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Förord

Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng som ingår i en filosofiekandidat-
examen i systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Vill vi med detta förord passa på att
tacka personer, maskiner m m som har gjort denna uppsats möjlig att genomföra. Först och
främst vill vi tacka vår handledare Lars Furberg för bra konstruktiv kritik och komiska
undermeningar. Sedan vill vi också tacka Jan Hedenström för att vi fick låna datorresurser som
möjliggjorde mätningen.
Vi vill även ge ett STORT tack till de mätsubjekt som kunde undvara de två timmarna varje
mätning tog (OK vi sa en timme men vadå!!). De som skall äras för detta är: Danne, Spiken,
Andreas, Tomme, Erica, Karin, Jeanette, Cattis, Mats och Johan. Slutligen vill vi tacka Internet
och Campusnätet för deras existens som möjliggjort denna uppsats.
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Sammanfattning

Informationen i dagens samhälle ökar för varje dag och hårdare krav börjar ställas på
presentationen och åtkomsten av denna. Detta beror till stor del på att ett informations-
samhälle börjar se dagens ljus. En av de största orsakerna till denna informationsökning är
Internets snabba tillväxt.
Författarna kommer i denna uppsats att titta på två typer av hjälpmedel för att ta fram korrekta
svar på frågor ur denna ökade informationsmängd. De hjälpmedel som granskas är sökmotorer
samt informationsagenter, och det som författarna kommer fram till genom teoristudier och en
egen utförd mätning är att både sökmotorer och informationsagenter idag hittar korrekta svar
med i stort sett lika stor träffsäkerhet vid sökningar på Internet.
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Abstract

Information in todays society is growing and overwhelming. This demands an effective
presentation and availability of information thus coming into focus. We are know facing a
information society. One of the main reason to this growth of information is the wide use of the
Internet. We will look at two kinds of aids to search correct answers on questions out of huge
amount of information in the Internet. The aids which will be examined are search engines and
information agents. The result we have reached through theory studies and own measurements
is that both search engines and information agents today can find correct answers with the
same precision when they are used in searching in the Internet.
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1 Introduktion

1.1 Problemområde

Tillgången till Internet och dess stora informationsbas gör det möjligt att erhålla information
om nästan vad som helst. Ett stort problem med detta är dock att informationsbasen växer
snabbt med tiden vilket medför att det blir svårare att hitta den information man söker efter.

För att överhuvudtaget kunna hitta information på Internet idag krävs verktyg som kan hjälpa
användarna att hitta vad de söker. I dagsläget används oftast sökmotorer för detta ändamål
men dessa har bl.a. en tendens att överhopa  användaren med en massa onödig information.

”We are drowning in information but starved of knowledge”

John Naisbitt från Megatrends [HERM96]
1.2 Hypotes

Om man använder sig av informationsagenter kan man lättare hitta korrekta svar vid sökningar
på Internet jämfört med användandet av sökmotorer.

Med lättare menar vi: Antal steg som genereras i en WWW-bläddrare (se rubrik Ordlista sidan
4).
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1.3 Syfte

Syftet är att se om dagens informationsagenter kan hitta korrekta svar i ett mindre antal steg
än de sökmotorer som idag finns tillgängliga på Internet.

Med dagens menar vi: Vi har under en tidsperiod på två månader från 21/1 till 21/3 1997 valt
ut 15 informationsagentapplikationer samt tio sökmotorer för ytterligare granskning.

Med informationsagent menar vi: En agent som hanterar informationsinsamling och
bearbetning på Internet.

Med steg menar vi: Steg definierar vi som en handling som genererar ny information i antingen
en WWW-bläddrare (se rubrik Ordlista sidan 4) eller informationsagent.

Med korrekta svar menar vi: Svar på frågor som är uppbyggda på vedertagen fakta som
framtagits från tryckta lexikon.

Med sökmotor menar vi: Verktyg som används på Internet för att söka fram information (data)
med.
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1.4 Avgränsningar

1.4.1 Mätning

1. Vi kommer inte ta hänsyn till användargränssnittets påverkan på resultatet. Därför att
informationsagenter beskrivs för vad de gör och inte för vad de är [NWAN94].

2. Endast informationsagentapplikationer som körs i WWW-bläddraren Netscape Navigator
version 3.01 och på operativsystemet Windows 95 kommer vara med vid mätningarna.
Detta för att det var denna miljö vi hade till förfogande vid genomförandet av våra
mätningar.

3. Testar endast informationsagentapplikationer som är tagna från nätet mellan den 21/1 och
21/3 1997. Detta för att kunna genomföra hela uppsatsen inom uppsatt tid.

4. Vår urvalspopulation består endast av studenter vid institutionen IES vid Luleå tekniska
universitet. Detta p g a närheten till dessa samt att detta var den grupp av mätsubjekt vi
fick tag i som var beredda att ställa upp vid genomförandet av vår mätning.

5. Mätsubjekten måste ha någon tidigare kunskap om hur man söker fram information från
Internet. Detta kriterium grundades genom att subjekten ej skulle påverkas av vårt
inlärningssätt när vi söker fram information från Internet. Vi anser att om vi lärde subjekten
hur de skulle bete sig skulle vi likaväl själva kunna vara mätsubjekt. Ytterligare en orsak till
detta var inlärningstiden som hade krävts hos varje subjekt för att möjliggöra själva
mätningen.

6. Vi kommer ej att ta med sökmotorer i vårt urval för mätning som har egenskaper som vi
anser kan vara av agenttyp. Detta för att renodla mätningen och få fram resultat som ger
svar mot vår uppställda hypotes.

7. Vi kommer ej i urvalet av mätsubjekt fastställa datormognad hos dessa. Detta eftersom det
skulle kräva att en mall för datormognad måste tas fram och vi ansåg oss ej hinna med
detta under uppsatt tid för denna uppsats.

1.4.2 Teori

Vi har inte för avseende att beskriva och titta på tekniken bakom sökmotorer och
informationsagenter eftersom detta skulle bli en uppsats i sig.

Vi kommer inte göra några utförligare beskrivningar av Internet eller hur det fungerar utan
endast kort nämna de tjänster som finns tillgängliga där. Detta för att ge läsaren en ytlig
förståelse för problemområdet.
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1.5 Ordlista

WWW-bläddrare =Program för läsning av sidor i WWW [KRON97].

DBMS (Database Management System) = ett DBMS består av en samling internt relaterade
data och en uppsättning program för att göra denna data tillgänglig. Samlingen av datat är
vanligen refererad som databasen. Huvudmålet med ett DBMS är att sörja för en miljö som är
både enkel och effektiv att använda sig av vid återfinnandet av information och lagrandet av
informationen i databasen [KORT86].

HTML = Hyper Text Markup Language är det språk som används för att skapa WWW-sidor.
Ett html-dokument utgörs av en textfil med hypertextlänkar och bilder. Även multimedia kan
infogas i ett html-dokument [ITEC97].

HTTP = Hyper Transfer Protocol är protokollet för kommunikation på WWW, det är denna
förkortning som syns i början av hemsidans adress [ITEC97].

Intelligent Software Agents = en agent är en mjukvara som hjälper användaren med utförandet
av något uppdrag eller aktivitet. Det finns olika typer av agenter, alla med vitt skilda uppgifter
[HERM96].

LAN = Local Area Network, ett datakommunikationsnätverk som används till att koppla ihop
olika digitala utrustningar inom en begränsad yta, till exempel 10 kvadratkilometer.
Utrustningen kan bestå av kontors arbetsstationer, mini och mikrodatorer, skrivare m.m.
[HALS95].

SPIDER = spiders brukar även kallas för wanderers, webworms, fish, crawlers, walkers och
myror. Med ett ord brukar man säga att det är en webrobot. Webrobotar genomsöker WWW
informationsbas genom att följa hypertextlänkar och ta emot webdokument baserade på det
standardiserade HTTP protokollet [CHEO95].

URL (Uniform Resource Locator) = en standardiserad och unik adress för dokument i Internet.
Byggs i huvudsak upp enligt
protokoll://dator.företag.land/katalog/fil.typ [KRON97].

