk av "relevance feedback" er 
CITE, som er et brukergrensesnitt til MEDLARS.

Hva er sä årsaken til at forskningsresultatene ikke har hatt 
større inflytelse på utformingen av dagens tekstsøkesystemer?
En mulig forklaring er at tekstsøklng fremdeles er et for
holdsvis nytt forskningsområde og at resultatene derfor må 
"modnes" mer. En annen forklaring er at man rett og slett ikke 
er fornøyd med de resultater som er oppnådd. Det er mange som 
stiller seg tvilende til om resultatene virkelig er represent
ative for operative omgivelser. De fleste forsøk er jo av 
praktiske grunner gjennomfart med små dokumentsamlinger i kon
trollerte omgivelser.

Før man Imidlertid gär til det skritt å implementere ressurs
krevende hjelpemidler og søketeknikker i tekstsøklng, bør man se 
nærmere pä hva som er den største svakheten ved dagens tekst
søkesystemer .

Studier av årsaken til effektivltetssvikt har bl.a. vist at 
spesifisitet er den største årsaken til at relevante dokumenter 
ikke blir funnet (jfr. Fjeldvig 1980t161-163). Spesifisitet vil 
si at brukeren ikke har spesifisert søkeargumentet godt nok, 
f.eks. glemt relevante søketermer (grammatikalske bøyninger 
eller synonymer) eller valgt for generelle søketermer. Dårligst 
stilt er uerfarne brukere og de som ikke kjenner språkbruken i 
dokumentsamlingen. Det er også disse brukerne som behersker 
søkespråket minst og som finner det vanskeligst å uttrykke sitt 
Informasjonsbehov ved boolske operatorer, paranteser, avstands- 
operatorer, trunkerte strenger osv.

Skal man derfor kunne bedre dagens søkesystemer må man i
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første rekke gjøre det enklere for brukeren a beskrive sitt 
Informasjonsbehov og utnytte systemets egenskaper. Det er behov 
for en søkestrategl som er tilpasset lnteressesøklng og som tar 
utgangspunkt 1 den relevansvurderlng som finner sted i en slik 
situasjon. Erfaringer tyder pa at man bør skille mellom erfarne 
og uerfarne brukere. I det siste tilfellet bør systemet i sa 
stor grad som mulig veilede brukeren i formulerinq av søke
argumentet. I følge forskningsresultatene er det ikke alltid de 
mest kompliserte og kostbare hjelpemidlene som er de beste. All 
erfaring tyder at skal et hjelpemiddel vire levedyktig bør det i 
sa liten grad som mulig baseres p& manuell oppdatering. Dess
uten bør man merke seg de vellykkede resultatene som er oppnftdd 
med iterative søketeknikker - som er forholdsvis lite ressurs
krevende teknikker som lett lar seg Implementere i eksisterende 
systemer.



APPENDIX

A. ENKELTE SENTRALE TEKSTSØKESYSTEMER 

A.l 3RIP
Svensk system som ble utviklet i slutten av 1970 09 som kjøres 
pft DEC-maskiner under operativsystemet TOPS. Systemet er basert 
på boolsk søking, intervallsøking, bruk av avatandaoperatorer og 
en generell maskefunksJon. Søkingen kan begrenses til visse 
deler av dokumentene. Systemet tilbyr også ulike utskrifts- 
funksjoner, stat i atikkfunksJoner og redigeringsmuligheter p& 
DEC-10. Søkespr&ket omfatter Common Command Language (CCL).
Jeg er ikke kjent med at systemet anvendes i rettslige infor
masjonssystemer. Systemet markedsføres av Paralog AB og er doku
mentert i en egen manual av 1979.

A. 2 ALLIANCE INFORMATION INDEX
Hang Laboratories, Inc. i Massachusetts har utviklet et informa- 
sjonssøkesystem kalt Alliance Information Index. Systemet inngår 
som et standarprogram ved kjøp av datamaskiner og programmer 
tilknyttet Informasjonsadmlnistrasjonssystemet Alliance 250 
(Jfr. IR-meddelande nr. 18, s. 140). Det er tilstrekkelig med 
en utrustning med 128 kB og 80 HB disk.

Søking skjer ved bruk av de boolske operatorene OG og ELLER
- og høyretrunkering. Det er mulig & strukturere dokumentene 
slik at man bftde kan aøke i fri tekst og pft faste felter. Sod 
svar p4 et søkeargument får brukeren beskjed om hvor mange doku
menter som er funnet. Man kan enten bla i de funne dokumentene 
eller snevre inn søkeargumentet og søke p& nytt.

