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Sammanfattning 
Då mängden information bara ökar, så ökar även behovet att ha åtkomst till informationen 

lättillgängligt. Detta skapar då ett behov för ett gränssnitt som kan söka bland informationen. 

I detta arbete har det undersökts om en implementation av Vector Space Model ger mera 

relevanta resultat jämfört mot en enklare implementation som inte baseras på Vector Space 

Model. Sökningen utförs i en relationsdatabas med ett inverterat index, databasen fylls med 

data ifrån internetforumet Stack Overflow. Genom att bygga en sökmotor som returnerade 

två olika resultatlistor för varje sökning så fick tio användare testa och utvärdera resultatens 

relevans. Resultatet av testerna visade att Vector Space Model ger mer relevanta resultat dock 

till en kostnad av söktiden. 

Nyckelord: Vector Space Model, Inventerad index, Nyckelordssökning, Sökmotor 
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1 Introduktion 
Mängden information som lagras elektroniskt ökar ständigt, mellan 1986 och 2007 så ökade 

mängden lagrad information med ett genomsnitt på 23 % per år (Chua, 2012). I och med att 

det bara ökar så ökar även behovet att ha åtkomst till det lättillgängligt. Detta skapar då ett 

behov för ett gränssnitt att kunna söka bland informationen. För att skapa en lyckad lösning 

för sökningar på internet krävs det enligt Singh, Hsu, Sun, Chitaure & Yan (2005) att lösa tre 

tekniska problem. Först krävs det en teknik för att indexera all tillgänglig information som 

ska vara sökbar, sedan krävs det en metod eller algoritm för att hämta informationen. Det 

sista problemet som måste lösas är presentationen av resultatet. I detta arbete är det 

hämtningen av relevanta sökresultat som är i fokus. 

Att hämta information vid en sökning som ska matcha sökfrågan kräver en algoritm som kan 

rangordna resultatet efter relevans. Genom att beräkna poäng efter resultatens innehåll går 

det att uppnå detta, poängsättningen kan implementeras på olika sätt. Beräkningen kan till 

exempel vara att resultaten poängsätts efter antalet förekomster av sökorden i resultatens 

texter. Beräkningen kan även vara mer ingående och värdera sökorden olika till skillnad mot 

att alla sökord är av samma värde och bara antalet förekomster räknas. Vector Space Model 

är en algoritm som beräknar olika värden för olika ord. Vector Space Model används för att 

gruppera textsamlingar som liknar varandra genom att bygga upp en vektor för varje 

textsamling. Varje vektor skapas genom att dela upp en text efter varje ord den innehåller, 

sedan beräknas ett värde för varje ord som motsvarar hur stor vikt ordet är utav i 

sammanhanget. Detta görs med en likhetsmätning som beräknar vikten av ordet, vid en 

sökning kan då olika texter likställas mot en sökfråga som sedan rangordnar texterna efter 

hur lika de är mot sökfrågan. 

Detta arbete undersöker och implementerar Vector Space Model för att hämta resultat i en 

nyckelordssökning och jämför antalet relevanta resultat mot en sökning som hämtar sina 

resultat utan denna modell. De två vanligaste metoderna för att mäta effektivitet och relevans 

av sökmotorer är enligt Zobel and Moffat(2006) precision och återkallelse. Precisionen kan 

användas för att beräkna relevansen, detta arbete beräknar precisionen av de tio första 

resultaten. Som komplement till mätningen av precisionen har bland annat söktider mäts, 

detta för att kunna se skillnader i algoritmernas exekveringstid och därmed även se om 

beräkningarna av relevansen kommer med en ökad kostnad i tid. Testerna har utförts av tio 

olika användare med olika förkunskaper inom innehållet i sökmotorn, vid testerna fick de 

utföra tio sökfrågor var. Vid varje sökning så presenterades det två resultatlistor jämsides 

med max tio resultat i varsin lista. Testpersonen fick sedan markera de resultat de tyckte var 

av relevans mot deras sökfråga. 

För att testa detta så har en sökmotor implementerats som söker bland forumsposter ifrån ett 

internetforum, sökfunktionen består av ett enkelt gränssnitt med en textruta och en sök-

knapp. Forumsposterna som sökfunktionen söker inom är indexerad med en implementation 

av inverterat index som båda sökalgoritmerna använder sig utav.  
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2 Bakgrund 
Dagens teknik gör det möjligt att lagra stora mängder information elektroniskt, det kan vara i 

filer som innehåller textsamlingar men även system som lagrar information mer strukturerat. 

Databassystem är ett exempel på system som strukturerar information efter olika ändamål, 

relationsdatabaser som är en typ av databassystem som strukturerar upp innehåll i olika 

tabeller som sedan kan kopplas samman med olika nycklar. Enligt Liu et al.(2006) så gör 

mängden information som bara ökar i relationsdatabaser att även behovet för användare 

ökar för att komma åt informationen. Alla användare har inte kunskaper inom 

databassystem och behöver då ett gränssnitt för att kunna söka bland informationen. Enligt 

Zobel and Moffat(2006) är textsökningens huvuduppgift att tillfredsställa ett 

informationsbehov med sitt innehåll. 

2.1 Sökmotorer 
Sökmotorer är ett bra verktyg för att kunna leta sig fram bland den stora mängd information 

internet innehåller. Enligt Cardoso and Magalhães(2011) så använder 85 % av användarna på 

internet sökmotorer för att hitta information. “NetMarketShare,”(2013) har statistik över 

olika sökmotorers andelar mot varandra, globalt så är Google störst med 83 %, Yahoo! 

kommer på andra plats med 8 % och Bing på tredje plats med 5,4 %. Enligt “Alexa,”(2013) 

som har en lista över internets 500 mest besökta hemsidor på internet ligger Google på andra 

plats efter Facebook, på fjärde plats finns Yahoo. Denna statistik visar att sökmotorer för att 

hitta andra internetsidor och information används flitigt. 

Förutom sökmotorer med generella sök som används för att hitta andra internetsidor är det 

vanligt att vissa sidor implementerar egna sökmotorer, deras egna sökmotorer används för 

att söka internt på sin egen sida. Internetforum är en typ av sida där egna interna 

sökfunktioner är vanligt förekommande. Xu & Ma (2006) beskriver ett forum som en portal 

på internet för öppna diskussioner om specifika ämnen och problem. Ett forum kan tillslut 

innehålla väldigt mycket information i form av olika ämnen och inlägg, enligt Chen et al. 

(2008) så kan det då ofta bli ett problem att hitta ämnen av hög kvalité. Gottipati et al.(2011) 

förklarar att i ett forum kan det finnas många trådar inom samma ämne med liknande 

nyckelord vilket gör att det kan vara svårt att hitta relevanta svar. Det skapar då ofta ett 

behov för forum att erbjuda en egen sökfunktion så att användaren kan navigera fram till 

önskade ämnen. En sökfunktion löser dock inte alla problem, enligt Seo et al.(2009) är 

sökfunktionen på forum ofta ganska dålig, då de inte alltid tar hänsyn till hur forumet är 

uppbyggt och gör sökningen efter det. 

Enligt Luo, G.-L. Chen & Guo (2005) finns det två olika typer av sökmotorer, nyckelordssök 

och bläddring. En nyckelordssökning är en sökning baserat på en eller flera ord som ska 

beskriva den information som efterfrågas. Bläddring som betyder att användaren får bläddra 

fram det den letar efter i en meny uppdelade i olika kategorier.  

Nyckelordssökningen är mer dynamisk då användaren själv kan ange vad den letar efter 

istället för i en bläddring då alternativen måste vara fördefinierade. Problemet med 

nyckelordssök dock är att dåliga sökfraser av användaren gör att många irrelevanta resultat 

kommer upp. Oyama, Kokubo & Ishida Jan. menar att det kan vara svårt för många 

användare att formulera bra sökfrågor och att upp till 70 % av webbsökningarna som görs 

bara använder ett nyckelord. 
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Sökprocessen från användarens perspektiv består enligt Chua(2012) av att först formulerar 

användaren sin sökfråga, sedan utvärderar den resultaten. Ifall resultaten inte var bra 

formulerar användaren en ny sökfråga. När användaren har fått resultat som är av relevans 

och väljer ett resultat så utvärderar den resultatet, är den inte nöjd väljer den vidare i listan 

till önskat resultat är hittat. 

För att skapa en lyckad lösning för sökningar på internet krävs det enligt Singh, Hsu, Sun, 

Chitaure & Yan (2005) att lösa tre tekniska problem. Först krävs det en teknik för att 

indexera all tillgänglig information som ska vara sökbar, sedan krävs det en metod eller 

algoritm för att hämta informationen. Det sista problemet som måste lösas är presentationen 

av resultatet.  

2.2 Indexering och sökalgoritm 
Sökningen av informationen görs genom att hämta information baserat på den sökfråga som 

användare ställt till sökmotorn. Vid hämtningen är det flera olika aspekter som påverkar hur 

sökalgoritmen är utformad som avgör vad som ska hämtas och i vilken ordning resultatet ska 

presenteras. 

Enligt Bai et al.(2012) så är kärnan i en sökmotor indexet. Zobel and Moffat(2006) förklarar 

index som en datastruktur för att matcha termer till dokument som innehåller dem. Nyttan 

med att använda index är enligt Lin et al.(2009) att det separerar databasens datastruktur för 

att kunna hämta data snabbare, för små tabeller med lite data blir det inte en så stor skillnad 

med att använda index. Den stora skillnaden kommer när mängden information ökar. 

En vanlig indexering som används inom sökmotorer är enligt Bai et al.(2012) inverterad 

index. Melink et al.(2001) beskriver inverterad index som en samling inverterings listor, en 

för varje ord i dokumentet. Inverterings listor innehåller även en identifierare för vilket 

dokument ordet tillhör och var i dokumentet ordet finns. I vissa fall är det inte nödvändigt att 

veta var i texten ordet finns utan då finns det bara med en identifierare för vilket dokument 

ordet finns i.  
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Figur 1 Inverterad index med räknare 
 

Informationen som sparas med indexet kan variera beroende på användningsområde, Zobel 

and Moffat(2006) beskriver två alternativ. Ett alternativ är att indexet består av en 

identifierare till vilken textsamling termen tillhör, en identifierare till vilken term indexet är 

för samt en räknare som visar antalet gånger termen är med i textsamlingen. Detta ger dock 

ingen bra bild var i textsamlingen termen är placerad, med position sparad finns det många 

möjligheter vid utvärdering av sökfrågan. Enligt Lester et al.(2008) så är en räknare vid 

index bra att använda vid beräkning av termfrekvenser. Lagring av indexposition är bra att 

använda vid sökning med fraser där termer som ligger i närheten av varandra får ett högre 

rangordningsvärde. Positionsinformation vid index kan även användas vid rangordning där 

termer som är placerad i början av dokumentet har ett högra värde än de som kommer i 

slutet. Dock ökar storleken av indexet då varje term sparas flera gånger om när de är 

återkommande i en textsamling fast med olika positioner. 