WAIS = Wide Area Information Servers är en teknik för att hitta dokument på Internet. WAIS
tillåter nyckelordssökningar i olika databaser genom användandet av standardfrågor och
mottagande protokoll. WAIS fungerar över hela textdokumentet utan krav på att de måste
märkas upp. Grundidén bakom WAIS är att separera informationsinsamlingsprocessen från
informationssökningsprocessen och definiera ett protokoll som tillåter dessa två att
kommunicera med varandra. WAIS fungerar med server och klienter där servern gör sökningar
och klienten gör förfrågningarna och visar resultatet [HERM96].

WAN = Wide Area Network, en form av nätverk av privat eller offentlig typ som täcker ett
stort geografiskt område [HALS95].

WWW = se förklaring under rubriken Tjänster som Internet erbjuder sidan 8.



Informationsagenter på Internet

5

1.6 Metod

Vår forskningsfråga är inom ett relativt nytt forskningsområde utan fasta definitioner av alla
begrepp samt brister på standarder. Därför har vi valt ett positivistiskt [THUR91] angreppssätt
för att se om de teoretiska begrepp som gäller idag kan bekräftas via vår metod.

De första stegen i vår metod (se figur 1) bestod av att via litteratur läsa in oss på intelligent
software agents. Detta gjorde vi genom att läsa böckerna Intelligent Agents [WOOL95] och
Intelligent Agents 2 [WOOL96]. Vi hittade även en svensk forskningsrapport som belyste
ämnet [RANT96] samt en engelskt avhandling [NWAN96].

Nästa steg bestod av att titta på vilka informationsagentapplikationer samt sökmotorer som
fanns tillgängliga på Internet. Med hjälp av litteraturstudier klassificerade vi upp de olika
informationsagentapplikationerna samt sökmotorerna vi hittat.

Sedan bestämde vi med hjälp av olika undersökningar [USAT96] [NATV97] vilka sökmotorer
som skulle ingå i vår kommande mätning. Med hjälp av ytterligare litteratur [HERM96] samt
de tidigare inlästa kunskaperna kunde vi bestämma vilka informations-agenter som skulle tas
med i mätningen.

Med hjälp av lexikon [BONNLE1] [BONNLE2] tog vi fram den vedertagna faktan som skulle
besvaras av de utvalda mätsubjekten genom sökningar på Internet. Urvalspopulationen bestod
av studenter vid institutionen Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap vid Luleå tekniska
universitet.

Innan vi gjorde de verkliga mätningarna så utförde vi några pilotmätningar för att verifiera att
de tidigare metodstegen var rätt sätt att angripa forskningsfrågan.

Slutligen genomfördes de verkliga mätningarna på de utvalda mätpersonerna och resultatet
analyserades för att skapa slutsatser.

För mer information om vår metod se figur 1 samt bilaga 3.
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Figur 1 Metodsteg
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Göra en pilotstudie

Klassificera sökmotorer och
informationsagenter beroende

på uppbyggnad



Informationsagenter på Internet

7

2 Internet och dess Informationsöverflöd

2.1 Internet

Internet är världens största datornätverk. Det består av stora samlingar av olika datornätverk
som sammanbinder datorer av många olika slag till varandra.

Internet är ett speciellt nätverk eftersom det inte ägs av någon och det inte finns någon central
styrning gällande på vilket sätt det ska utvecklas samt hur stort det ska bli. De individuella
nätverken som bygger upp Internet underhålls och utvecklas på lokal nivå exempelvis via stöd
och riktlinjer från landets regering. Det finns även ett antal organisationer som sköter vissa
åtaganden eller delar av Internet, men det finns ingen central organisation bakom dem. Det
finns också en organisation som ser på åt vilket håll Internet bör utvecklas mot, nämligen
Internet Society (ISOC). Denna organisation består enbart av frivilliga medlemmar vilkas enda
mål är att förespråka gratis utbyte av information med hjälp av Internet teknologi.

De tekniska aspekterna på Internet regleras av Internet Architecture Board (IAB). De tar fram
och godkänner nya nätverksprotokoll och program som kan användas på Internet för dess
utveckling. De som är ansvariga för registrering av alla datorer och nätverk som finns
hopkopplade på Internet heter InterNIC. InterNIC kan även utföra vissa speciella
konsulttjänster  på de inkopplade nätverken.

Internet har funnits i mer än 25 år men det är under de senaste fem åren som tillväxten har ökat
oerhört mycket.  Den största orsaken till detta är WWW (se rubrik Tjänster som Internet
erbjuder sidan 8) vilken kombinerad med en användarvänlig WWW-bläddrare som Netscape
Navigator eller Internet Explorer blir ett enkelt och intressant sätt för de användare som ej är
tekniskt insatta i Internet att undersöka dess tjänster och hitta intressant information.

Pengar som investeras i Internet av såväl olika länders regeringar som företag kan sägas vara
ansenlig (speciellt i USA) [HERM96]. Detta kan tas som en indikation på att olika länder och
företag anser att Internet är mycket intressant och att det kommer att ha en viktig roll i
framtiden vid internationella utvecklingar inom många olika områden.

2.2 Tjänster som Internet erbjuder

Internet ger tillgång till en oändlig mängd av information inom många områden samt även en
stor mängd programvara. För att hitta denna information eller filer finns det ett antal olika
tjänster. På Internet finns det även ett antal tjänster som erbjuder olika
kommunikationsmöjligheter som exempelvis att läsa och ta del av elektronisk post samt vara
med i vissa nyhetsgrupper. Än så länge kostar det ingenting att ta del av dessa tjänster men när
penninghantering över Internet har blivit säkrare finns det dock stora risker för att man får
betala för att utnyttja vissa av dessa tjänster.
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I följande överblick kommer det att finnas en kort beskrivning över Internets mest populära
tjänster [HERM96].

Först beskrivs möjligheterna att hitta information och filer:

• FTP
FTP är en förkortning för File Transfer Protocol. Detta protokoll är ett slags språk som
möjliggör för olika maskiner på Internet att kommunicera med varandra samt att koppla
upp en annan dator för att skicka filer. FTP gör det möjligt att utbyta olika typer av filer så
länge den andra maskinen också använder detta protokoll.

• Telnet
Telnet är ett kommunikationsprotokoll som gör det möjligt att ansluta sig till en annan
dator på Internet vilket gör det möjligt att arbeta på denna dator.

• World Wide Web
World Wide Web (WWW) är ett globalt informationssystem som kan nås via Internet och
är baserat på html. WWW-sidor kan identifieras genom att alla har en unik beteckning
(URL).

• Gopher
Gopher är ett system för att söka information med på Internet. Gopher fungerar med ett
enkelt menysystem för att hitta information och användaren slipper bry sig om den
underliggande sökmekanismen. Informationen som erbjuds kan vara var som helst i världen
men i princip upptäcker inte användaren detta och behöver ej heller beakta detta.
Presentationer i Gopher är enklare och mindre komplexa än i exempelvis WWW. Detta
leder till tråkigare men snabbare presentationer jämfört med WWW.

Sedan när det gäller kommunikation med andra användare på Internet är följande tjänster mest
populära:

• Elektronisk post
Elektronisk post (e-post) är ett enkelt sätt att utbyta elektroniska meddelanden mellan två
människor eller fler. Det enda du behöver veta om mottagaren är dennes unika e-post-
adress. Fram till 1995 var e-post den mest använda tjänsten på Internet, men är nu passerad
av WWW. Att sända ett meddelande är ganska likt att skicka ett brev med posten, men
betydligt snabbare. En annan fördel med e-post är att det inte är tidsbundet utan kan
skickas när som helst på dygnet. Mailinglistor är en special form av e-post där  man oftast
prenumererar på speciella ämnen som hålls via e-post.

• Usenet News
Usenet News är ett världsomfattande konferens system som innehåller tusentals
diskussionsgrupper om specifika ämnen kallade nyhetsgrupper. Det finns nyhetsgrupper
inom många olika ämnen. Dessa ämnen kan vara av mer seriös art som till exempel
vetenskap men det kan lika gärna vara av mer vardaglig art som bl.a. vin och mat.
Nyhetsgrupperna är ämnesstrukturerade som till exempel datorer, sport, musik.