Systemet skiller seg fra øvrige tekstsøkesystemer ved at 
det ikke inneholder egne rutiner for innmating og utskrift. Det 
opererer vanligvis på filer 30m er bygd opp ved et teksts- 
behandlingsprogram for Alliance, men det er også mulig a arbeide 
på filer som er bygd av andre programmer tilpasset Alliance.
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A.3 ASSASSIN
Engelsk system utviklet av Imperial Chemical Industries (ICI). 
Systemet foreligger i flere versjoner og er bl.a. tilgjengelig 
på personlige datamaskiner (f.eks. RAINBOH) under MS-DOS.

ASSASSIN er spesielt konstruert for faktasøking og bærer 
preg av å ha blitt til Innenfor et kjemisk miljø. Det har 
derfor et godt utbygget apparat for strukturering av dokumentene 
og dokumentsamlingen, beskyttelsesmekanismer på ulike nivåer og 
diverse utskriftsmulighter.

Systemet tillater at dokumentene formuleres 1 naturlig 
språk, og det har alle de muligheter som man finner i et tradi
sjonelt tekstsøkesystem - og mer til, f.eks. boolsk søking, bruk 
av avstandsoperatorer, relas lonsoperatorer, tesaurusfunksjoner 
og gode bla- og fokuseringsfunksjoner. Det er menydrevet, har 
egne brukergrensesnitt for uerfarne og ekspert-brukere og et 
godt utbygget hjelpeapparat. Det er mulig 4 søke på flere baser 
samtidig og man xan begrense søkingen til deler av en doku
mentsamling og deler av dokumentene. Ein interessant egenskap 
ved systemet er at man kan knytte kommentarer til dokumentene i 
dokumentbasen. Dette kan skje ved bruk av et tekstbehandling- 
program som er integrert i systemet.

A.4 BASIS
Amerikansk system utviklet av Battelle Columbus Laboratories. 
Systemet har vært i bruk i mange år og kjøres på en rekke større 
datamaskiner.

BASIS er i likhet med ASSASSIN et typisk "faktasøkesystem" 
hvor det er lagt vekt på å kunne dele inn dokumentene i felter 
og lenke sammen dokumenter med felles egenskaper. Det er også 
lagt vekt på å kunne tilby gode beskyttelsesmekanismer (både på 
felt-, dokument- og basenivå), statistikk-, sorterings- og ut
skriftsmuligheter. BASIS er dessuten ett av de få søkesystemer 
som har innebygget en rapportgenerator.

Dokumentene kan bestå av faste felter og løpende tekster, 
og det er mulig å søke på ulike typer felter samtidig. Ved



søking i løpende tekst har man de samme muligheter som i et 
tradisjonelt boolsk søkesystem. Det er mulig å søke på flere 
baser samtidig, og man kan begrense søkingen til deler av doku- 
mentbasen. Det er lagt stor vekt på bruk av tesauruser, og man 
kan f.eks. velge om søkeargumentet automatisk skal suppleres med 
underliggende og sideordnede nivåer i tesaurusen.

Til slutt kan det nevnes at det er mulig å koble systemet 
til en microfilmstasJon (Kodak IMI) som automatisk henter fram 
og viser for brukeren de dokumentene som er funnet (jfr. IR- 
meddelande nr. 10 s. 76).

A.5 BRS/SEARCH
Amerikansk system utviklet av BRS som er en underavdeling av 
Indian Head Inc. i New York. Systemet finnes i to versjoner, en 
rettet mot stormaskiner og en mot micro- og minimaskiner. Det er 
skrevet i programmeringspråket C og kjøres under operativsystemet 
UNIX.

Systemet tilbyr boolsk søking, venstre- og høyretrunkering, 
maskefunksJon, highlighting, relasjons- og avstandsoperatorer 
på term-, setnings- og avsnittsnivå. Dessuten har det et rikt 
utvalg av blafunksjoner rettet både mot dokumentsamlingen, resul
tatlisten og ordboken, enkle statistlkkprogrammer for avmerkede 
tall i teksten, diverse utskrifts- og sorteringsmuligheter.

Det står nevnt at systemet er sammenlignet med STAIRS og at 
det viste bruker 50* mindre lagringsplass, 20-30* mindre CPU-tid 
og 50% mindre inn/ut-operasjoner ("1/0").

A.6 C0NTEXT se DATA+PLUS.