 

Figur 2 Inverterad index med position 
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Zobel and Moffat(2006) beskriver några tillvägagångssätt för att minska storleken. En lista 

över vanliga ord som inte ska indexeras kan användas, det kan vara ord som ”och”. Denna 

lista med ord kallas ibland för stoppord. Det går även att gruppera liknande ord som 

grammatiska böjningar indexeras bara till grundformen. Dock kan det vara negativt att 

använda stoppord och exkludera vanliga ord, de kan ha en viktig roll vid sökning med fraser. 

Beroende på hur sökfunktionen ska implementeras och hur hämtningen ska baseras så avgör 

det vilken typ av inverterad index som ska användas. Om sökningen ska göras med fraser 

behöver sökfunktionen veta vilken position indexet är placerat i dokumentet. Dock kräver 

denna typ av index mer utrymmer då den sparar ned ett index med varje position, ett index 

med en räknare för antalet termer är bra vid sökningar som inte baseras på fraser utan bara 

på antalet termer. 

Vid sökningen och hämtningen från databasen så är målet att hämta resultat som har 

relevans till sökfrågan, en klustergruppering av liknande information vars innehåll har något 

gemensamt med sökfrågan kan vid sökningen användas för att få fram relevanta resultat. 

Enligt Hammouda and Kamel (2004) bygger varje klusterteknik på fyra koncept 

 En representation av datamodell 

 Likhetsmätning 

 Kluster modell 

 En klusteralgoritm som bygger klustret med hjälp av datamodellen och 

likhetsmätning. 

Klusteralgoritmen hämtar då data ifrån exempelvis en databas och bygger då upp ett kluster 

genom att gruppera information utefter likhetsmätningen. Enligt Hammouda and Kamel 

(2004) bygger de flesta klustermetoder på Vector Space Model.  

Liu et al.(2006) beskriver Vector Space Model som att varje text representeras som en vektor 

av termer, varje term skapar en dimension i en rymd. Varje text representeras då som en 

vektor av positiva värden inom rymden av dimensionerna som skapats och varje värde inom 

vektorn motsvarar vikten av termens relevans i texten. Därmed kan detta användas för att 

rangordna efter relevans. För att beräkna vikten av termerna så används det någon form av 

en likhetsmätning som beräknar ett värde för termen i dokumentet. 

Termernas relevansvärden eller vikt som det också kallas kan beräknas på olika sätt, några av 

dem är Term Frequency och Document Frequency. Liu et al.(2006) förklarar Term 

Frequency (TF) som termernas totala förekomster i ett dokument. Mer förekomster av en 

term desto högre vikt får den vid rangordningen. Document frequency (DF) bygger på antalet 

dokument som en term förekommer i. En utveckling av Document Frequency är Inverse 

Document Frequence (IDF) som beräknas genom att totala antalet dokument dividerat med 

dokument frekvensen. Till exempel om den totala mängden resultat är 500 och vid en 

sökning så innehåller 15 resultat söktermen, då blir IDF 33.333.  

En vanlig modell vid beräkning av termernas vikt är att kombinera TF och IDF värdena 

genom att multiplicera de med varandra, genom att göra detta så får ovanliga termer en 

högre vikt.  

Tre exempel på textsträngar 
1. Nu är sommaren här och solen värmer och lyser starkt 
2. På natthimlen lyser stjärnan med ett fast och starkt sken 
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3. Gräset är grönare på andra sidan 

Dokument 1 med termen ”lyser” ger ett tf*idf värde på 1,5 
Dokument 2 termen ”lyser” ger ett tf*idf värde på 1,5 
Dokument 1 med termen ”och” ger ett tf*idf värde på 3 
Dokument 2 med termen ”och” ger ett tf*idf värde på 1,5 
 
Figur 3 visar ett exempel på utritning av vektorerna Dokument 1 och Dokument 2. Den består 

av två dimensioner med y axeln baserat på termen ”lyser” och x axeln baserat på termen 

”och”. 

 

Figur 3 Vektorer för dokument 1 och dokument 2 utritade i en graf 
 

Värdena inom vektorn kan endast bestå av positiva värden och vara lägst 0, högre värde och 

längre ifrån vektorn kommer ifrån origo desto högre relevans har det i nyckelordssökningen.  

Förutom att gruppera resultatet som har relevans till sökfrågan behöver också resultaten 

sorteras, de olika resultaten har inte samma relevans mot sökfrågan och det är då viktigt att 

de med störst likhet mot sökningen hamnars högst i resultatet. Moffat and Zobel(1996) 

beskriver rangordning som en process för att matcha sökfrågor mot dokument och poäng ge 

dokumenten utefter deras grad av likhet mot sökfrågan. 

Enligt Zobel and Moffat(2006) använder alla nuvarande sökmotorer någon typ av 

rangordning för att identifiera relevanta svar. Det vanliga tillvägagångssättet brukar vara att 

varje resultat poängsätts och ju högre värde ett resultat får desto högre beräknad relevans 

mot sökfrågan har den. 

Zobel and Moffat(2006) anger tre exempel på rangordnings parametrar 

 Lägre vikt ges till termer som är återkommande i många dokument 

 Mer vikt ges till termer som är återkommande inom samma dokument 

 Lägre vikt ges till dokument som innehåller många termer 
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Andra parametrar att lägga vikt på än själva sökorden kan vara vart orden finns i databasen. 

Gu & Kitagawa (2008) rangordnar sin sökning beroende på hur databasen är uppbyggd med 

tabeller och relationer. Beroende på vilken tabell informationen hämtas från får sökresultatet 

olika placeringar. I ett forum kan en sökning ske på både inlägg och svaren på inläggen, vid 

en sökning skulle då huvudinlägg kunna prioriteras framför svar som placeras längre ned i 

resultatlistan. Även olika fält kan prioriteras olika, ett sökord som finns i en titel för ett inlägg 

kan ha större värde än ett sökord som finns i själva texten för inlägget. 

2.3 Presentation av sökresultat 
Presentationen i detta arbete syftar på hur informationen som hämtas vid sökningen ska 

presenteras. Enligt Osiński (2003) spelar presentationen av sökresultaten en stor roll för 

kvalitén över sökmotorn, syftet med presentationen är att presentera resultaten så att 

användaren kan hitta det den eftersöker istället för irrelevanta resultat.  

I Chua(2012) arbete presenterade de en modell över interaktionen för en sökmotor. Modellen 

beskriver olika aspekter som ska tas till hänsyn vid utformning av sökmotorns gränssnitt. De 

olika aspekterna är hur sökfrågan ska anges, presentation, möjligheter för filtrering, 

förhandsgranskning och utvärdering av resultat.  

Chua(2012) beskriver utseendet för en sökmotor på internet oftast i grunden brukar bestå av 

en textruta där användaren ska formulera sin sökfråga. Formuleringen av en sökfråga är 

oftast det första användaren gör vid en sökning, det är med hjälp av sökfrågan resultatet 

sedan ska hämtas. I en studie gjord av Teevan et al.(2007) visade det sig att 33 % av alla 

sökfrågor har utfärdats tidigare av samma användare. Som denna studie visar med att 

liknande sökfrågor ställs om igen från användare menar Chua(2012) att många moderna 

sökmotorer börjat erbjuda förslag på sökfrågor samtidigt som användaren skriver in sin 

fråga. 

Osiński (2003) beskriver några av de vanligaste metoder för att presentera sökresultat är 

rangordnad lista och klusterpresentation. Osiński(2003) beskriver en rangordnad lista som 

en lista med resultat som sorteras efter deras relevans till sökningen med det resultat som är 

mest relevant först. Varje resultat brukar innehålla en titel för resultatet och sedan en länk 

som tar användaren vidare till resultatet. En annan typ av presentation av sökresultat som 

inte är lika vanlig som rangordnad lista är klusterpresentation. Enligt Osiński(2003) bygger 

klusterpresentationen på att liknande resultat grupperas tillsammans för att ge användaren 

en överblick över sökresultaten. Detta kan vara bra vid sökningar som annars generera 

väldigt många sökresultat inom olika områden, användaren kan då navigera till den kategori 

där de önskade sökresultaten finns. 

Vid presentation i en rangordnad lista beskriver Chua(2012) vissa punkter angående 

mängden information som ska presenteras.  

 Det finns en gräns för hur mycket text som en användare kan ta in. 

 Användare är motvilliga att utvärdera stora mängder av individuella resultat 

 Användare föredrar presentationen med mindre antal resultat per sida med mindre 

scrollning, även om en användare hittar information snabbare med 50 resultat per 

sida så föredrar den att ha bara 10. 

 88 % av användare prövar att göra en ny sökning om de inte är nöjda med resultaten 

på de tre första sidorna. 
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Enligt Singh, Hsu, Sun, Chitaure & Yan (2005) är det vanligt att sökresultat innehåller 

mycket antal träffar utspridda över många sidor. Det ställer då högre krav på att 

resultatlistan sorteras efter relevans. För att tydligt visa resultatens relevans beskriver 

Chua(2012) att termerna i resultaten som finns med i sökfrågan markeras för att särskilja de 

från den övriga texten, användaren behöver då inte läsa igenom all information för att se hur 

sökfrågan har matchats mot resultatet. 

Syftet med filtreringen är att sortera bort irrelevanta resultat som ligger med i resultatlistan. 

Filtreringen kan sålla bland resultaten utefter val som användaren gör, det kan vara att bara 

visa resultat inom en viss kategori eller resultat som publicerat inom ett datum intervall. 

Förhandsgranskningen gör att användaren kan se delar av resultatet utan att lämna 

sökresultat sidan. Enligt Chua(2012) är tanken att ge ytterligare information än vad den 

vanliga presentationen i listan ger och ge användaren mer information som en bild av en 

hemsida eller en film. Enligt en studie så kan ytterligare information som bilder hjälpa 

användare att avgöra resultatets relevans. 

Enligt Chilton & Teevan (2011) har det blivit allt mer vanligt att generella sökmotorer som 

Google eller Bing kan erbjuda svaret direkt till användaren istället för bara erbjuda en länk 

där svaret kan hittas. Det kan till exempel vara information som väder eller valutakurser. 

Detta eliminerar då ytterligare ett steg och den eftersökta informationen kan erbjudas ännu 

snabbare. Detta fungerar då enklast på frågor som det går att besvara med ett svar som en 

matematisk fråga eller väder, det är svårare att besvara en generell sökfråga så det ersätter 

inte den vanliga resultat listan. 