• Internet Relay Chat
Internet Relay Chat (IRC) erbjuder möjligheten att prata med människor från hela världen
(en eller flera samtidigt). ”Chattandet” sker genom att man skriver in meddelanden till
varandra via en dator.
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2.3 Internets tillväxt

Internet startades 1969 med endast fyra datorer under namnet ARPANET och var ett
samarbete mellan det amerikanska försvaret och vissa universitet [CHEO95]. De första tjugo
åren växte Internet men i ganska makligt tempo. Det var främst högskolor och Universitet som
anslöt sig mot Internet då de ansåg sig få fördelar i sin forskning vid nyttjande av Internet.
Internets ökning sköt verkligen fart i samband med WWW som introducerades 1992. WWW
möjliggjorde för den vanlige användaren att på ett enkelt och lättförståeligt  sätt kunna ta del
av informationen på Internet.

Figur 2 Internets tillväxt i antal klienter

I juli 1992 fanns cirka en miljon klienter på Internet. Då var Internets fördubblingshastighet
cirka 15 månader beträffande klienter. I januari 1997 hade Internet vuxit till drygt 16 miljoner
klienter vilket leder till att fördubblingstakten  i dagsläget håller i sig (se figur 2) . Fortsätter
Internet att öka i den takt det gör i dag kommer det att finnas 100 miljoner klienter före år
2000 [HERM96].

2.4 Problem med informationen på Internet

Effekterna av att Internet ökar i den takt det gör leder till att det finns vissa problem. Eftersom
Internet inte längre är förbehållet forskningsvärlden utan gemene man kan nyttja och publicera
information på Internet så blir det oerhört mycket ”skräpinformation” som nästan enbart är av
intresse för den som satt ut denna information.
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De vanliga användarna har mer intresse av att ”nöjessurfa” än den som använder Internet i
exempelvis forskningssyfte. En undersökning som bekräftar detta är Erik Selbergs och Oren
Etzionis avhandling om ”Multi-Service Search and Comparison Using the MetaCrawler”
[SELB95]. De undersökte alla sökningar som hade gjorts med MetaCrawler mellan 7 juli och
30 september 1995. De tio mest sökta orden var sexuellt relaterade. När företag senare också
upptäckte att det borde finnas pengar att tjäna på Internets tillväxt ledde det till att många
företag erbjuder information som attraherar nöjessurfaren. Nu har dock de flesta företag lagt
upp sig på nätet och vissa med tjänster för de vanliga hushållen som exempelvis betalningar
över Internet eller möjlighet att handla varor ifrån till exempel NK i Stockholm.

Om en användare idag inte har tillgång till något hjälpmedel när han ska söka efter specifik
information från Internet och då i synnerhet WWW, blir det i det närmaste omöjligt att hitta
den information denne söker efter. Denna svårighet är tydligast om inte användaren exakt vet
den URL till sidan med informationen. Oftast kommer användaren till det bästa resultatet om
denne provar att skriva in en URL direkt. Användaren kanske vill veta något om bilföretaget
Volvo. Den bästa sidan borde ha varit URL http://www.volvo.com, men vissa företags
domänadresser [ITEC97] har blivit uppköpta av bolag som tjänar pengar på att sälja URL-
adressen till det riktiga företaget. Det riktiga företaget kan ha vägrat att köpa domännamnet till
sin URL för att de anser att något annat företag inte ska kunna känna pengar på sådan
tvivelaktig affärsverksamhet [CS5296].

Ett annat faktum som leder till att dokument på Internet blir svåra att hitta är att de saknar den
standardkontroll som finns i den tryckta världen. Det finns inget liknande ISBN för att unikt
identifiera ett dokument på Internet beroende på att ingen central organisation har kontroll
över allt material som finns där. Istället är det snarare så att många för att inte säga de flesta
dokument på Internet saknar såväl namnet på författaren och publiceringsdatum. Detta leder
till att det blir som att söka i världens största bibliotek, där alla böcker och tidningar (med
blanka framsidor och ryggar) finns lagrade utan någon speciell ordning och utan referens till en
central katalog. I stället för en central katalog erbjuder Internet ett antal olika sökmotorer var
och en med sin egen databas, kommandospråk, sökmetoder och olika metod för att presentera
sitt resultat [STOL97].

Ett annat problem med att hitta information på Internet beror på Internets dynamiska natur.
Detta kan medföra att information som finns på en specifik URL-adress kan försvinna utan att
det finns hänvisningar till vart den har tagit vägen. En orsak till detta kan vara att domänen
informationen fanns på har försvunnit eller flyttats till en annan adress. Ytterligare ett problem
med information på Internet och dess informationstjänster är att de är väldigt olikartade.
Informationen på Internet som erbjuds är i väldigt många olika format, detta medför att det är
väldigt svårt att söka efter information automatiskt eftersom varje informationsformat och
varje typ av informationstjänst kräver olika angreppssätt [HERM96].

Som avslutning på detta kapitel bör man nu inse problemen med att hitta önskvärd information
på Internet och främst WWW. Vi kommer i de följande kapitlet att visa de möjligheter som
finns idag för att underlätta att hitta den information som finns tillgänglig på Internet.
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3 Sökhjälpmedel på Internet

Dagens sätt för användaren att finna information är av en stark ad hoc natur, med detta menas
att ingen riktig standard ännu är framtagen. En av möjligheterna som de flesta användare idag
använder sig av vid informationssökningar på Internet är de olika sökmotorerna som finns
representerade där. En ny typ av hjälpmedel för informations insamling har börjat växa fram på
marknaden, denna går under begreppet Intelligent Software Agents [HERM96].

3.1 Sökmotorer

På Internet idag utförs de flesta informationssökningar med hjälp av de sökmotorer som finns
representerade där. Idag finns det många olika sökmotorer tillgängliga på Internet som man
kan välja vid sökningar. Bland dessa sökmotorer går det att urskilja tre olika typer:

• fritextsökande sökmotorer
• ämneskategoriserande sökmotorer
• metasökmotorer

3.1.1 Fritextsökmotorer

Deras arbetssätt för att samla in information från Internet görs genom att de strövar igenom
Internets olika resurser och samlar ihop meta-information av det de finner på sin väg, detta
beteende brukar även kallas att en indexering byggs upp. Den hopsamlade meta-informationen
består av nyckelord (referenser) och även ibland kompletterande information.
När indexeringen är klar sparas den ner i en stor lokal databas. Det som händer sedan när
exempelvis en användare söker information genom att ange ett eller flera sökord (nyckelord) i
en sökmotor, är att sökmotorn sätter igång att söka igenom sin lokala indexerade databas efter
nyckelord som överensstämmer med användarens sökord.
Rangordningen av eventuella svar kan antingen bestämmas av användaren innan sökningen
genomförs eller av sökmotorn när sökningen är utförd. Olika sökmotorer kan ha olika sätt att
rangordna resultatet på innan det presenteras för användaren. Det presenterade resultatet
består av olika URL som hänvisar till en sida som innehåller den sökta informationen samt
oftast en kort beskrivning av denna sida (se även figur 3 sidan 12).

3.1.2 Ämneskategoriserande sökmotorer

De ämneskategoriserande sökmotorerna fungerar på det sättet att de har sin indexering
uppdelade i olika ämnen som exempelvis sport, musik m.m. som alla finns representerade i den
lokala databasen. En annan intressant egenskap är att denna hopsamling / indexering av
information och kategorisering oftast är utförd av människor som är speciellt insatta i
respektive ämneskategori. En fördel med denna typ av sökmotor är att användaren snabbt kan
krympa ner den informationsbas som han ska genomsöka genom att välja den ämneskategori
som den sökta informationen finns representerad i. Vissa av dessa ämneskategoriserande
sökmotorer innehåller ännu mer specialiserad information inom ett ämne som exempelvis     e-
postadresser eller medicin.
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3.1.3 Meta sökmotorer

Det finns en tredje typ av sökmotorer som använder sig av flera sökmotorers DBMS och
WAIS samtidigt. Gränssnittet för användaren är ett och samma trots att flera sökmotorer
parallellt används vid sökningar. Gränssnittet hos dessa ger ej lika stor kontrollerbarhet som
vanliga sökmotorer erbjuder användaren. Denna typ av sökmotor tillåter användaren att styra
sin sökning mot exempelvis en specifik resurs (sökmotor, Internet domän e.t.c.) på Internet
samt ger stora möjligheter för att rangordna det resultat man får in på en utförd sökning.
Effektiviteten hos dessa sökmotorer är stor mot de två tidigare nämnda och de ger användaren
nya möjligheter vid framsökningar av information från Internet.
Tyvärr är skillnaden mellan denna typ av sökmotor och vissa av dagens informationsagenter
vag och därför tar vi ej med några sökmotorer av denna typ i vår kommande mätning (se
avgränsningar punkt 6). Ett exempel på denna tredje typ är MetaCrawler [SELB95].