A.7 DATA+PLUS
Sveitsisk system som ble konstruert 1 1968-1970. Systemet het 
opprinnelig C0NTEXT, men blir markedsført under navnet DATA+PLUS 
(jfr. Bing/Harvold 1977:140). Dette er ett av de få - kanskje 
det eneste - operative system som er basert på vektorsøking.
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Søkestrategien er tilpasset søkeargumenter i naturlig språk og 
det er mulig å anvende et dokument fra "databasen" som del av 
søkeargumentet. Systemet gir muligheten for bruk av synonym- 
tesaurua. En beskrivelse av systemet er gitt bl.a. i DATA+PLUS 
100 (1976).

A.8 DIALOG
Amerikansk system som er utviklet av Lockheed Information 
Systems (Alto, California). Systemet er svært enkelt og er 
basert på boolsk søking og høyre-trunkering. I mai 1980 var hele 
122 ulike "databaser" tilgjengelig i systemet (jfr. Salton 
1983:30-34). Jeg er ikke kjent med at systemet anvendes 1 
rettsl ge informasjonssystemer.

A.9 IMDOC
Svensk system som ble utviklet i slutten av 1960 av Industri- 
Matematik AB. Systemet er svært enkelt både i design og 
anvendelse. Det tilbyr boolsk søking, intervallsøking, synonym- 
søking (bruk av synonymtesaurus) og høyre-trunkering. Venstre- 
trunkering er tillatt innenfor et gitt dokument. Systemet gir 
ikke muligheten til å søke på begrensede deiet av dokumentet 
(unntatt datofelt).

IMDOC er mye brukt i Sverige, både i statsforvaltningen og 
i det private næringsliv. Det anvendes bl.a. av RETTSDATA, som 
består av en gruppe av samarbeidende og koordinerte rettslige 
informasjonssystemer. Systemet er implementert på flere ulike 
maskiner. En kort beskrivelse av systemet er bl.a. gitt Bing/ 
Harvold 1977:135-136, Svoboda 1978 og IR-meddelanden nr. 21.

A.10 FIND
Italiensk søkesystem som anvendes i det nasjonale rettslige 
informasjonssystemet ITALGIURE. (ITALGIURE er antagelig det 
største rettslige informasjonssystem i Europa.) Systemet er 
basert på boolsk søking og tillater Intervallsøking, høyre-



trunkering, bruk av avstandsoperatorer og maskefunkajon m.m.
Det er også mulig å søke på begrensede deler av dokumentet. 
Systemet tillater bruk av synonymtesaruaer og vil utvide søke- 
argumentet automatisk med synonymer og grammatikalske bøyninger 
til søkeordene. En beskrivelse av systemet er gitt i Svoboda 
1978.

A.11 GOLEM
Tysk system som er utviklet av Siemens AG og som bl.a. anvendes 
i det rettslige informasjonssystemet JURIS. Systemet har om
trent de samme mulighetene som FIND, også muligheten for bruk av 
synonymtesauruser. Det er dessuten utviklet et eget tilleggs
program for automatisk indeksering, kalt PASSAT, som foretar en 
analyse av dokumentene og diverse lingvistiske operasjoner. 
GOLEM tar sikte på å komme ut i ny versjon ca. hvert år. Det 
forelå en tid planer om å erstatte systemet med et nytt avansert 
system, kalt CONDOR, men CONDOR-prosjektet ble avviklet i 1981. 
Systemet kjøres bare på Siemens-masklner. Det er beskrevet i 
Svoboda 1978 og IR-meddelanden nr. 21.

A.12 MEDLARS
Amerikansk system som anvendes i det medisinske informasjon- 
systemet MEDLINE ved National Library of Medicin. Systemet er 
egentlig ikke det man kan kalle et tekstsøkesystem, men det er 
likevel såpass kjent at jeg velger å ta det med. Det ble 
utviklet i 1964 og var det første on-line informasjonssøke- 
system.

MEDLARS er spesielt konstruert for søking 1 bibliografisk 
data og er basert på et kontrollert vokabular. (Det er derfor 
tvilsomt om det egentlig hører hjemme under betegnelsen tekst- 
søkesystemer.) Det er bygd opp rundt boolsk søking, og søkingen 
er begrenset til bestemte felter. For å gjøre systemet mer 
anvendelig for sluttbrukere, er det utviklet et brukergrense
snitt, kalt CITE, som er basert på søkeargumenter i naturlig 
språk og “relevance feedback" (jfr. avsnitt 4.4 pkt. 2).
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Systemet har vært brukt i mange eksperimenter ned informa
sjonssøking. En beskrivelse av systemet er gitt i Salton 
1983:30-34.