Något som inte helt tillhör presentationen av sökresultat i sig men ändå ibland kan vara en 

del av det är någon form av utvärdering av resultaten. Utvärderingen kan användas för att 

förbättra sökfunktionen. Enligt Chua(2012) kan detta göras genom betygsättning från 

användaren eller implicit, utan att användaren märker av det utvärdera vilka resultat som är 

relevanta för användaren. 
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3 Problem 
Som tidigare kapitel beskrev krävdes det enligt Singh, Hsu, Sun, Chitaure & Yan (2005) att 

en sökmotor ska lösa tre problem. Det första problemet handlade om att det krävdes en 

teknik för att indexera den information som ska vara sökbar. Det andra problemet sökmotorn 

måste lösa är att ha en algoritm som hämtar informationen, det sista problemet består utav 

presentationen utav resultatet av den information som hämtas. 

Indexeringens uppgift är att snabba upp hämtningen av informationen i databasen så att 

sökningen kan utföras snabbare. Problemet med indexeringen är att om det inte 

implementeras rätt så påverkar det prestandan negativt i söktiderna vilket syftet är att 

motverka. Som Lester et al.(2008) beskrev i sitt arbete så skapar ett inverterat index med 

indexet position mer data vilket ökar storleken indexet tar upp. 

Hämtningen fokuserar på att rätt information hämtas baserat på den sökfråga användaren 

ställer. Hämtningen bygger på någon algoritm som ska hämta information som är relevanta 

till en sökfråga som ställs. Hämtningen kan byggas på olika sätt som värderar resultaten mot 

sökfrågan. 

Presentationen ska visa upp resultaten som hämtas på ett sätt som användaren snabbt och 

enkelt kan hitta det den söker. Osiński (2003) beskriver problem som kan uppstå med en 

presentation av rangordnad lista, sökresultaten kan vara väldigt många uppdelat över flera 

sidor vilket leder till att chansen för irrelevanta resultat ökar vilket då ställer högra krav på 

relevansen till sökfrågan. Alla resultat måste även sorteras vilket kan vara svårt då de 

nödvändigtvis inte måste likna varandra. 

Detta arbete syftar till att testa om en sökmotor baserat på Vector Space Model med 

inverterat index ger bättre relevans jämfört med en sökning utan Vector Space Model. 

3.1 Metodbeskrivning 
För att besvara frågeställningarna kommer två typer av sökfunktioner att implementeras 

under samma sökmotor, så användaren anger ett sökord och får sedan se resultaten från 

respektive sökfunktion samtidigt. Sökfunktionen kommer att testas och utvärderas av 

användare som avgör resultatens relevans. 
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4 Metod 
Syftet med arbetet är att mäta hur olika faktorer i de implementerade sökfunktionerna 

påverkar effektiviteten i relevansen och söktiderna. 

Y. Chen, Cheng & Huang (2008) utvärderade vid sitt arbete en modell de skapat för att 

ämnen av hög kvalité på forum. För att testa och utvärdera deras modell så gjorde de ett 

experiment som bestod av tre steg. Första steget bestod av en beskrivning av vilket dataset 

som används vid testerna. Det andra steget handlade om vilka algoritmer de använde för att 

hitta högkvalitativa ämnen. Sista och tredje steget bestod av att utvärdera hur metoden 

utfördes i avseende med klassifikationshastighet och träffsäkerhet.  Antalet sökningar som 

ska utföras för att testa systemet baseras på Coffman and Weaver(2010) arbete där de 

förklarar att femtio sökningar är ett vanligt minimum för att utvärdera 

informationshämtningssystem. 

Liu et al.(2006) beskriver en metod för att mäta effektivitet som heter ”reciprocal rank”, det 

är en bra metod för att mäta relevans för sökmotorer på hemsidor där det endast finns ett 

korrekt resultat eller om det endast ska beräknas vart det mest relevanta svarat placerats i 

resultatlistan. Reciprocal rank beräknas genom att värdet 1 delas med positionen som 

resultatet har t e x om det första relevanta svaret är på position fyra blir då värdet 1/4. Om 

inget korrekt svar finns blir värdet istället 0. Dock passar inte reciprocal rank när det finns 

flera korrekta resultat, den kan användas för att beräkna var det resultat som är mest korrekt 

hamnade men inte som ett genomsnittligt värde. De vanligaste metoderna för att mäta 

effektivitet för sökmotorer är enligt Zobel and Moffat(2006) två sorters mätningar som är 

precision och återkallelse. Piwowarski et al.(2007) förklarar precision som antalet relevant 

dokument som är hämtade, återkallelse som ration av antalet relevant dokument som är 

hämtade mot det totala antalet relevanta dokument. För att beräkna precision förklarar Liu 

et al.(2006) att det beräknas genom antal relevanta dokument som hämtats dividerat med 

antalet resultat. Återkallelse beräknas genom antalet relevanta resultat som hämtats 

dividerat med det totala antalet relevanta resultat för sökfrågan, alltså även de relevanta 

resultat som inte hämtats. Återkallelse kan därmed vara svårt att beräkna då alla relevanta 

dokument som inte hämtats ska identifieras. Precisionen kan beräknas på alla resultat eller 

på de resultat som visas, detta arbete kommer använda sig utav precision för att beräkna 

relevansen och det är de tio första resultaten som ska beräknas. Precisionen som mäts 

speglar relevansen i sökningen då precisionen visar hur många av de resultat som visas är 

relevanta.  

I Chilton & Teevan (2011) arbete undersökte de om sökmotorernas sökresultat motsvarade 

användarnas behov. Deras metod för att testa detta var att analysera en logg fil med 

användarens sök text och ett anonymt värde som identifierare för användaren. Ur loggfilen 

kunde sedan Chilton & Teevan (2011) se vilka resultat användaren fått upp och vilket resultat 

de sedan klickade på. Denna metod kan tillämpas på detta arbete för att testa utefter de 

tidigare parametrar som beskrivits för att mäta en sökmotors effektivitet. Precis som Chilton 

& Teevan (2011) så används en anonym identifierare för användarna så att testerna utförs 

anonymt. I detta arbete används ingen färdig logg fil med sökresultat utan istället görs det ett 

användartest där användare får göra sökningar och utvärdera vilka resultat som de tyckte var 

av relevans mot sin sökfråga. Användarna kommer innan testet att få svara på ett par frågor i 

en enkät, anledningen till detta är för att kunna analysera resultaten djupare och se om 

sökmotorns relevans påverkas. 
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4.1 Testmiljö 
För att testa sökfunktionen som kommer byggas kommer en testmiljö finnas bestående av en 

dator med Intel Core  i7 processor (2.00GHz) och 6GB RAM med operativsystem Windows 7. 

Webbservern består utav wamp, med databasen MYSQL och Apache. Serverspråket som 

kommer användas är PHP 5. 

4.2 Dataset 
I testmiljön kommer även ett färdigt dataset att användas med mycket information, det är 

information ifrån en databas som tillhör internetforumet Stack Overflow. Det är en 

publikation av deras databas från september 2011 som använts med forums poster från 

programmeringsdelen på Stack Overflow, denna information har importerats in i databasen 

som använts i detta arbete. Denna data passar bra då den kommer ifrån ett forum och är data 

som är skapad av riktiga användare och inte autogenererad. Totalt är det 3792 rader för 

forumsposter och 6729 rader med svar till forumposterna. Databasen innehåller även 31757 

rader med användare som har skapat inläggen, en identifierare och deras användarnamn.  

Som Coffman and Weaver(2010) beskrivit kommer även detta arbete att använda ett 

minimum av 50 sökfrågor för att utvärdera sökmotorn. Sökfrågorna bör ha ett mål så att det 

går att utvärdera om deras informations behov har blivit tillfredsställts av sökmotorn. 

Sökfrågorna som kommer att användas kommer att samlas in från användare som utvärderar 

den implementerade sökmotorn i detta arbete. 
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5 Genomförande 
Enligt  Singh, Hsu, Sun, Chitaure & Yan (2005) så var det tre saker som skulle lösas för att 

genomföra en lyckad sökning. De tekniska problem som ska lösas var indexering, en 

sökalgoritm och en bra presentation för resultaten. 

5.1 Sökning 
För att testa sökningen byggs en databas upp för ett forum. Databasen består utav bara det 

nödvändigaste för att kunna implementera sökfunktionen. En tabell för inlägg, svar och för 

användare är vad som krävs. 

 

Figur 4 Databas för forum 
 

Databasen kommer att fyllas med data ifrån internetforumet Stack Overflow. Förutom 

tabeller för inlägg, svar och användare kommer databasen även innehålla tabeller för 

indexeringen. 

 

Figur 5 Index databas för forum poster 
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Indexeringen kommer som tidigare beskrivits baseras på inverterad index, Figur 5 visar 

tabellerna som indexeringen använder. En tabell är för ordlista med alla ord som indexerats 

sen en relationstabell som kopplar indextermerna mot forumposterna. En räknare kommer 

också att lagras med indexet för antal upprepningar denna term återfinns i varje post, detta 

värde kommer sedan att användas vid beräkningen av sökningens relevans mot texten. Varje 

post innehåller också en räknare med totalt antal termer den innehåller. 

Innan indexeringen görs på textsamlingen används en lista med stoppord för att filtrera bort 

text som inte ska indexeras. I detta fall handlar det bara om vissa specialtecken som ”!” och 

”?”. Vissa specialtecken tillåts dock att indexerats, anledningen till detta är att de tillför något 

till sökningen. Ett exempel är tecknet ”#”, i detta sammanhang används det i sammanhanget 

C# som är ett programmeringsspråk. 

Indexeringen bryter först upp textinnehållet till en lista med ord, sedan stegas listan med ord 

igenom. Varje ord kontrolleras först om det finns i ordlistan, om ordet inte finns med läggs 

det in. Sedan kopplas indexet ihop med textsamlingen tillsammans med en räknare för 

antalet gånger indexet återfinns i texten. Denna räknare motsvarar termfrekvensen och 

används sedan för att beräkna vikten av termer vid sökningen. 

Sökningen och hämtningen kommer att göras med hjälp av Vector Space Model genom att 

göra ett kluster av de inlägg och svar som matchar sökfrågan. Varje forumspost i databasen 

behandlas som ett dokument med en mängd termer. 