3.1.4 Skillnader mellan dagens utbud på sökmotorer

De olika sökmotorerna som idag finns representerade på Internet skiljer sig ganska mycket åt
på olika punkter som gör att resultatet vid sökningar kan variera i kvalitet.

Dessa punkter är exempelvis:
• Storleken på den lokala databasen där indexet finns representerat
• Uppdatering av index gällande informationen från Internet till den lokala databasen
• Hastigheten hos sökmotorn vid sökningar i den lokala databasen
• Gränssnittet där frågor ställs
• Sättet som resultatet presenteras på
• Hjälp som finns tillgänglig för användaren.

Oftast är fri text sökande sökmotorer bäst på att finna specifik information som exempelvis ett
specifikt datorprogram medan en ämneskategoriserande sökmotor lättare hittar information
gällande ett generellt ämne som exempelvis sport.

Figur 3 Exempel på en fritextsökmotors arbetssätt
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3.2 Agenter

Agenter som idag växer fram i datorvärlden brukar ha nedanstående definition enligt detta citat
från [GUIL94].

En agent är ett program som ansvarar för exekvering av delar i en händelseprocess vanligen i
en distribuerad miljö. Intelligenta agenter använder sig av ickeprocedurell information, det
vill säga kunskap som erhålls genom en kunskapsbas. Intelligenta agenters uppgifter är ofta
halvautomatiserade och utförs med hjälp av kommunikation mellan användaren och systemets
resurser. De mest avancerade agenterna kan även erhålla information från andra agenter och
på detta sätt utföra uppgifter som en ensam agent inte skulle klara av. Vissa agenter är så
avancerade att de kan erhålla kunskap genom inlärning (se kommentar nedan).

Kommentar: med inlärning avses egenskapen lärande som nämns under rubriken                     
Agentegenskaper på sidan 14. Denna inlärning kan ske både genom
att agenten lär sig av andra agenter eller av sin användare.

3.2.1 Inledning

Vi har valt ett speciellt angreppssätt för att påvisa vad en agent är och vilka egenskaper denna
skall ha enligt forskningsvärlden. Angreppssättet bygger på att vi har tagit ut de egenskaper
som några kända forskare inom området har definierat och sammanställt dessa.

3.2.2 Agentegenskaper

1. Självständighet [WOOL95] [NWAN96] [ETZI95] [MAES94]

• Agenter måste ha intern kontroll över sitt handlande.
• Agenter ska kunna arbeta utan mänsklig inblandning.
• Agenter ska kunna ta egna initiativ utan stimuli från andra agenter eller människor.

2. Kommunikationsförmåga [WOOL95] [NWAN96] [ETZI95]

• En agent kan med hjälp av kommunikation med andra agenter eller användaren få fram
information som hjälper agenten att nå sitt mål.

3. Reaktionsförmåga [WOOL95] [ETZI95]

• Agenter ska kunna upptäcka vad som händer i deras omgivning och med denna information
bestämma om han ska agera samt ordningen på dessa aktioner.

4. Temporal kontinuitet [ETZI95]

• En agentprocess är kontinuerlig över tiden, med detta menas att den inte är begränsad över
en viss tid som vanliga processer.
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5. Rörlighet [WOOL95] [NWAN96] [ETZI95]

• En agent kan transportera sig från en maskin till en annan och genom olika
systemarkitekturer och plattformar.

6. Lärande [NWAN96] [ETZI95]

• För att en agent ska bli ”intelligent” så måste den kunna samverka med sin omgivning för
att öka sin prestanda över tiden. Lärandet ska skapa en trovärdig personlighet samt bygga
upp ett förtroende mellan användaren och agenten.

3.2.3 Agenttyper

Idag finns det sju olika typer av agenter [NWAN96].

Samarbetande agenter

Denna agenttyp arbetar med betoningen på självständighet och samarbete med andra agenter i
uppgift att utföra uppdrag åt sin användare. De har förmåga att lära sig, men denna aspekt är
inte av den viktigaste betoningen under deras operationer.

Gränssnitts agenter

Betoningen hos denna agenttyp ligger på självständighet och lärande med uppgift att utföra
uppdrag åt sin användare. Den underliggande gränssnittsmetaforen för dessa agenter är att
fungera som en personlig assistent till användaren som samarbetar med denne i dennes
arbetsmiljö [MAES94].

Rörliga agenter

Dessa agenter karaktäriseras av att de är datoriserade mjukvaruprocesser som är kapabla att
ströva igenom WAN som till exempel WWW och interagera med främmande datorer. Dessa
agenter samlar in information åt sin användare och återvänder med resultatet när uppdraget är
klart.

Informationsagenter

Dessa agenters främsta uppgift är att ha rollen som förvaltare, hanterare eller insamlare av
information från många distribuerade källor.

Reaktiva agenter

Reaktiva agenter representerar en speciell kategori av agenter som inte besitter interna
symboliska modeller av sin omgivning. Dessa agenter agerar istället på stimulis som de utsätts
för i den miljö de befinner sig i.
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Hybridagenter

En hybridagent är en agent som är uppbyggd av två eller fler av de andra nämnda agent-
typerna.

Smarta agenter

För denna agenttyp finns det inte än idag någon direkt definition, detta p g a att denna
definition fortfarande är en strävan att nå för forskarna inom området.

Enligt [NWAN96] så måste en agent uppfylla minst tre egenskaper och ur dessa kan fyra typer
av agenter karaktäriseras (se figur 4).

              Figur 4 En del vy över en agenttypologi [NWAN96]

3.2.4 Vår definition av informationsagenter

Denna del av vår uppsats kommer att visa på informationsagentegenskaper som vi tagit fram
med hjälp av litteratur [HERM96] samt att vi även har sett på de egenskaper som tillverkarna
idag säger att deras informationsagentapplikationer (se bilaga 1) har. Dessa två sätt att få fram
egenskaper på har vi sedan ställt mot den tidigare egenskapslistan över generella
agentegenskaper (se rubrik Agentegenskaper sidan 13) för att se om de går under vårt begrepp
för informationsagent egenskaper.

Vidare i denna uppsats kommer vi använda ordet agent med avseende på applikationer av
informationsagent typ.
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3.2.5 Informationsagent egenskaper

Informationsagents egenskaperna (punkt 1-6) visar på vår koppling mot de tidigare framtagna
agentegenskaperna (se rubrik Agentegenskaper sidan 13). Följande informationsagent
egenskaper identifierades av oss:

• Kan hitta information på relaterade termer (1,3).
• Kan hitta information relaterat till koncept (1).
• Kan korrigera användarens utfrågningar (2,3).
• Individuella användares agenter kan skapa sin egen kunskapsbas om tillgängliga

informationskällor på Internet vilka uppdateras kontinuerligt (6).
• Samarbeta och kommunicera med andra agenter (2).
• Snabbare sökningar genom att belastningen på Internet används mer effektivt (5).
• Kan söka från flera resurser samtidigt (5).
• Kan utföra uppgifter i bakgrunden när användaren ej är aktiv (1,4).
• Med hjälp av den uppbyggda kunskapsbasen kan antalet sökträffar reduceras och

rangordnas (6).
• Anpassar sig efter användarens intressen  (1).
• Användaren kan schemalägga agentens arbetsuppgifter (2).
• Det går att styra agenten sökarbete mot vissa ämnesdomäner inom varje service som finns

på Internet (exempelvis kan man säga åt agenten att göra sitt sökarbete enbart på vissa
ställen på Usenet, typ comp.agents) (2).

• Kan presentera eventuella förslag på informations källor som den har hittat på någon
service på Internet(exempelvis WWW, Usenet) (3).

3.2.6 Hur informationsagenter arbetar

När en informationsagent arbetar döljer den detaljer rörande sin egen uppbyggnad samt de
resurser den använder sig av för att uppfylla en uppgift från användaren. Det enda användaren
behöver göra är att ställa en fråga angående vilken information han söker, sedan tar
informationsagenten hand om att se var informationen finns tillgänglig samt hur den ska hämta
hem den till användaren. Informationsagenter idag har olika former av egenskaper. En del kan
vara rörliga eller stillastående, samarbetande eller ej, lärande eller ej. Dessa skillnader av
egenskaper hos  informationsagenter gör att det inte finns någon standardmetod för deras
handlande.