A. 13 MINTTU
Finsk system som er utviklet av Statens datamaskincentral i 
Finland, og som anvendes i det finske rett3lige informasjons
systemet FINLEX. Søkingen er basert pa boolsk søking og 
systemet tillater høyretrunkering og intervallsøking. Synonym- 
søking finnes som tilleggsfunksjon. Det er ikke mulig å søke 
innenfor begrensede deler (felter ) av dokumentene. I grunn- 
ver3jonen av systemet er dokumentlengden begrenset. Systemet 
kjøres p& flere minidatamaskiner. Systemet er dokumentert i en 
egen manual av 1982.

A. 14 MISTRAL
Fransk system som er utviklet av Honeywell Bull. Systemet 
anvendes av Telesystemes questel i Paris i en noe modifisert 
versjon, kalt QUESTEL. Det kan forøvrig nevnes at dette sys
temet i 1980 omfatter 20 "databaser" og som utgjør ca. 1.8 mill. 
dokumenter (med bibliografiske data).

Systemet er spesielt konstruert for søking i bibliografiske 
data og er basert pa at brukeren ma angi hvilken deler (felter) 
av dokumentet hun ønsker a søke i. Søkingen foregår med arit
metiske og boolske operatorer. Hjelpefunksjoner, synonymsøking, 
høyretrunkering og maskefunksJon finnes, I Frankrike er det 
ogsa utviklet et eget tilleggsystem for automatisk Indeksering 
som bl.a. varsler om skrivefeil og gjenkjenner ord med samme 
grammatikalske bøyninger.
CCL finnes.

A. 15 NOVA*STATUS
Norsk system som er utviklet av Rasjonaliseringsdirektoratet i 
samarbeide med Institutt for privatretts avdeling for EDB-



spørsmål (na IRI) .  Systemet bygger pa det engelske systemet 
STATUS, men man antar i dag at ca.  70% av systemet er pro
grammert i Norge.

Systemet tillater bade boolsk og konseptorbasert søking.
Det aksepterer høyre-trunkering, lnterval1 søking og bruk av 
avstandsoperatorer. Det er ikke mulig a lagre synonymteBauruser 
1 systemet, men det tillater bruk av makroer.

SyBtemet kjøres pa en rekke ulike maskiner og anvendes av 
flere statsinstitusjoner, bl.a. forbrukerinstitusjonene, museer, 
universiteter og justisdepartementet.

A.16 LEXIS
Amerikansk system som anvendes av Mead Data Central (MDC) til 
søking 1 rettslige dokumentsamlinger. LEXIS regnes for a være 
det største tekstsøkesystemet i verden (dvs. størst tekst
mengde). Systemet har svxrt mange brukere, spesielt i USA, og 
i den senere tid har det f a t t  stadig større innpass i Europa 
(f.eks. England og Frankrike).

Selve søkesystemet er svxrt enkelt. Det er basert pa tra
disjonell boolsk søking og tillater bl.a. bruk av avstands
operatorer. Systemet har dessuten enkle rutiner for gjenkjenning 
av grammatikalske endelser, og vil følgelig kunne gjenkjenne og 
behandle like ord med samme grunnform. Søkesystemet er bl.a. 
dokumentert i Salton 1983:46.

A . 17 POLYDOC
Norsk system som er utviklet av Norsk senter for informatikk. 
Systemet er spesielt konstruert for søking i bibliografiske data, 
men det kan ogsa anvendes til fulltekstsøking. Ved søking ma 
man angi hvilket felt søkingen skal begrenses til, men et felt 
kan ha form av en løpende tekst. Systemet er basert pa boolsk 
søking, og høyre-trunkering er mulig.

Sxrpreget ved POLYDOC er utskriftsrutinene. Det kan f.eks. 
produsere KWAC-, KHOC- og KHIC-registre 3amt et utvalg av andre 
typer indekser. Systemet finnes i en miniversjon for mikro-
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datamaskiner, kalt MICROPOLYDOC.
En beskrivelse av systemet er bl.a. gitt i IR-meddelanden 

nr. 21.

A.IB RESPONSA
Israelsk system som er utviklet i forbindelse med det kjente 
Responsa-prosjektet ved University of Jerusalem, Institute for 
Information Retrieval and Computational Linguistics. Systemet 
er spesielt konstruert for fulltekstsøklng i store tekstmasser.
I dag omfatter dokumentbasen ca. 180 dokumentsamlinger med 30 
000-35 000 dokumenter.