Sökfrågan delas upp till i en lista med termer i form av en Array som delar upp varje sökord 

för sig. Varje term hämtar sedan alla dokument som innehåller termen, detta görs genom 

indexordlistan 

$index = $pdo->query("Select i.DocumentID, i.TermFrequency as TF, 

i.IndexType, p.TermCount AS TotalTerms From ListIndex as i, IndexDictionary 

as id, Post as p Where id.Term = '$term' and id.IndexID = i.IndexID and 

(p.PostID = i.DocumentID)"); 

 

$number_of_documents_term = $index->rowCount();  

 

När alla forumsposter som innehåller minst en av de termer som finns i sökordet har hämtats 

så ska deras vikt beräknas för att kunna rangordna de efter deras relevans. För att beräkna 

termernas vikt används TF-IDF som Liu et al.(2006) förklarar genom att multiplicera antalet 

förekomster av termen i dokumentet mot summan av totala antalet dokument som har 

dividerats med totala antalet dokument som termen återfinns i. Denna beräkning returnerar 

termens vikt, ett högre värde representerar att termen inte är lika vanligt förekommande 

vilket kan motsvara relevans.  

function tfidf($tf, $total_documents, $total_documents_terms) 

{ 

 return ($tf * log($total_documents/$total_documents_terms, 2)); 

} 

 

Efter beräkningen har gjorts för termens vikt i dokumentet så läggs det ihop med 

dokumentets vikt där dokumentets alla termer som träffats av sökningen summeras ihop. 

Detta görs i en Array som innehåller alla dokuments totala vikt med Array nyckeln som 

identifieraren till dokumentet. Denna Array används sedan för att hämta och sortera 

forumsposterna för sökningen. 
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$number_of_results1 = count($matches); 

arsort($matches); 

$matches = array_keys($matches); 
 

$search_result1 = $pdo->query("Select * From Post Where PostID IN($matches) 

Order BY FIELD(PostID, $matches) LIMIT 10");  

 

Sökningen med Vector Space Model ska jämföras mot en annan typ av sökning som görs utan 

modellen. Den alternativa sökningen hämtar forumsposter genom den inverterade index som 

finns för forumsposterna, resultatet rangordnas genom att summera ihop index termernas 

förekomster i forumsposten.  

$search_sql = " Select p.PostID, p.Title, p.Text, SUM(li.TermFrequency) as 
SearchRank from IndexDictionary as id, ListIndex as li, post as p WHERE 

id.Term IN('$search_terms_query') AND id.IndexID=li.IndexID AND 

li.DocumentID = p.PostID GROUP BY p.PostID ORDER BY SearchRank DESC"; 

 

$search_result2 = $pdo->query($search_sql." LIMIT 10"); 

 

Denna alternativa sökning hämtar alla forumsposter som innehåller något av sökorden och 

sorterar sedan resultaten på antalet förekomster av termerna. Denna sökning är enklare än 

den andra med Vector Space Model då denna inte tar till hänsyn till vilket ord söktermen är 

utan alla termer är lika mycket värda och bara antalet förekomster räknas. 

5.2 Presentation 
Sökmotorns utseende består till en början av en sökruta och en knapp där användaren kan 
genomföra en nyckelordssökning. Sökmotorns presentation och utseende vid sökprocessen 
är utformad för att utföra tester mot de olika implementationerna av sökmotorn. 

 

Figur 6 Sökruta 
 

Vid en sökning så presenteras två resultat listor, en för varje sök metod. Figur 7 visar båda 

listorna, ”Lista #1” är baserad på Vector Space Model och ”Lista #2” är baserad på den 

alternativa sökningen.  
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Figur 7 Sökresultat 
 

Presentationen görs i en rangordnad lista, testet är uppbyggt med att bara visa de tio första 

resultaten. Anledningen till att det bara är det tio första resultaten är för att enligt 

Chua(2012) så är användare motvilliga till att utvärdera stora mängder resultat och eftersom 

ett test kommer att utföras med användare som ska utvärdera resultaten används bara de tio 

första resultaten som ska representera den första resultatsidan vid en sökning. 

Som tidigare kapitel beskrivit så kan enligt Chua(2012) en sökfunktion innehålla någon 

funktion för att utvärdera resultaten. I testerna för detta arbete får användaren betygsätta 

resultaten. Betygsättningen görs med en kryssruta som finns för varje resultat, användaren 

kryssar i rutan ifall resultatet är relevant mot sökningen. När användaren granskat resultaten 

och kryssat i de som den avgör är av relevans mot sin sökning så trycker den på en knapp 

längst ned för att spara vilka resultat som valts som relevanta och nästa sökning kan 

påbörjas. Den information som skickas är de valda resultatens position i respektive 

resultatlista, totalt antal resultat och hur lång tid det tog att utföra respektive sökning. 

5.3 Tester 
Söktiderna mäts bara för själva sökningen och inte för presentationen av resultatet. Detta 

görs genom att sätta en datumstämpel innan sökningen utförs och sedan en datumstämpel 

när sökningen är utförd, dessa datumstämplar subtraheras sedan med varandra och tiden för 

att hämta fram sökresultatet har då beräknas.  

$start_search_time1 = microtime(true); 

 

//Kod för hämtning av resultat 

 

$end_search_time1 = microtime(true);  

$search_time1 = $end_search_time1 - $start_search_time1; 

 

Så de två olika sökmetoderna exekveras eftervarandra och söktiden för de beräknas var för 

sig, så söktiden för användaren kan uppfattas längre då båda sökningarna görs men det 

beräknade värdet för söktiderna sparas automatiskt till sökningen och används sedan till test 

resultatet. 
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Varje test av användare består av att den ska utföra tio sökfrågor, detta kontrolleras med en 

Cookie som innehåller ett värde som räknar hur många sökningar som utförts. När varje 

sökning utförs ökas detta värde med ett. 

Vid varje sökning får användaren utvärdera resultaten och kryssa i de resultat de tycker är 

relevanta. Efter testpersonen kryssat i de resultaten så skickas denna information till en sida 

som sparar ned den i databasen. Där sparas det ned information som vilken sökfråga som 

ställts sedan antalet resultat och söktiderna mot varje sökmetod. Med detta sparas det även 

ned vilka resultat som användaren har kryssat i som relevanta mot sökningen. 

5.4 Enkät 
Innan användaren påbörjar testet utav sökmotorn så ska de svara på ett antal frågor i en 

enkät. Frågorna i enkäten är utformade för att identifiera användarnas erfarenhet kring 

sökningar på internet och domänkunskap som programmering och erfarenheter av Stack 

Overflow. Domänkunskapen är viktig då relevansen kommer att avgöras med data ifrån 

internetforumet Stack Overflow programmerings del vilket betyder att resultaten från 

sökningarna kommer vara inom programmerings ämnen. Inga specifika frågor kommer att 

ställas som gör det möjligt att identifiera testpersonerna, utan bara information som 

möjliggör en djupare analys av testresultaten. 

 

Figur 8 Frågorna i enkäten 
 
När formuläret har fyllts i och skickats förs användaren vidare till sökfunktionen och den kan 

påbörja testerna genom att ange sina sökningar i text rutan. 
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6 Analys 
När användaren besöker sidan för första gången så generas ett värde som sparas på 

användarens dator i en Cookie, detta värde används sedan under testet för att koppla 

testresultaten till samma användare. Användaren består alltså bara av ett numeriskt värde i 

databasen och är därmed anonym. 

6.1 Enkät 
Innan själva testet börjar får användaren fylla i en kort enkät som identifierar användarens 

sökvana och domänkunskap inom ämnet som datasetet innehåller. Användaren får även 

ange kön och ålder för att möjliggöra en djupare analys vid behov av resultaten som ges 

utifrån testet. Totalt har tio stycken användare genomfört testerna och gjort tio sökningar 

var, så sammanlagt har 100 sökningar genomförts vilket är det dubbla mot det minimum 

som Coffman and Weaver(2010) beskrev som var på 50 sökningar för att testa sökmotorer. 

Bland testdeltagarna var det sju män och tre kvinnor. Alla testdeltagare har tidigare 

erfarenhet av sökningar på internet men två hade inte tidigare erfarenheter av varken 

programmering eller Stack Overflow. Definitionen av att ha domänkunskap inom det område 

informationen är för i sökmotorn ska testdeltagarna ha erfarenhet av programmering och 

Stack Overflow. 

Sökfrågorna fick de formulera själva, detta var att de skulle välja en sökfråga och sedan 

kunna avgöra själv vilka resultat som motsvarar deras förväntningar av sökningen. Vid en 

sökning sparas användarens sökfråga i databasen tillsammans med ett användar-ID, antal 

sökresultat och söktiden för utvärdering. Användaren fick efter sin sökning välja ut vilka 

resultat den tycker var av relevans mot sin sökning genom att kryssa i en ruta, denna 

information sparas också i databasen för att sedan beräkna precisionen för relevansen.  

6.2 Relevans 
Resultatet för relevansens precision av mätningarna för alla sökningar från alla testdeltagare 

presenteras i Figur 9. Värdena i y axeln representerar precisionsvärdet från sökningarna, 

värdet kan vara mellan 0 till 1 där 1 representerar att precisionen är 100 % d.v.s. att alla 

resultat som visas är av relevans, x axeln består av numrerade värden som motsvarar varje 

sökfråga.  
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Figur 9 Resultat för precision med alla sökfrågor 
 
Som Figur 9 visar är relevansen bättre i de flesta fall för sökningar med Vector Space Model 

jämfört mot den andra implementationen. För en tydligare bild av skillnaden mellan 

relevansen av de olika sökningarna så presenteras det genomsnittliga precisionsvärdet i Figur 

10. 

 

Figur 10 Genomsnittligt resultat för precision med alla testpersoner 
 
Den genomsnittliga precisionen för sökningen som gjordes med Vector Space Model var 

0,481492, sökningen som gjorde utan Vector Space Model gav istället ett värde på 0,26627 

vilket betyder att sökningen med Vector Space Model gav resultat av mer precision och 

relevans. Dessa värden kommer dock ifrån alla testpersonernas resultat, genom att analysera 

djupare och jämföra resultaten mellan testpersonerna med domänkunskapen mot de 

testpersoner som varken har programmerat eller känner till Stack Overflow så kanske 

resultatet kan se annorlunda ut. 

Som tidigare beskrivits så visar Figur 9 alla sökningar med alla testdeltagare, de 20 sista 

sökfrågorna är med användare utan domänkunskapen. Det märks en tydlig trend bland 

resultaten redan där med att resultaten har lägre värden för båda sökresultaten. Figur 11 och 

figur 12 visar den genomsnittliga precisionen med och utan domänkunskap. 
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Figur 11 Genomsnittlig precision för testpersoner med 
domänkunskap 

 
Figur 11 visar de genomsnittliga precisions värde som testpersonerna som har 

domänkunskapen angett. Testerna gav ett resultat på 0,568115 och ett resultat på 0,304087 

för sökningen som gjordes utan Vector Space Model. De testpersoner som då har kunskapen 

inom området som informationen i sökningarna innehåller gav då ett högre precisionsvärde 

för både implementationen av sökningen med Vector Space Model och implementationen 

som gjordes utan Vector Space Model. 

 

 

Figur 12 Genomsnittlig precision med testpersoner utan 
domänkunskap 
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Detta kan tolkas som att det är svårt för testpersonerna att avgöra relevansen om de inte har 

domänkunskapen. Dels är det svårt att utföra sökningen och formulera en sökfråga inom 

ämnet, sedan ska de avgöra relevansen. 