Informationsagenter som är rörliga kan genomkorsa WWW för att samla ihop information för
att senare återvända hem till användaren med det som har hittats. Detta förfarande är inte idag
den mest vanliga lösningen hos dessa informationsagenter. De vanligaste informations-
agenterna av idag är de stillastående (se figur 5 sidan 17) som oftast agerar genom en WWW-
bläddrare som exempelvis Netscape och där använder sig av olika manövrerings verktyg för
Internet. Exempel på sådana verktyg för att samla in och ta fram information kan vara spiders
och sökmotorer. En informationsagent kan vara associerad med en eller flera speciella
indexerare vilka brukar kallas spiders. En spider har hand om indexering och den har
färdigheten att söka igenom WWW med en djupet först metod [RICH91] för att sedan spara
ner topologin av WWW i en DBMS och det fulla indexet av hittade URL i en WAIS.
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       Figur 5 En vy över hur informationsagenter arbetar [INDE95]

4 Vår mätning

Innan vi kunde genomföra en mätning för att se om vår hypotes skulle hålla var vi tvungna att
ta hänsyn till en hel del aspekter, dessa kommer tas upp i detta avsnitt. Fortsättningsvis i detta
kapitel kommer ett samlingsnamn för de utvalda sökmotorerna och informationsagenterna att
vara mätobjekt och med uttrycket subjekt avser vi de personer som är utvalda för att delta vid
mätningarna. Hur vi gick till väga presenteras i detta kapitel.

4.1 Val av sökmotorer

Vi granskade de två mest populära WWW-bläddrarna (Netscape Navigator och Internet
Explorer) idag på marknaden och såg vilka sökmotorer de hade länkat till via sina ”Net
Search” knappar. Vi tog bort dubbletterna och fick kvar en lista på 22 stycken sökmotorer.
Eftersom vi i vår mätning skulle finna korrekta svar på Internet valde vi direkt bort sådana
sökmotorer som endast erbjuder att söka inom vissa domäner som exempelvis e-post adresser,
företagsregister osv. Efter denna gallring fick vi kvar tio stycken sökmotorer (se bilaga 2) och
efter ytterligare en gallring hade vi kvar sex stycken sökmotorer. För att se hur vi kom ner till
detta antal sökmotorer se bilaga 4.

1. Mycket användbar 78 67 66
2. Hjälpte till vid sökningar 70 59 70
Summa Procentsatser Totalt 148 126 136

Tabell 1  Sammanställning av USA Today undersökning december 1996 [USAT96]



Informationsagenter på Internet

18

Av de sex sökmotorerna som var kvar var tre stycken av ämneskategoriserande typ och de
övriga av fritextsökande typ.

De tre sökmotorerna av ämneskategoriserande typ var Excite, Infoseek och Yahoo. USA
TODAY [USAT96] hade i December 1996 gjort en undersökning på dessa tre beträffande
gränssnitt, hjälp av resultat samt resultatets användbarhet. Eftersom vi i vår undersökning inte
kommer att undersöka gränssnittsdelen (se avgränsningar punkt 1) gjorde vi en matris på de
två återstående egenskaperna (se tabell 1 sidan 17). Talen i denna matris är
snittprocentsatserna de kom fram till i sin undersökning. Resultatet av denna undersökning
ledde till att vi valde att ha med Yahoo som en av sökmotorerna i vår undersökning.

De övriga tre sökmotorerna som var kvar blev: Alta Vista, Open Text och Lycos. Via en test
av sökmotorer i Nätverk och Kommunikation [NATV97] kom vi fram till att vi skulle använda
Alta Vista i vår undersökning eftersom den hade den största lokala indexerade databasen.

4.2 Val av informationsagenter

Vi började med att under två månader (21 januari till 21 mars 1997) se vilka informations-
agentapplikationer som fanns tillgängliga på Internet. Vi gör inga anspråk på att detta skulle
vara samtliga informationsagenter som då fanns tillgängliga men det var dessa vi hittade under
vår framsökning. Vi hittade 15 stycken informationsagentapplikationer och efter första
urgallringen hade vi tio stycken kvar. De som vi valde bort berodde på bl.a. att de inte gick att
testa mot vår hypotes eller föll bort mot våra uppställda avgränsningar. För att se vilka som föll
bort och orsaker till detta se bilaga 5. För att se vilka tjänster dessa 15 agenter kan erbjuda
enligt tillverkarna se bilaga 1.

De tio som blev kvar började vi testa mot vår hypotes samt de tjänster som tillverkarna påstod
att dessa skulle klara av. När denna testning var klar hade vi fyra stycken agenter kvar.

De som föll bort efter andra gallringen berodde på bl.a. följande orsaker:

•  Gick enbart att testa på olika Unix datorer.
•  Bygger enbart upp historieträd på var man surfat tidigare.
•  Går ej att ladda hem lokalt och köra utan kan enbart testas på tillverkarens server.
•  Provtiden för en applikation gick ut innan vår verkliga mätning.

För att se exakt vilka informationsagentapplikationer som föll bort och respektive orsak se
bilaga 5.

De fyra agenter som blev kvar var: Autonomy , Echo Search, Go-Get It samt Webcompass.
Av dessa gick Autonomy först vidare utan närmare granskning då denna applikation var den
enda av de fyra återstående agenterna som hade en profilskapande funktion. Denna applikation
föll bort eftersom den ej kunde hitta korrekta svar utan istället tog hem information inom vissa
ämneskategorier baserat på hela koncept.
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På de tre återstående applikationerna identifierade vi sex gemensamma egenskaper.

1. Kan söka på flera tjänster typ WWW, Usenet.
2. Har flera resurser inom en tjänst d v s kan använda sig av flera sökmotorers indexerade

databaser.
3. Kan rangordna det framsökta resultatet.
4. Förenklar avancerade sökningar. Ger användaren möjlighet att slippa använda boolesk

algebra.
5. Schemaläggningsmöjligheter.
6. Sparar hem besökta sidor lokalt på den egna hårdisken.

Vi ställde upp kriterier för de sex olika egenskaper enligt en skala: Högt=3, Mellan=2 och
Lågt=1. För att se dessa kriterium se bilaga 5. Vi provade på egen hand var och en av de tre
applikationerna och undersökte hur bra de uppfyllde de olika egenskaperna. Vi fyllde i värdena
i varsin tabell oberoende av varandra och sammanställde sedan en gemensam tabell (se tabell
2) med båda våra värden summerade.

1. Kan söka på flera tjänster 5 5 3
2. Har flera resurser inom en tjänst 5 6 4
3. Rangordnar resultatet 5 5 3
4. Förenklar avancerade sökningar 5 6 3
5. Schemaläggningsmöjligheter 5 6 3
6. Lokal websurfning 5 5 3

30 33 19

Tabell 2  Vår sammanställning av värden för urval av agenter

Denna tabells slutsumma fick sedan bestämma vilka informationsagentapplikationer som skulle
vara med i den slutliga mätningen. De två agenterna som blev utvalda var Webcompass och
Echo Search.  För utförlig beskrivning av hur vi gick tillväga vid val av sökmotorer och
informationsagentapplikationer se bilaga 3 steg 3-16 samt 18.
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4.3 Enkät framtagning

För att kunna genomföra vår mätning använde vi enkäter med frågor som våra subjekt skulle
testa. Med hjälp av Bonniers Lexikon [BONLE1][BONLE2] ställde vi lämpliga frågor. Dessa
faktorer tog vi hänsyn till när vi sökte fram de korrekta svaren:

• Om svaren överhuvudtaget fanns representerade på Internet. Detta för att om svaret inte
finns på Internet blir det omöjligt att få in någon mätdata (se bilaga 3 steg 19).

• Att alla korrekta svar inte ligger inom samma ämneskategori. Vi spred frågorna inom tre
ämnesdomäner nämligen Musik, Sport och Film. Detta för att undvika att om subjekten
hittar svaret på en fråga kan nyttja stegen från en tidigare fråga för att hitta svaret.