Systemet er under kontinuerlig utvikling. Det omfatter i 
dag, foruten de funksjoner man finner i de konvensjonelle søke- 
systemer, mer avanserte former for automatisk indeksering. Bl.a. 
er det utviklet et lingvistisk program, KEDMA, som bøyer verb og 
substantiv automatisk og gjennomfører en morfologiske analyse av 
ordene. Spr&ket er hebraisk. I prosjektet har de også lagt mye 
arbeid i & finne fram til rnminst mulig ressurskrevende metoder 
for søking og lagring av data.

Systemet blir mye brukt i eksperimenter med informasjons
søking. En beskrivelse av Responsa-prosjektet er bl.a. gitt 1 
Choueka 1960.

A.19 SIFT
Norsk system som fremdeles er under utvikling. Systemet er et 
samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner og blir utviklet 
ved Statens Rasjonaliseringsdirektorat. Systemet vil gl mulig
heter for b&de boolsk søking og konseptorbasert søking. Det vil 
bli mulig a søke p& begrensede deler av dokumentet og i flere 
baser samtidig. Den inverterte f ilstrukturen er basert p& B- 
trær og den vil inneholde plass til flere ulike relasjoner 
mellom termene (f.eks. synonymer). Intervallsøking, høyre- 
trunkering, bruk av avstandsoperatorer og maskefunksjon vil være 
mulig. Det vil finnes operatorer som gir muligheter for søking 
pft relasjoner i tabellstrukturer. Dessuten skal man kunne defi-
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nere historiske versjoner av dokumentene, dvs. dokumenter som 
det kan refereres til, men som ikke er søkbare. Systemet sette 
ikke grenser for dokumentlengde, antall dokumenter i en "data
base" eller antall baser. En beskrivelse av systemet er gitt i 
SIFT-spesifikasJonen av 1980 (jfr. SIFT 1980).

A. 20 SPIRIT
Fransk system som er utviklet ved Systex i Frankrike. Systemet 
er ferdig til bruk, men har fremdeles forskningspreg og anvendes 
foreløbig bare til eksperimenter (jfr. IR-meddelanden nr. 4).
Det har bl.a. vaert testet på juridiske data.

Systemet skiller seg ut fra de tradisjonelle tekstsøke- 
systemer. Det er basert på søkeargumenter i naturlig språk. 
Likheten mellom søkeargumentet og dokumentene måles på grunnlag 
av en morfologisk, syntaktisk og statistisk analyse, og skal gi 
uttrykk for den semantiske avstand mellom søkeargumentet og 
dokumentet. Systemet inneholder avanserte metoder for auto
matisk indeksering hvor dokumentene blir analysert gramma
tikalsk, ordene rotlemmatisert, ubetydelige termer fjernet, 
sammensatte ord splittet, homografer identifisert, skrivefeil 
korrigert og mye mer. Synonymtesauruser er lagt inn.

Systemet kjøres på minimaskiner. Det er bl.a. beskrevet 1 
Fluhr 1981 og i IR-meddelanden nr. 4.

A.21 STAIRS
Et IBM-produkt som bare kjøres på IBM-maskiner og som eksister 
1 mange ulike versjoner (f.eks. STAIRS/VS (Virtual Storage), 
STAIRS/TLS of STAIRS/DL/1).

Systemet er basert på boolsk søking og nærhetsfunksJoner. 
Høyre-trunkering, venstre-trunkering (ved sekvensiell søking) og 
bruk av avstandsoperatorer er tillatt. Det er også mulig å søke 
i flere baser samtidig (opptil 16). I den franske, engelske og 
tyske versjonen eksisterer utvidelsen TLS (Thesaurus and 
Linguistic Integrated System) som tillater synonymsøking og 
identifisering av ord med samme grunnform. CCL finnes.
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En beskrivelse av systemet er gitt i IR-meddelanden nr. 25 
og Svoboda 1978.

A.22 STATUS
Engelsk system som i dag anvendes i ulike typer informasjon- 
systmer, blant annet av EUROLEX. Systemet er en ny versjon av 
STATUS (I) og har derfor flere felles trekk med NOVA*STATUS.
Det er basert pa boolsk søking. Søkingen kan begrenses til 
visse deler av dokumentet og den kan ogsa begrenses til deler av 
"databasen". Høyre-trunkering, venstre-trunkering (sekvensiell 
søking), synomymsøking, intervallsøking og definisjon av makroer 
er mulig. Dokument lengden, størrelsen pa "databasen" og antall 
baaer er ubegrenset.

Systemet kjøres pa ulike typer maskiner. En kort 
beskrivelse av systemet finnes bl.a. i IR-meddelanden nr. 7.
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