Dock har precisionen bland resultaten varit bättre för sökningen med Vector Space Model, 

både det totala genomsnittet men även för de med domänkunskapen samt för de utan 

domänkunskapen. Dock är det inte lika tydlig skillnad för de utan domänkunskapen då 

precisionsvärdet är mycket mindre rent generellt för de båda sökmetoderna. 

6.3 Söktider 
Förutom precisionen av relevanta svar har också söktiderna mäts, detta kan då visa om det 

finns något samband mellan relevans och söktider eller om de i detta fall inte påverkar 

varandra. Resultaten från mätningen av söktiderna kommer inte att analyseras efter 

testpersonernas domänkunskap som analysen av relevansen gjorde, detta för att 

domänkunskapen inte påverkar söktiderna. Resultaten visas upp i grafer där y axeln 

representerar söktiderna angett i sekunder och x axeln sökfrågorna numrerade var för sig. 

 

Figur 13 Söktider för alla sökfrågor 
 
Figur 13 visar en tydlig skillnad bland söktiderna mellan sökningen med Vector Space Model 

och sökningen utan. Den söktid som var längst var den 31 sökfrågan som var på 1,00144 

sekunder för sökningen med Vector Space Model, för samma sökfråga med sökningen utan 

Vector Space Model var söktiden bara 0,037271 sekunder. För att kunna analysera söktiderna 

djupare och se vad de beror på så visar Figur 12 en graf över antalet resultat som sökfrågorna 

hämtade. 
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Figur 14 Graf över antalet resultat för alla sökfrågor 
 
Även om det är bara de tio första resultaten som är synliga så hämtar sökningen alla resultat 

som annars skulle hämtats och varit utspridda över olika sidor i resultat listan. Så för att 

kontrollera om antalet resultat påverkar söktiderna går det då att jämföra sökfrågorna i Figur 

13 mot Figur 14 och då se om det finns något samband mellan resultaten i figurerna. För den 

31:a sökfrågan som tidigare analyserades som hade den längsta söktiden så var antalet 

resultat 1958 stycken för båda sökmetoderna, så även om antal resultat är samma är 

skillnaden i söktiderna stor. En anledning till att sökningen som görs med Vector Space 

Model tar längre tid är att det görs mer beräkningar för att avgöra resultatens relevans. Så 

om det är ett stort antal resultat som ska beräknas efter relevans kan detta påverka 

söktiderna, dock verkar det inte finnas ett tydligt samband med att det måste vara så.  Jämför 

man Figur 13 och Figur 14 så ser man att vid flera tillfällen där många resultat har behandlats 

så har söktiden inte stigit nämnvärt. Andra faktorer som då kan ha påverkan vid beräkning är 

sökfrågan, eftersom längre sökfraser gör att det blir fler termer som det ska beräknas vikt för.  
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Figur 15 Antalet söktermer för sökfrågorna 
 
Så kombinationen många resultat med många nyckelord i sökningen kan göra att 

implementationen med Vector Space Model får en högre söktid än den enklare 

implementationen som inte baseras på Vector Space Model. 

Mängden resultat är samma för båda sökmetoderna, anledningen till detta är att 

implementationen av sökningen med Vector Space Model och sökningen utan Vector Space 

Model hämtar alla resultat som innehåller söktermerna. Dock rangordnas sedan resultaten 

olika, vilket gör att de tio första resultaten som testpersonerna ser och bedömer relevansen 

på inte är samma för de båda sökfunktionerna. 

För att sammanfatta resultatet av söktiderna och visa skillnaden ännu tydligare visar Figur 16 

den genomsnittliga söktiderna för alla sökningar. 
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Figur 16 Genomsnittliga söktider för sökmetoder 
 
Den genomsnittliga söktiden för alla sökningar med Vector Space Model gav en söktid på 

0,169967 sekunder, den andra sökningen som gjordes utan Vector Space Model gav en 

genomsnittlig söktid på 0,023859 sekunder. Den genomsnittliga presentationen av 

söktiderna ger en tydlig bild av skillnaden, dock är tiden som skiljer 0,146108 sekunder. 
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7 Resultat 
Detta arbete har syftat till att testa om en sökmotor baserat på Vector Space Model med 

inverterat index ger bättre relevans jämfört med en sökning utan Vector Space Model. Detta 

har testats genom att göra en implementation av ett forum som fyllts med data från Stack 

Overflow, informationen har sedan indexerats med en implementation av inverterat index i 

en relationsdatabas. Två sökfunktioner har sedan implementerats, en baserat på Vector 

Space Model och en enklare implementation som inte är baserat på Vector Space Model.  

Detta har testats genom att tio användare fått avgöra relevansen på de båda sökfunktionerna 

genom att utföra sökningar och sedan markerat de resultat som varit i relevans till sökfrågan, 

innan testet har de fyllt i en enkät som identifierat deras kunskap inom det område 

informationen är som finns sökbart i testet.  

Resultatet från analysen visar att sökningarna som utförts med Vector Space Model ger 

resultat av mer relevans dock visar resultaten från testerna att detta har varit på bekostnad av 

söktiderna. De högre söktiderna som implementationen med Vector Space Model har gett 

kan bero på enligt analysen en kombination av många resultat och en nyckelordssökning 

innehållande många nyckelord. 

Resultatet från användartestet med alla testpersoner visade att relevansen var bättre för 

sökningen som gjordes med Vector Space Model, den gav högre precision av relevanta 

resultat. Om man sorterade bort de testpersoner som inte hade kunskapen inom området 

visade sig relevansen vara ännu högre, testpersonerna utan domänkunskapen visade sig ha 

svårt att avgöra relevansen för båda sökmetoderna då precisionsvärdet var generellt mindre 

av deras resultat. 

7.1 Diskussion 
Detta arbete jämförde nyckelordssökning med Vector Space Model mot en enkel 

implementation av nyckelordssök. Vector Space Model kan implementeras på många olika 

sätt med olika typer av likhetsmätningar som avgör termernas vikt. Analysen visade att 

sökningen med Vector Space Model gav bättre relevans i sökningen dock så var det på 

kostnad av söktiden.  

Samhällsnyttan av detta arbete är att visa hur en nyckelordssökning i en relationsdatabas kan 

implementeras, arbetet lägger fram Vector Space Model som en metod för att hämta fram 

resultat och sedan sortera de efter relevans. Arbetet har visat hur ett inverterat index kan 

implementeras och användas i en relationsdatabas. 

Eftersom testerna av sökmotorn gjordes över internet med riktiga användare har det varit 

viktigt att ta till hänsyn av den personliga integriteten. Användarna representerades av ett 

auto genererat id som skapades vid första besöket av sidan och sedan sparades i en Cookie på 

användarens dator vilket gör att testerna utfördes anonymt. Sökningarna kopplades bara mot 

den genererade identifieraren. Det är svårt att testa sökfunktionaliteten fullt ut i ett test som 

detta då detta inte representerar användaren med ett riktigt informationsbehov som utför 

sökningen och det resultat de väljer representerar mer verkligt om det är relevant eller inte. 

Dock har en enkät används för att kontrollera om testpersonerna har kunskapen inom 

området som den sökbara informationen är. Frågorna i enkäten är utformade ifrån att 

testpersonerna ska vara anonyma och inte kränka den personliga integriteten, 
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frågeformulärets uppgift är att vara ett komplement till testet och har använts till att kunna 

göra en djupare analys av testresultaten.  

Sökfrågorna som utförts av användarna i testen har inte publicerats i detta arbete som bilaga, 

dock i bilaga Appendix C finns det en tabell över antal termer som sökorden innehåller då 

detta var en del av analysen i kombination till söktiderna. Anledningen till att sökfrågorna 

inte är bifogade är att användarna som utfört testerna ska vara anonyma och för att inte 

kränka deras personliga integritet så är det ett medvetet val att inte publicera sökfrågorna 

som utförts. Detta skapar dock ett problem att det är svårt att återupprepa exakt samma test 

med samma sökfrågor, testpersonernas anonymitet prioriteras i detta fall. Men ett likadant 

test med nya testpersoner går att återupprepa med samma enkät. 

Koden för implementationen av sökfunktionen finns bifogad som bilaga i Appendix A, detta 

möjliggör att det går att återskapa och testa implementationen som gjorts i detta arbete för 

nyckelordssökning med Vector Space Model och med sökning av en enklare sökning.  

Eftersom Stack Overflow publicerarar databasen fritt så finns informationen som använts i 

detta arbete tillgänglig att ladda ned. Dock finns det inga garantier för hur länge denna 

information kommer finnas tillgängligt då de kan välja att sluta dela ut denna information. 

Kod för att återskapa strukturen för databasen som implementerats i detta arbete finns i 

Appendix B. 

För att försöka förhindra vissa eventuella felkällor bland testresultaten så har en enkät 

används, detta för att relevansen har testats så är det viktigt att kunna kontrollera om 

testpersonerna har kunskap inom det ämne som de ska avgöra relevans.  

7.2 Framtida arbete 
Resultatet av testerna visar att Vector Space Model kan användas för att hämta och beräkna 

relevans av sökresultat. Som resultatet visar finns det dock gott om förbättringar och andra 

aspekter att undersöka. Förbättringar av nuvarande implementation är optimering av 

söktiderna för att snabba upp processen för beräkningen. Andra implementationer av 

likhetsmätningar kan också göras som använder sig utav fraser istället för att bara söka med 

enstaka ord för att på så sätt kanske kunna öka relevansen ytterligare. Rangordning baserat 

på användarens intressen är också något som skulle vara intressant, detta skulle till exempel 

kunna göras genom att använda sig utav tidigare sökhistorik från användaren.  

Implementationen i detta arbete tog inte hänsyn till felstavningar och böjningar av ord vilket 

skulle vara en viktig del av sökmotorn då felstavningar är mänskligt att göra och om 

sökresultat blir utesluta på grund av att sökningar sker med fel böjning på ordet kan det leda 

till att önskat resultat ej hittas. Vid vidare arbete är detta något som då skulle kunna vara av 

stor vikt. Förutom de punkter jag beskrivit så tror jag att sökmotorer ständigt behöver 

utvärderas och förbättras med svarstiderna och relevans då mängden information blir allt 

större och kraven på sökmotorerna växer. 

Det skulle vara intressant att se det implementeras på en e-handel sida och använda sig utav 

Vector Space Model för att automatiskt hämta produktrekommendationer för produkter som 

liknar den produkt som en användare tittar på. En e-handel skulle även kunna bygga upp 

användarprofiler och med Vector Space Model gruppera användare med lika intressen och 

där med göra produktrekommendationer baserat på andra användare. Det hade även varit 

intressant att tillämpa Vector Space Model i en applikation som gruppera annat innehåll 

förutom text. Ett fotoalbum skulle kunna använda sig utav detta och gruppera bilder som 
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liknar varandra utifrån vilka färger de innehåller. Genom att analysera pixlarna i bilden och 

göra likhetsmätningen med färger istället för ord och då bygga upp en vektor som sedan 

jämförs mot andra bilder. 