Vi testade om ett antal frågor  gick att ta fram via de utvalda sökmotorerna. Vi valde att ej
försöka finna informationen med hjälp av agenterna eftersom de bägge applikationerna i sina
grundinställningar  bl.a. hade dessa sökmotorers indexerade databaser som en del av sina
sökresurser. Själva testningen av de korrekta svaren begränsade vi till 20 steg (se rubrik
Medelsteg per fråga sidan 24) d v s om vi inte hittat ett svar på en fråga inom 20 steg ströks
frågan från vår mätning. Detta dels p g a tidsperspektivet för mätningen samt att vi anser oss
bägge vara avancerade sökare av information på Internet eftersom vi använder boolesk algebra
vid sökningar. Dessutom visste vi redan svaren på frågorna så vi kunde i frågeställning även
använda svaret som sökord och se om det korrekta svaret överhuvudtaget gick att finna på
Internet. Detta var vår definition av avancerade sökare vid just detta tillfälle och bör inte ses
som någon generell mall på vad en avancerad sökare kan uppfattas som.

När vi testat alla våra frågor hade vi 18 stycken kvar se bilaga 7. Av dessa satte vi ihop två
enkäter. Vi tog snittvärdena vi hade fått på antal steg när vi sökte fram svaren och fördelade ut
frågorna med avseende på olika svårighetsgrad (grundat på antal steg) när vi sammanställde
enkäterna. Detta ledde till att frågorna på varje enkät vart jämnt utspridda på svårighetsgrad.

När vi genomförde vår första pilotmätning upptäckte vi att nio frågor på varje enkät blev för
tidskrävande för våra subjekt att besvara. Av detta skäl valde vi att göra om enkäterna med
enbart sex frågor. Vid vår andra pilotmätning såg vi att detta antal blev lämpligt (se bilaga 8
för utformningen av de färdiga enkäterna). För mer utförlig information om hur vi gjorde vår
enkät se bilaga 3 steg 17 , 19-22 samt steg 27.

4.4 Mätmetoder

När frågorna till enkäterna  var framtagna och enkäterna i stort sett var klara började vi se på
hur vi skulle kunna ta fram faktorer som kunde påverka vår mätning. Genom att sätta sig in i
hur själva mätningen skulle gå till, kunde vi namnge en del faktorer.

Vi gjorde också två pilotmätningar som var lyckade genom att dessa gav oss en del faktorer vi
ej hade upptäckt tidigare. När vi hade hittat alla faktorer så tog vi fram lösningar för dessa.
Orsaken till framtagandet av dessa faktorer var att öka mätningens validitet och som hjälp för
att identifiera dessa faktorer har vi stött oss på [JOHN92].
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4.4.1 Faktorer som kan påverka vid själva mätningstillfället

• Datormognad hos subjekten.
Vår lösning: Se avgränsningar punkt 7.

• Vana av objekten sedan tidigare.
Vår lösning: Vi tar hänsyn till om subjektet har använt nåt av de fyra objekten tidigare och
ser om vi kan se om  detta påverkar mätningen. Detta genom att fråga subjekten före varje
mätning om de använt objekten tidigare.

• Nätets belastning kan påverka tiden för mätningen.
Vår lösning: Vi försöker lägga mätundersökningarna under förmiddagar p g a dygnsrytmen
i USA, detta för att alla subjekt ska få likvärdiga förutsättningar.

• Olika sökmotorers uppdaterings intervall.
Vår lösning: Vi försöker genomföra våra mätningar under så kort tidsperiod som möjligt
för att alla subjekt ska ha ungefär samma indexdatabaser att söka i.

• Gränssnittets påverkan på subjekten.
Vår lösning: Se avgränsningar punkt 1.

• Vi kan själva påverka subjekten under mätningstillfället.
Vår lösning: Genom att följa framtagna generella mallar (se bilaga 9) för varje mätsubjekt
och ej tillåta frågor under pågående mätning samt att vi gör en tyst observation av
subjektets handlande [YIN94].

• Yttre störningar som exempelvis prat och störande ljud.
Vår lösning: Vi genomför mätningarna i ett slutet rum som ej har någon direkt påverkan
utifrån.

• Den lokala datorn som testet utförs på kan sluta fungera / eller programmet kan hänga sig.
Vår lösning: Ifall tekniska problem uppstår avbryts pågående undersökning och tas upp
efter felen är åtgärdade.

• Sökmotorn kanske inte är tillgänglig på Internet vid mättillfället.
Vår lösning: Ifall en sökmotor ej är tillgänglig så ser vi detta som ett externt fel som
vi ej kan åtgärda och i så fall väntar vi tills felet är åtgärdat innan mätningen upptas.

• Agentapplikationer med profil skapande karaktär kanske inte har hunnit bygga upp profilen
nog bra.
Vår lösning: Den profil skapande typen av agent är redan borttagen ur mätningen
p g a svårigheter att utföra mätning på ett sådant objekt.

• Objektens användbarhet (komplexitet att använda dessa).
Vår lösning: Genom de mallar (se bilaga 9) som vi har tagit fram får alla subjekt samma
möjlighet att lära sig hantera de objekt de använder sig av vid mätningarna.

4.4.2 Pilotmätningar

Som tidigare nämnts så genomförde vi två stycken pilotmätningar för att verifiera att de
verkliga mätningar skulle fungera. I dessa pilotmätningar tog vi ut två personer från båda
könen som läste årskurs 3 vid systemvetarprogrammet. Vi fick en hel del nyttig feedback av
dessa genomförda pilotmätningar (se bilaga 3 steg 25-28). När pilotmätningarna var
genomförda kunde vi sätta upp generella mallar (se bilaga 9) för att följa vid genomförandet
av de verkliga mätningarna på de utvalda subjekten. Detta för att ge alla subjekt samma
förutsättningar.
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4.5 Urvalspopulation

Urvalspopulationen för vår mätning byggdes upp genom att vi endast tog med studenter från
institutionen industriell ekonomi och samhällsvetenskap (IES) vid Luleå tekniska universitet (se
rubrik avgränsningar punkt 4). Ur IES bestämde vi oss för att ta ut åtta subjekt varav fyra från
systemvetarprogrammet samt fyra utspridda på de andra programmen inom IES. De andra
programmen var i detta fall ekonomprogrammet (två subjekt), samhällsvetarprogrammet (ett
subjekt) samt industriell ekonomi (ett subjekt). Dessutom var de åtta subjekten fördelade på
fyra från det manliga könet samt fyra från det kvinnliga.

4.6 Verklig mätning

När de tidigare utförda provmätningarna var klara och vi hade åtgärdat de faktorer som hade
dykt upp på dessa,  så genomförde vi den verkliga mätningen på de åtta utvalda subjekten
enligt urvalspopulationen. De mätdata som vi kontrollerade var antal steg, tidsåtgång för varje
fråga samt antal korrekta svar på respektive mätenkät.

Vi frågade varje subjekt om namn, ålder, kön, utbildning, årskurs samt tidigare vana av
mätobjekten. Efter detta läste vi upp de generella regler som gällde för alla subjekten under
mätningarna (se bilaga 9 för dessa regler).

Vidare gjordes en presentation av det första mätobjektet som subjektet skulle testa samt en
mall (se bilaga 10) över hur detta objekt fungerade. Subjektet fick besvara en testfråga med
hjälp av objektet och efter denna var besvarad började den verkliga mätningen med en av de
framtagna enkäterna.

Efter undersökningen frågade vi subjekten om hur de uppfattade respektive objekt. När vi fått
denna feedback från subjekten så lät vi dem upprepa samma procedur med det andra
mätobjektet. Vi varierade de olika objekten på de olika enkäterna så att detta inte skulle
påverka mätningens utfall. Detaljer rörande dessa mallar och steg i vår mätning se bilaga 9.
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5 Analys av mätresultat

Mätdatan analyserades för att lyfta fram mönster och avvikelser som skulle kunna bidra till
våra slutsatser (se bilaga 11).

I de analyser vi gör i detta avsnitt lyfter vi fram skillnader mellan sökmotorer och agenter samt
även skillnader internt mellan de fyra objekten i vår mätning. Även analyser baserade på kön
hos subjekten kommer göras i dessa analyser beträffande sökmotorer och agenter.

I figurerna nedan står M för Män och K för Kvinnor. Under medel tid per fråga står mm för
minuter och ss för sekunder.

5.1 Korrekta svar

Med korrekta svar avses ett svar som stämmer överens med vedertagna lexikons definitioner
gällande enkätfrågan. Subjektets svar på en fråga ska vara nedskrivet på enkäten samt URL ska
vara sparad så att det är möjligt att verifiera om svaret var riktigt.