Eftersom Vector Space Model är en klusteralgoritm som gruppera innehåll som liknar 

varandra så är sökning inte det enda tillämpningsområdet. Ett kart program som ritar ut 

många olika punkter skulle kunna använda sig utav en klusteralgoritm för att gruppera 

punkter som är inom samma område och göra större markeringar på kartan istället för 

enskilda för varje punkt. Detta kan då användas för att få en enklare överblick över kartans 

punkter.  
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Appendix A -  Kod 
 

Style.css 

body 

{ 

 margin: 0px; 

 padding: 0px; 

} 

.searchbox 

{ 

 padding: 5px; 

 width: 400px; 

 border: 2px solid #ccc; 

} 

#SearchForm 

{ 

 display: block; 

 width:500px; 

 margin: auto; 

} 

#SearchForm h1 

{ 

 text-align: center; 

} 

#resultlist1 

{ 

 width: 600px; 

 float: left; 

 margin-left: 50px; 

} 

#resultlist2 

{ 

 width: 600px; 

 float: right; 

 margin-right: 50px; 

} 

.result 

{ 

 margin: 5px 20px 15px 20px; 

 border-bottom: 1px solid #ccc; 

 position: relative; 

} 

.result-numbered 

{ 

 font-weight: bold; 

 font-size: 18px; 

 color: #999; 

} 

 

h1,h2 

{ 

 font-family: Sans-Serif; 

} 

 

 

.test-description 

{ 

 padding: 10px; 



 

 II 

 background-color: #eee; 

 display: block; 

 width:300px; 

} 

.test-submit 

{ 

display: block; 

margin-top: 20px; 

margin-bottom: 20px; 

padding: 10px; 

margin: auto; 

width: 300px; 

} 

.test-checkbox 

{ 

 position: absolute; 

 top: 5px; 

 right: 5px; 

} 

.test-checkbox label 

{ 

color: #999; 

} 

.clear 

{ 

 clear: both; 

} 

 

Connection.php 

<?php 

$dbUser="dbuser"; 

$dbPassword="dbpass"; 

$dbHost="dbhost"; 

$dbName ="dbname"; 

 

$pdo = new PDO('mysql:dbname='.$dbName.';host='.$dbHost.'', ''.$dbUser.'', 

''.$dbPassword.'');   

GLOBAL $pdo; 

?> 

 

Form.php 

<?php 

include "connection.php"; 

if(!isset($_COOKIE["UserID"])) 

{ 

 $pdo->query("Insert Into TestUser(CreatedDate) VALUES(NOW());"); 

 $uid=$pdo->lastInsertId();  

 setcookie("UserID", $uid); 

} 

if(!isset($_COOKIE["SearchCount"])) 

{ 

 setcookie("SearchCount", 0); 

} 

 

 

if(isset($_GET["form"])) 

{ 

 //Spara 

 $uid=$_COOKIE["UserID"]; 



 

 III 

  

 $age=$_POST["age"]; 

 $gender=$_POST["gender"]; 

 $stack=$_POST["stackoverflow"]; 

 $prog = $_POST["programming"]; 

 $search = $_POST["searchengine"]; 

  

 echo "$uid $gender $age $stack $prog"; 

  

 $sql = "Insert Into testuserinfo(UserID, Gender, Age, 

Stackoverflow, Programming, Searchengine) VALUES($uid, $gender, $age, 

$stack, $prog, $search)"; 

 $pdo->query($sql); 

  

 setcookie("form", "true"); 

 header( 'Location: index.php' ) ; 

} 

?> 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

 <form method="post" action="form.php?form=send"> 

  <div> 

   <h3>Kön</h3> 

   <label for="gender_m">Man</label> 

   <input type="radio" id="gender_m" 

value="1" name="gender" /> 

   <label for="gender_f">Kvinna</label> 

   <input type="radio" id="gender_f" 

value="2" name="gender" /> 

  </div> 

   

  <div> 

   <h3>Ålder</h3> 

   <input type="text" id="age" name="age" /> 

  </div> 

   

  <div> 

   <h3>Tidigare erfarenheter av att 

sökmotorer på internet? (ex google)</h3> 

   <label for="search_y">Ja</label> 

   <input type="radio" value="1" 

id="search_y" name="searchengine" /> 

   <label for="search_n">Nej</label> 

   <input type="radio" id="search_n" 

value="0" name="searchengine" /> 

  </div> 

   

  <div> 

   <h3>Tidigare erfarenheter av 

programmering?</h3> 

   <label for="prog_y">Ja</label> 

   <input type="radio" value="1" id="prog_y" 

name="programming" /> 

   <label for="prog_n">Nej</label> 

   <input type="radio" id="prog_n" value="0" 

name="programming" /> 

  </div> 

     

  <div> 



 

 IV 

   <h3>Tidigare besökt internetforumet Stack 

Overflow?</h3> 

   <label for="stack_y">Ja</label> 

   <input type="radio" value="1" id="stack_y" 

name="stackoverflow" /> 

   <label for="stack_n">Nej</label> 

   <input type="radio" id="stack_n" value="0" 

name="stackoverflow" /> 

  </div> 

   

  <br /> 

   

  <input type="submit" value="skicka" /> 

 </form> 

</body> 

</html> 

 

Index.php 

<?php 

include "connection.php"; 

 

$t = ""; 

if(isset($_GET["q"])) 

{ 

 $t=$_GET["q"]; 

} 

if(!isset($_COOKIE["form"])) 

{ 

 header( 'Location: form.php' ) ; 

} 

 

?> 

<html> 

<head> 

 <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> 

</head> 

<body> 

 <div id="SearchForm"> 

 <h1>The Search Engine</h1> 

 <form method="GET" action="index.php"> 

  <input type="text" name="q" class="searchbox" 

value="<?php echo $t;?>" /> 

  <input type="submit" value="Search" /> 

 </form> 

 </div> 

 <?php 

 if(isset($_GET["q"])) 

 { 

  include "searchresult.php"; 

 } 

 ?> 

</body> 

</html> 

 

Searchresult.php 

<?php 

setcookie("SearchCount", $_COOKIE["SearchCount"] + 1); 

 

echo "<h2>Sökning #".$_COOKIE["SearchCount"]."</h2>"; 



 

 V 

 

$start_search_time1 = microtime(true);  

 

$q = $_GET["q"]; 

$query = explode(" ", $q); 

 

$sql1 = $pdo->query("Select Count(PostID) as Documents From Post LIMIT 1")-

>fetch(); 

$number_of_documents = $sql1["Documents"]; 

$matches = array(); 

$sqrt_matches = array(); 

$document_term_count = array(); 

 

//Loop alla söktermer 

foreach($query as $term) 

{ 

 //Hämta index för term 

 //OLD   $index = $pdo->query("Select pi.PostID, pi.TermFrequency 

as TF From PostIndex as pi, IndexDictionary as i Where i.Term = '$term' and 

i.IndexID = pi.IndexID"); 

 $index = $pdo->query("Select i.DocumentID, i.TermFrequency as 

TF, i.IndexType, CASE i.IndexType WHEN 1 THEN p.TermCount WHEN 2 THEN 

p.TermCount END AS TotalTerms From ListIndex as i, IndexDictionary as id, 

Post as p Where id.Term = '$term' and id.IndexID = i.IndexID and (p.PostID 

= i.DocumentID and (i.IndexType=1 OR i.IndexType=2))"); 

 $number_of_documents_term = $index->rowCount();  

 

 //Loop alla index för term 

 foreach($index as $post) 

 { 

  $tf = tfidf($post["TF"], $number_of_documents, 

$number_of_documents_term); 

  $id = $post["DocumentID"]; 

  $document_term_count[$id] = $post["TotalTerms"]; 

  if(array_key_exists($id,$matches)) 

  { 

   $matches[$id] += $tf, $post["TotalTerms"]; 

  }else{ 

   $matches[$id] = $tf, $post["TotalTerms"]; 

  } 

 } 

} 

 

$number_of_results1 = count($matches); 

//Sortera efter relevans 

arsort($matches); 

//Omvandla array till bara id för poster 

$arr_result = join(', ',$matches); 

$matches = array_keys($matches); 

$matches = join(', ',$matches);   

$search_result1 = $pdo->query("Select * From Post Where PostID IN($matches) 

Order BY FIELD(PostID, $matches) LIMIT 10"); 

/* 

* TEST 1 

*/ 

$end_search_time1 = microtime(true);  

$search_time1 = $end_search_time1 - $start_search_time1;  

/* 

*/ 

 

function tfidf($tf, $total_documents, $total_documents_terms) 
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{ 

 /* 

  Ovanliga termer får högre poäng 

 */ 

 return ($tf * log($total_documents/$total_documents_terms, 2)); 

} 

 

 

/* 

* Sökning utan Vector Space Model 

*/ 

$search_terms_query = implode("', '", $query); 

$start_search_time2 = microtime(true);  

$search_sql = "Select p.PostID, p.Title, p.Text, SUM(li.TermFrequency) as 

SearchRank from IndexDictionary as id, ListIndex as li, post as p WHERE 

id.Term IN('$search_terms_query') AND id.IndexID=li.IndexID AND 

li.DocumentID = p.PostID GROUP BY p.PostID ORDER BY SearchRank DESC"; 

 

$search_result2 = $pdo->query($search_sql." LIMIT 10"); 

 

$end_search_time2 = microtime(true);  

$search_time2 = $end_search_time2 - $start_search_time2; 

$number_of_results2 = $pdo->query($search_sql)->rowCount(); 

/* 

* Spara testdata 

*/ 

//Query 

$uid = $_COOKIE["UserID"]; 

$pdo->query("Insert Into TestQueries(TestUser, Query) VALUES($uid, 

'$q');"); 

$queryID = $pdo->lastInsertId(); 

//Result1(Vector space) 

$pdo->query("Insert Into TestResult(ResultTable, QueryID, ResponseTime, 

TotalResults) VALUES(1, $queryID, $search_time1, $number_of_results1)"); 

//Result2(Vanlig) 

$pdo->query("Insert Into TestResult(ResultTable, QueryID, ResponseTime, 

TotalResults) VALUES(2, $queryID, $search_time2, $number_of_results2)"); 

?> 

<!--Presentation--> 

<form method="post" action="eval.php"> 

<div id="resultlist1"> 

 <h1>Lista #1</h1> 

 <?php 

 $i=0; 

 if(!empty($search_result1)) 

 { 

 foreach($search_result1 as $result) 

 { 

 $i++; 

 ?> 

 <div class="result"> 

  <p class="result-numbered">#<?php echo $i;?></p> 

  <h2><?php echo $result["Title"];?></h2> 

  <p><?php echo $result["Text"];?></p> 

  <div class="test-checkbox"> 

   <label for="chk_<?php echo 

$i;?>">Relevant</label> <input type="checkbox" id="chk1_<?php echo $i;?>" 

name="chk1[]" value="<?php echo $i.",".$result["PostID"]; ?>,1"/> 

  </div> 

 </div> 

 <?php 
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 } 

 } 

 ?> 

</div> 

<div id="resultlist2"> 

 <h1>Lista #2</h1> 

 <?php 

 $i=0; 

 $result2_arr = array(); 

 foreach($search_result2 as $result) 

 { 

 $i++; 

 array_push($result2_arr, $result["PostID"]); 

 ?> 

 <div class="result"> 

  <p class="result-numbered">#<?php echo $i;?></p> 

  <h2><?php echo $result["Title"];?></h2> 

  <p><?php echo $result["Text"];?></p> 

  <div class="test-checkbox"> 

   <label for="chk_<?php echo 

$i;?>">Relevant</label> <input type="checkbox" id="chk2_<?php echo $i;?>" 

name="chk2[]" value="<?php echo $i.",".$result["PostID"]; ?>,2"/> 

  </div> 

 </div> 

 <?php 

 } 

 $result2_arr = join(', ',$result2_arr); 

 ?> 

</div> 

<div class="clear">&nbsp;</div> 

<input type="submit" value="Skicka Testresultat" class="test-submit" /> 

<input type="hidden" name="qid" value="<?php echo $queryID; ?>" /> 

<input type="hidden" name="result1" value="<?php echo $matches; ?>" /> 

<input type="hidden" name="result2" value="<?php echo $result2_arr; ?>" /> 

</form> 

 

Eval.php 

<?php  

include "connection.php"; 

 

$q = $_POST["qid"]; 

$result1 = $_POST["result1"]; 

$result2 = $_POST["result2"]; 

 

$chk1 = $_POST["chk1"]; 

$N = count($chk1); 

$r = $pdo->query("Select * From testresult Where QueryID = $q AND 

ResultTable = 1 LIMIT 1")->fetch(); 

$resultID = $r["ResultID"]; 

for($i=0; $i < $N; $i++) 

{ 

 $inarr=explode(",", $chk1[$i]); 

 $rank = $inarr[0]; 

 $id = $inarr[1]; 

 //$resultType = $inarr[2]; 

 $ReciprocalRank = 1/$rank; 

  

 $pdo->query("Insert Into reciprocalrank(ResultID, 

CorrectResponse, Rank, ReciprocalRank, Result, TestID) VALUES($resultID, 

$id, $rank, $ReciprocalRank, '$result1', 1);"); 
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} 

//Inga resultat valda, sätt in värdet 0 

if($N==0) 

{ 

 $pdo->query("Insert Into reciprocalrank(ResultID, 

ReciprocalRank, Result, TestID) VALUES($resultID, 0, '$result1', 1);"); 

} 

 

 

$chk2 = $_POST["chk2"]; 

$N = count($chk2); 

$r = $pdo->query("Select * From testresult Where QueryID = $q AND 

ResultTable = 2 LIMIT 1")->fetch(); 

$resultID = $r["ResultID"]; 

for($i=0; $i < $N; $i++) 

{ 

 $inarr=explode(",", $chk2[$i]); 

 $rank = $inarr[0]; 

 $id = $inarr[1]; 

 $resultType = $inarr[2]; 

 $ReciprocalRank = 1/$rank; 

  

 $pdo->query("Insert Into reciprocalrank(ResultID, 

CorrectResponse, Rank, ReciprocalRank, Result, TestID) VALUES($resultID, 

$id, $rank, $ReciprocalRank, '$result2', 2);"); 

} 

//Inga resultat valda, sätt in värdet 0 

if($N==0) 

{ 

 $pdo->query("Insert Into reciprocalrank(ResultID, 

ReciprocalRank, Result, TestID) VALUES($resultID, 0, '$result2', 2);"); 

} 

 

 

if($_COOKIE["SearchCount"]>=10) 

{ 

 setcookie("SearchCount", "", time()-3600); 

 setcookie("UserID", "", time()-3600); 

 setcookie("form", "", time()-3600); 

 header( 'Location: testdone.php' ); 

}else{ 

 header( 'Location: index.php' ); 

} 

?> 

 

Testdone.php 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

 <h1>Tack för din medverkan!</h1> 

 

</body> 

</html> 
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Appendix B -  Databas 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 

/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 

 

# Dumping database structure for exjobb_forum 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `exjobb_forum` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET 

latin1 */; 

USE `exjobb_forum`; 

 

 

# Dumping structure for table exjobb_forum.indexdictionary 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `indexdictionary` ( 

  `IndexID` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `Term` varchar(500) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`IndexID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

# Dumping structure for table exjobb_forum.listindex 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `listindex` ( 

  `IndexID` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `DocumentID` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `IndexType` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `TermFrequency` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`IndexID`,`DocumentID`,`IndexType`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

# Dumping structure for table exjobb_forum.post 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `post` ( 

  `PostID` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `CreatedDate` datetime DEFAULT NULL, 

  `UserID` int(11) DEFAULT NULL, 

  `Title` varchar(500) DEFAULT NULL, 

  `Text` varchar(5000) DEFAULT NULL, 

  `TermCount` int(10) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`PostID`), 

  KEY `FK_Post_User` (`UserID`), 

  CONSTRAINT `FK_Post_User` FOREIGN KEY (`UserID`) REFERENCES `user` 

(`UserID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

# Dumping structure for table exjobb_forum.reciprocalrank 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `reciprocalrank` ( 

  `CorrectResponse` int(10) DEFAULT NULL, 

  `ID` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `TestID` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `ResultID` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `Rank` int(10) DEFAULT NULL, 

  `ReciprocalRank` float DEFAULT NULL, 

  `Result` varchar(500) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

# Dumping structure for table exjobb_forum.reply 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `reply` ( 
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  `ReplyID` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `Text` varchar(5000) DEFAULT NULL, 

  `CreatedDate` datetime DEFAULT NULL, 

  `UserID` int(11) DEFAULT NULL, 

  `PostID` int(11) DEFAULT NULL, 

  `TermCount` int(10) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ReplyID`), 

  KEY `FK_Reply_Post` (`PostID`), 

  KEY `FK_Reply_User` (`UserID`), 

  CONSTRAINT `FK_Reply_Post` FOREIGN KEY (`PostID`) REFERENCES `post` 

(`PostID`), 

  CONSTRAINT `FK_Reply_User` FOREIGN KEY (`UserID`) REFERENCES `user` 

(`UserID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

# Dumping structure for table exjobb_forum.testqueries 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `testqueries` ( 

  `ID` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `TestUser` int(50) DEFAULT NULL, 

  `Query` varchar(200) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`ID`), 

  KEY `FK1_TestQuery_TestUser` (`TestUser`), 

  CONSTRAINT `FK1_TestQuery_TestUser` FOREIGN KEY (`TestUser`) REFERENCES 

`testuser` (`UserID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

# Dumping structure for table exjobb_forum.testresult 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `testresult` ( 

  `ResultID` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `ResultTable` int(10) DEFAULT '0', 

  `QueryID` int(10) DEFAULT '0', 

  `ResponseTime` float DEFAULT '0', 

  `TotalResults` int(11) DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`ResultID`), 

  KEY `FK1_Result_Query` (`QueryID`), 

  CONSTRAINT `FK1_Result_Query` FOREIGN KEY (`QueryID`) REFERENCES 

`testqueries` (`ID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

 

# Dumping structure for table exjobb_forum.testuser 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `testuser` ( 

  `UserID` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `CreatedDate` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`UserID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

 

# Dumping structure for table exjobb_forum.testuserinfo 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `testuserinfo` ( 

  `UserID` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `Stackoverflow` tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  `Programming` tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  `Searchengine` tinyint(4) DEFAULT NULL, 

  `Gender` int(10) DEFAULT NULL, 

  `Age` int(10) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`UserID`), 
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  CONSTRAINT `FK1_Userid_User` FOREIGN KEY (`UserID`) REFERENCES `testuser` 

(`UserID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

# Dumping structure for table exjobb_forum.user 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user` ( 

  `UserID` int(10) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `Name` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`UserID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 

/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
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Appendix C -  Mätresultat 
 

Sökning med Vector Space Model 

   Sökfråga Precisions värde Domänkunskap 

1 0,6 Ja 

2 0,5 Ja 

3 0,4 Ja 

4 0,5 Ja 

5 0,6 Ja 

6 0,571428571 Ja 

7 0,5 Ja 

8 0,4 Ja 

9 0 Ja 

10 0,3 Ja 

11 0,3 Ja 

12 0,3 Ja 

13 0,8 Ja 

14 0,4 Ja 

15 0,6 Ja 

16 0,7 Ja 

17 0,6 Ja 

18 0,4 Ja 

19 0,5 Ja 

20 0,5 Ja 

21 0,9 Ja 

22 0,2 Ja 

23 0,5 Ja 

24 0,5 Ja 

25 0,4 Ja 

26 0,6 Ja 

27 0,2 Ja 

28 0,7 Ja 

29 0,5 Ja 

30 0,9 Ja 

31 0,7 Ja 

32 0,6 Ja 

33 0,3 Ja 

34 0,8 Ja 

35 0,3 Ja 

36 0,7 Ja 

37 0,8 Ja 

38 1 Ja 
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39 0,4 Ja 

40 0,6 Ja 

41 0,9 Ja 

42 0,5 Ja 

43 0,3 Ja 

44 0,6 Ja 

45 0,9 Ja 

46 0,6 Ja 

47 0,5 Ja 

48 0,2 Ja 

49 0,4 Ja 

50 0,3 Ja 

51 0,4 Ja 

52 0,7 Ja 

53 0,9 Ja 

54 0,3 Ja 

55 0,1 Ja 

56 0,4 Ja 

57 1 Ja 

58 0,9 Ja 

59 0,8 Ja 

60 0,6 Ja 

61 0,3 Ja 

62 1 Ja 

63 0,4 Ja 

64 0,7 Ja 

65 0 Ja 

66 0,7 Ja 

67 1 Ja 

68 0,5 Ja 

69 0,7 Ja 

70 0,4 Ja 

71 0,7 Ja 

72 0,7 Ja 

73 1 Ja 

74 0,8 Ja 

75 0,8 Ja 

76 0,6 Ja 

77 0,777777778 Ja 

78 0,3 Ja 

79 0,9 Ja 

80 0,8 Ja 

81 0,4 Nej 

82 0 Nej 

83 0,1 Nej 



 