Figur 6 Korrekta svar i procent

Resultaten av korrekta svar visar inga stora skillnader mellan sökmotorer och
informationsagenter. Den största skillnaden däremot visade sig vara mellan de två agenterna,
där Webcompass var bäst med 79% korrekta svar medan Echo Search var sämst med 67%.

Mellan könen fanns inga mätbara skillnader.
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5.2 Medelsteg per fråga

Under denna punkt tar vi upp vad vi menar med antal steg i vår mätning, dessa steg kommer
tas med som indata vid den verkliga mätningen.
Generellt för alla mätobjekt är att surfningar som genererar en ny sida och även ”back” och
”forward” i en WWW-bläddrare genererar steg.

Antal steg för sökmotorer

Ifall det korrekta svaret finns direkt i nåt av resultaten i form av en beskrivning måste subjektet
surfa till sidan som innehåller svaret för att minst generera ett steg.

Antal steg för informationsagentapplikationer

Webcompass

Mallen för att bygga upp en fråga i denna applikation genererar ett visst antal steg som tas med
vid mätningarna. Sedan när mallen är ifylld sätter agenten igång att hämta hem informationen
och när all information är inhämtad sker en slutlig summering på resultatet före det presenteras
för användaren.

Om subjektet markerar något av resultaten för att för att få en utförligare beskrivning så räknas
detta inte som något steg, detta för att denna typ av beskrivning finns i de flesta sökmotorer
också. En sådan beskrivning i en sökmotor genererar inte heller nåt extra steg i vår mätning.
Ifall ett resultat öppnas i en WWW-bläddrare via Webcompass så ger det ett steg. Om
subjektet rangordnar resultatet i applikationen så räknas detta som ett steg eftersom detta kan
likställas som en ny sökning i en sökmotor. Om WWW-bläddraren öppnas och subjektet
bläddrar sig vidare via sidan som öppnas så räknas dessa surfningar som steg. Om tillbakagång
till Webcompass skall göras för att till exempel titta på några av de andra presenterade
resultaten så räknas inte stängningen av WWW-bläddraren som något steg, eftersom detta
beror på tekniska aspekter gällande applikationen.

Echo Search

Efter frågan är ställd och man väljer att starta agenten för framsökning av information gällande
korrekta svar så genereras ett steg. När insamlingen är klar startas en WWW-bläddrare och där
räknas varje steg som i en vanlig sökmotor. Om en ny sökning utförs i Echo Search räknas det
inte som ett steg när man stänger WWW-bläddraren och återgår till Echo Search.
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Figur 7 Medelsteg per fråga

Resultaten av medelsteg per fråga visar inga stora skillnader mellan sökmotorer och
informationsagenter. Även i denna analys visade sig Webcompass vara bäst vad gäller antal
steg med ett snitt på elva steg per fråga. Precis som i föregående analys var Echo Search sämst
på antal steg med ett snitt på 15 steg per fråga.

Beträffande sökmotorer hade de manliga subjekten klart mindre antal steg än det kvinnliga.
Männen hade tio steg mot kvinnornas 14. När det gäller agenterna var förhållandet det
omvända då kvinnorna i snitt hade elva steg per fråga mot männens 15.

5.3 Medeltid per fråga

Med tid i mätningen avses hur lång tid varje fråga tar att besvara. Starttid räknas f r o m när
subjektet läser en fråga från enkäten och sluttid blir när ett svar skrivits ner på enkäten.

Figur 8 Medeltid per fråga
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Sökmotorerna i vår mätning var betydligt snabbare än agenterna då de hade en medeltid per
fråga på 4 minuter mot agenternas 5 minuter och 30 sekunder.

För sökmotorerna var männen betydligt snabbare än kvinnorna. Männen använde i snitt 2
minuter och 30 sekunder per fråga medan kvinnorna hade en snittid på 5 minuter och 30
sekunder. Däremot hade kvinnorna bättre medeltid per fråga vid användandet av agenterna. De
hade 5 minuter i snitt mot männens 5 minuter och 45 sekunder. Kvinnorna i vår mätning hade
generellt en längre medeltid än männen på alla mätobjekten.

5.4 Analys på informationsagenterna

När vi analyserade resultaten av vad Echo Search och Webcompass hade åstadkommit under
våra mätningar så upptäckte vi en del intressanta skillnader. Webcompass var bäst av alla de
fyra mätobjekten gällande mätpunkterna minst antal steg samt andel korrekta svar, men
gällande tidsåtgång så fick den sämre resultat än de två sökmotorerna men bättre än Echo
Search agenten. Däremot för Echo Search gick det betydligt sämre eftersom den hade de
sämsta värdena på samtliga mätpunkter.

5.5 Analys på sökmotorerna

Med Yahoo hittade man svaren på frågorna snabbast av alla de fyra mätobjekten, men på
punkten antal steg visade den sämre resultat än Alta Vista. Med Alta Vista hittade man svaren
antingen väldigt snabbt och i få antal steg eller i stort antal steg och under lång tid.
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6 Slutsatser

För att först försöka besvara syftet med denna uppsats kom vi fram till att antal steg och
korrekta svar i stort sett var detsamma för grupperna sökmotorer och agenter. Skillnaderna
mellan dessa två grupper i vår mätning var så marginella att vi ej kan påvisa några skillnader.

Sökmotorerna i vår mätning var tidsmässigt snabbare än agenterna. Vi anser att detta beror på
att agenterna använder sig av flera sökmotorer vid framsökning av informationen samt att de
gör en ytterligare summering på det inhämtade resultatet från dessa. Detta anser vi vara
orsaken till varför sökmotorerna i vår mätning var fick kortare tider.

Mellan de två informationsagentapplikationerna fanns det stora avvikelser gällande antal steg
och korrekta svar. Dessa avvikelser observerades i vår mätning där Webcompass hade bäst
värden av alla mätobjekt på mätpunkterna andel korrekta svar samt antal steg per fråga.  Echo
Search däremot hade sämst värden på samtliga mätpunkter. Utav detta resonemang drar vi
slutsatsen att dagens informationsagenter inte håller måttet och att en standard krävs för att få
bättre agenter.
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6.1 Egna reflektioner

Kvinnorna tar längre tid på sej än männen vid besvarandet av enkätfrågorna i vår mätning.
Denna observation tror vi beror på att kvinnorna var mer analytiska vid urvalet av resultat för
att finna rätt svar.

För att finna korrekta svar i få antal steg och med kort tidsåtgång med Alta Vista krävs det att
man behärskar avancerade sökningar. Detta observerade vi under vår mätning där det framkom
att de subjekt som ej använde avancerade sökningar i Alta Vista fick fler antal steg per fråga
samt längre tid per fråga. Denna observation tror vi beror mycket på att Alta Vista är en
fritextsökmotor med en av de största indexerade databaserna över Internet.

Vid de utfrågningar vi gjorde efter varje mätobjekt framkom det att alla som testade
sökmotorn Yahoo hade en positiv inställning till denna. Alla subjekten fick mindre antal träffar
att gå på för att finna svaret i motsats till Alta Vista, men de uppfattade dessa träffar trots allt
som positiva eftersom de låg inom det ämne som de själva valt.
Det mindre antalet träffar subjekten fick i Yahoo anser vi beror på att denna är mer effektivt
indexerad.

De stora avvikelserna mellan de två testade agenterna tycker vi påvisar att kvalitén och
funktionaliteten på dagens agentapplikationer inte håller måttet. Detta nämner även Lars
Rasmusson i detta kritiska citat [CS2597].

”I sanningens namn befinner sig de intelligenta agenterna hittills knappt på neanderthal-
stadiet.”

När vi gjorde urvalet av de agenter som skulle tas med i vår mätning såg vi att det fanns stora
skillnader mellan dessa. Detta gjorde att vi var lite kritiska i hur vi skulle sätta upp våran
mätmetod för att mäta dessa och det ledde till att vi gjorde tre urgallringar. Ett citat som även
antyder detta lyder så här [HERM96].

”[… ] Comparing them is not an easy task as their possibilites and degree of elaboration vary
strongly. Add to this the fact that there still is no well defined definition of what an agent is,
and it is easy to see how difficult it is to judge whether or not a piece of software may be
called  an agent, and (if it is judged to be one) how good (or ”intelligent”) it is.”