 XIV 

84 0 Nej 

85 0,4 Nej 

86 0 Nej 

87 0,2 Nej 

88 0 Nej 

89 0 Nej 

90 0,1 Nej 

91 0 Nej 

92 0,3 Nej 

93 0,2 Nej 

94 0 Nej 

95 0,1 Nej 

96 0,2 Nej 

97 0,3 Nej 

98 0,1 Nej 

99 0,2 Nej 

100 0,1 Nej 

 

Sökning utan Vector Space Model 

   Sökfråga Precisions värde Domänkunskap 

1 0,5 Ja 

2 0,3 Ja 

3 0,4 Ja 

4 0,4 Ja 

5 0,5 Ja 

6 0,571428571 Ja 

7 0,3 Ja 

8 0,1 Ja 

9 0 Ja 

10 0,4 Ja 

11 0 Ja 

12 0,3 Ja 

13 0,7 Ja 

14 0,4 Ja 

15 0,2 Ja 

16 0,3 Ja 

17 0,1 Ja 

18 0,1 Ja 

19 0,2 Ja 

20 0,1 Ja 

21 0,3 Ja 

22 0,2 Ja 

23 0,4 Ja 
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24 0,5 Ja 

25 0,1 Ja 

26 0,6 Ja 

27 0 Ja 

28 0,6 Ja 

29 0,2 Ja 

30 0,6 Ja 

31 0,2 Ja 

32 0,5 Ja 

33 0,3 Ja 

34 0,4 Ja 

35 0,2 Ja 

36 0,2 Ja 

37 0,1 Ja 

38 0,3 Ja 

39 0,2 Ja 

40 0,4 Ja 

41 0,1 Ja 

42 0,4 Ja 

43 0,1 Ja 

44 0,3 Ja 

45 0,4 Ja 

46 0,3 Ja 

47 0,2 Ja 

48 0,1 Ja 

49 0,4 Ja 

50 0,3 Ja 

51 0 Ja 

52 0,2 Ja 

53 0,6 Ja 

54 0,5 Ja 

55 0 Ja 

56 0,3 Ja 

57 0,5 Ja 

58 0,5 Ja 

59 0,2 Ja 

60 0,2 Ja 

61 0,1 Ja 

62 1 Ja 

63 0,2 Ja 

64 0,4 Ja 

65 0 Ja 

66 0,3 Ja 

67 0,2 Ja 

68 0,4 Ja 



 

 XVI 

69 0,2 Ja 

70 0,2 Ja 

71 0,4 Ja 

72 0,1 Ja 

73 0,6 Ja 

74 0,2 Ja 

75 0,4 Ja 

76 0 Ja 

77 0,555555556 Ja 

78 0,1 Ja 

79 0,8 Ja 

80 0,4 Ja 

81 0,6 Nej 

82 0 Nej 

83 0,1 Nej 

84 0,1 Nej 

85 0,2 Nej 

86 0 Nej 

87 0,1 Nej 

88 0 Nej 

89 0 Nej 

90 0 Nej 

91 0 Nej 

92 0,2 Nej 

93 0,1 Nej 

94 0 Nej 

95 0,1 Nej 

96 0,1 Nej 

97 0,2 Nej 

98 0,1 Nej 

99 0,2 Nej 

100 0,2 Nej 

 
 
Söktider med Vector Space Model 

   Sökfråga Antal sekunder Antal resultat 

1 0,0776012 59 

2 0,120044 1934 

3 0,128235 78 

4 0,098525 11 

5 0,0782351 112 

6 0,0975311 7 

7 0,23192 118 
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8 0,307158 2154 

9 0,112695 1934 

10 0,0538251 53 

11 0,572923 1173 

12 0,0954211 73 

13 0,13947 112 

14 0,208353 285 

15 0,0939991 220 

16 0,41618 2149 

17 0,207804 1957 

18 0,176916 1207 

19 0,320036 2578 

20 0,236194 1219 

21 0,227453 1910 

22 0,0322189 15 

23 0,0820811 60 

24 0,13591 45 

25 0,167165 1926 

26 0,090426 37 

27 0,125068 2129 

28 0,110149 165 

29 0,13978 203 

30 0,15882 71 

31 1,00144 1958 

32 0,102757 140 

33 0,233304 365 

34 0,288431 1151 

35 0,176949 139 

36 0,104493 1170 

37 0,415502 1993 

38 0,270612 1295 

39 0,111172 121 

40 0,213272 493 

41 0,222562 1997 

42 0,245704 1215 

43 0,197913 1343 

44 0,311635 854 

45 0,0473859 392 

46 0,164755 26 

47 0,259488 1948 

48 0,102865 16 

49 0,097224 221 

50 0,118833 63 

51 0,683116 2931 

52 0,501737 2675 



 

 XVIII 

53 0,061213 220 

54 0,0695021 14 

55 0,0856609 19 

56 0,100388 191 

57 0,417132 1730 

58 0,046772 388 

59 0,349377 2401 

60 0,346856 2564 

61 0,155266 1292 

62 0,175289 547 

63 0,137825 1192 

64 0,0790169 342 

65 0,021765 0 

66 0,110624 377 

67 0,202226 1923 

68 0,0745051 77 

69 0,221258 1344 

70 0,164696 81 

71 0,0479579 32 

72 0,237179 2723 

73 0,170324 120 

74 0,648372 1857 

75 0,0932062 109 

76 0,121196 1173 

77 0,0249829 9 

78 0,211829 1113 

79 0,085247 477 

80 0,209823 320 

81 0,0716271 734 

82 0,0424249 53 

83 0,0252271 96 

84 0,159891 2509 

85 0,0291312 159 

86 0,0821519 220 

87 0,0907581 10 

88 0,0271199 57 

89 0,0315988 74 

90 0,097158 229 

91 0,0579009 183 

92 0,081634 870 

93 0,146862 640 

94 0,043082 74 

95 0,027524 96 

96 0,119657 193 

97 0,134064 190 



 

 XIX 

98 0,0237761 54 

99 0,038384 51 

100 0,083967 88 
 

 

Söktider utan Vector Space Model 

   Sökfråga Antal sekunder Antal resultat 

1 0,011955 59 

2 0,03947 1934 

3 0,012826 78 

4 0,0164371 11 

5 0,0231631 112 

6 0,0175431 7 

7 0,0214138 118 

8 0,042418 2154 

9 0,0402071 1934 

10 0,0118132 53 

11 0,0289261 1173 

12 0,0188758 73 

13 0,020674 112 

14 0,0200331 285 

15 0,014564 220 

16 0,040514 2149 

17 0,041311 1957 

18 0,0293989 1207 

19 0,04965 2578 

20 0,0306132 1219 

21 0,0357111 1910 

22 0,012109 15 

23 0,0126972 60 

24 0,012419 45 

25 0,037353 1926 

26 0,019047 37 

27 0,0422769 2129 

28 0,0142128 165 

29 0,016896 203 

30 0,014986 71 

31 0,037271 1958 

32 0,0157881 140 

33 0,0216591 365 

34 0,025949 1151 

35 0,01859 139 
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36 0,025188 1170 

37 0,037395 1993 

38 0,028208 1295 

39 0,0126388 121 

40 0,017025 493 

41 0,0329609 1997 

42 0,024205 1215 

43 0,0245268 1343 

44 0,024936 854 

45 0,0167751 392 

46 0,013941 26 

47 0,0397911 1948 

48 0,0198312 16 

49 0,0141881 221 

50 0,0136929 63 

51 0,0673082 2931 

52 0,0560999 2675 

53 0,0137739 220 

54 0,0142179 14 

55 0,0127499 19 

56 0,0223179 191 

57 0,038003 1730 

58 0,020571 388 

59 0,0367999 2401 

60 0,0548251 2564 

61 0,0265279 1292 

62 0,0184491 547 

63 0,03017 1192 

64 0,0156341 342 

65 0,0116608 0 

66 0,0152471 377 

67 0,036804 1923 

68 0,0125721 77 

69 0,0303409 1344 

70 0,0256772 81 

71 0,021544 32 

72 0,0623672 2723 

73 0,0187788 120 

74 0,0366402 1857 

75 0,0131721 109 

76 0,0264678 1173 

77 0,016741 9 

78 0,0247321 1113 

79 0,0167749 477 

80 0,0196691 320 



 

 XXI 

81 0,0214078 734 

82 0,0124969 53 

83 0,0122409 96 

84 0,0508201 2509 

85 0,014359 159 

86 0,0142419 220 

87 0,0120919 10 

88 0,0122051 57 

89 0,0172949 74 

90 0,0138631 229 

91 0,0177631 183 

92 0,0239899 870 

93 0,0227511 640 

94 0,015594 74 

95 0,018038 96 

96 0,013742 193 

97 0,021033 190 

98 0,0122941 54 

99 0,0125239 51 

100 0,0164161 88 
 

Sökfrågor 
 

  Sökfråga Antal ord 

1 2 

2 3 

3 2 

4 2 

5 2 

6 1 

7 4 

8 5 

9 3 

10 2 

11 4 

12 2 

13 2 

14 4 

15 3 

16 6 

17 4 

18 4 

19 4 

20 5 



 

 XXII 

21 3 

22 2 

23 3 

24 2 

25 5 

26 2 

27 3 

28 4 

29 3 

30 3 

31 5 

32 3 

33 2 

34 4 

35 3 

36 4 

37 3 

38 3 

39 3 

40 5 

41 4 

42 6 

43 4 

44 4 

45 2 

46 2 

47 5 

48 2 

49 3 

50 3 

51 8 

52 5 

53 3 

54 2 

55 2 

56 2 

57 5 

58 2 

59 4 

60 3 

61 3 

62 3 

63 3 

64 2 

65 1 



 

 XXIII 

66 3 

67 4 

68 3 

69 5 

70 3 

71 2 

72 6 

73 2 

74 4 

75 2 

76 4 

77 1 

78 4 

79 2 

80 3 

81 2 

82 2 

83 1 

84 3 

85 2 

86 2 

87 2 

88 1 

89 1 

90 2 

91 1 

92 3 

93 2 

94 1 

95 1 

96 2 

97 2 

98 1 

99 2 

100 1 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 XXIV 

Enkät - Testpersoner 

     

Kön Ålder Erfarenhet av sökmotorer Erfarenhet av programmering 
Tidigare besökt 
StackOverflow 

Man 23 Ja Ja Ja 

Man 24 Ja Ja Ja 

Man 25 Ja Ja Ja 

Man 24 Ja Ja Ja 

Man 26 Ja Ja Ja 

Man 23 Ja Ja Ja 

Man 25 Ja Ja Ja 

Kvinna 24 Ja Ja Ja 

Kvinna 23 Ja Nej Nej 

Kvinna 50 Ja Nej Nej 
 