En gemensam standard för agent begreppet bör tas fram med alla medverkande parter (d v s
utvecklare, forskare, användare) involverade. Om detta inte görs så är risken stor att agent
begreppet blir missbrukat både muntligt och i de applikationer som tas fram. Detta kan leda till
att användaren inte ser något mervärde eller får någon acceptans för agent begreppet och dess
applikationer. Denna aspekt på användarnas acceptans betonar också Norman i detta citat
[NORM94].

”Probably all the major software maufacturers are exploring the use of intelligent agents.
Myths, promises, and reality are all colliding. But the main difficulties I foresee are social,
not technical. How will intelligent agents interact with people and perhaps more importantly,
how might people think about agents?”
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Problemet med att ta fram en standard tror vi kan vara svår att lösa under överskådlig framtid.
Detta inte enbart därför att forskare har svårt att ena sig om begreppen utan också för att
tillverkare av agent applikationer själva försöker stressa fram en egen de facto standard. Båda
dessa aspekter stör utformningen av en gemensam standard och en lösning är svår att nå om
inte båda parter sätter sig runt samma bord och enas om en standard. Nwana nämner också
detta problem i sin avhandling [NWAN96].

”[… ] the word `agent` is really an umbrella term for a heterogeneous body of research and
development. The response of some agent researchers to this lack of definition has been to
invent yet some more synonyms, and it is arguable if these solve anything or just further add
to the confusion.”

Slutligen tror vi att användaren är den viktigaste parten att avgöra agenters egentliga framtid
på marknaden och om dessa agenter enbart får karaktären av vanliga program så kan detta leda
till en negativ syn på begreppet agent. Denna fara har även Guilfoyle utlyst i detta citat
[GUIL95].

”there is a danger, however, that customers may be disappointed by the gap between
colourful press reports about smart agents handling half the work, and the reality of `if-then´
rules for message routing.”
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7 Efterord

7.1 Metod diskussion

Den metod vi använde kan vara lämplig att använda om man ska undersöka ett nytt område
inom systemvetenskap utan fastställda normer och standarder.

Vår metod kan anses vara full av detaljer men vi anser att detta enbart är positivt då vi genom
att styra upp metoden hårt har kunnat fokusera oss på att komma i mål med vår uppsats utan
att ramla in på alla sidospår som annars lätt kan uppstå. Vi förfinade varje del i metoden till
mer detaljerade steg (se bilaga 3). Denna bilaga kan även ses som en dagbok där vi
dokumenterade ner hur vi genomförde vår uppsats fram till analysen av mätresultat. Denna
dagbok upptäckte vi var till otrolig hjälp då vi ibland undrade vad vi hade gjort vid tidigare
steg i metoden.

Vi anser att vår metod var av en bra analytisk karaktär, detta eftersom vi anser oss ha bra
reliabilitet och validitet. Exempel på faktorer som ökar reliabiliteten i vår metod är de
urgallringar vi gjorde för att ta fram de agenter respektive sökmotorer som till slut skulle
representera varje del grupp av agenter och sökmotorer (se bilaga 4 och 5). Även de mallar
som togs fram för mätningen (se bilaga 9) samt de mallar subjekten fick ta del av angående
beskrivningar av mätobjekten (se bilaga10) bidrog till att reliabiliteten ökade.

Validiteten i vår metod anser vi också vara stor eftersom vi hela tiden tog hänsyn till de
tidigare steg vi hade avverkat enligt vår metod innan vi gick vidare med nästa steg (se bilaga
3). Klassificeringen av agenter respektive sökmotorer enligt de egenskaper vi identifierat (se
kapitel 3) ökade också vår validitet i metoden.

Mätdelen i vår metod anser vi vara lämplig att använda vid framtida undersökningar av
sökverktyg på Internet. Dock är den inte lika bra att genomföra  på framtida
informationsagenter eftersom dessa troligtvis kommer att vara hårt profilstyrda mot
användaren och därför kräver någon form av inlärning över tiden.

Ett sätt att undvika Internets dynamiska natur tror vi kan vara att om man hade resurser
tillgängliga ta hem hela Internets innehåll och lägga det på ett lokalt lagringsmedia. Om man
hade kunnat ladda hem hela Internets innehåll skulle man slippa problemen med Internets
ojämna belastning och detta skulle leda till ännu säkrare mätningar. Genom detta skulle också
reliabiliteten och validiteten i undersökningen öka.
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7.2 Framtidsutsikter

Eftersom informationsagenter är ett nytt område inom datavetenskapen kommer vi i detta
stycke att försöka oss på att sia om hur framtiden för agenter kommer att utvecklas.
Morgondagens sökmotorer kommer troligen att ha mer av den funktionalitet som
informationsagenterna av idag har med mer avancerade inbyggda summerings algoritmer,
gränssnitt som underlättar avancerade sökningar, möjlighet att söka på flera sökmotorers
indexerade databaser samt ge möjlighet att spara sökresultatet lokalt för bättre hantering.

Framtidens informationsagenter kommer att vara mer profilstyrda d v s de kommer att på ett
mer avancerat sätt bygga upp en personlig profil av användaren och genom ett lärande
beteende bli bättre över tiden. Informationsagenterna kommer att utvecklas enligt denna tre
stegs metafor:
• Idag kan agenten likt en baksäteschaufför ge förslag i varje kurva som chauffören

(användaren) kan välja att utnyttja eller ej.
• Morgondagens agent kan liknas vid en taxichaufför som endast behöver veta adressen till

dit han ska för att nå målet.
• Framtidens agent har lärt sig så mycket att du inte behöver åka iväg utan kan ordna

problemen med hjälp av agentens kunskap på plats.

I framtiden kommer agenter som jobbar på Internet att utbyta mer information mellan varandra
och detta utbyte leder till att förtroendet för olika agenter måste mogna. När dessa agenter blir
verklighet så kommer ännu mer aspekter att peka på problem som integritet, ansvar, etiska
frågor m.m. [NWAN96].

Enligt detta citat från Herman [HERM96] kommer agenter att vara av transparent karaktär i
framtidens applikationer.

 ”[… ] soon users will use all sorts of convenient (i.e. ”intelligent”) applications, without them
realising they are using agents by doing so.”

Ovums [OVUM94] (ett engelsk marknadsundersöknings bolag) rapport från 1994 förutser de
att agent marknaden i USA och Europa skulle omsätta 476 miljoner dollar 1995. Fram till år
2000 skulle denna marknaden ha ökat till 3,9 Miljarder! inom samma marknads regioner. Vi
tror att agenter hör framtiden till men utvecklingen kommer ej gå så fort som exempelvis
Ovums undersökning vill påvisa.
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Bilaga 1 Exempel på Informationsagenter som finns på WWW

Funktionerna som nämns under respektive agent är vad tillverkarna säger att dessa kan klara av
och inga garantier lämnas på att de verkligen uppfyller uppräknade krav.

Autonomy
Erbjuder följande funktioner:
Bygger upp en personlig profil för användaren.
Enkel att använda genom att den sätts upp och lär sig av ett normalt språk från användaren.
Självlärande genom exempel och användarsökningar.
Ämnesförståelse utvecklas kontinuerligt med hjälp av erfarenhet.
Fungerar på 486DX PC datorer och högre med minst 8 RAM.
Fungerar på Windows 3.11 och Windows 95.
Kräver Netscape Navigator eller Internet Explorer.
Versionen som ligger på nätet är en 60 dagars provversion.
Tillverkare: Agentware
http://www.agentware.com/

Echo Search
Verktyget som hjälper dig att finna det du vill på Internet snabbare och mer tillförlitligt.
Kan göra sökningar med flera sökmotorer parallellt. Exempelvis bl.a. Alta Vista, Excite,
HotBot, Infoseek, Lycos, Opentext  och WebCrawler samt på användarens lokala bookmarks.
Söker artiklar på Usenet så väl som på WWW. Kan även ställas in för sökningar på Intranet.
Resultatet kan rangordnas avseende på bl.a. hastighet och relevans.
Ger dig bekväma möjligheter att göra sökningar baserade på boolesk algebra utan användande
av “and”, “or” operatorer o s v.
Laddar automatisk ner dokument till din dator under sökningar så att du inte behöver gå
tillbaka till WWW för att titta på ett dokument. Möjligheten finns dock att se på resultatet
innan det laddas hem lokalt.
Möjlighet att schemalägga besök på bestämda websidor med avseende på dag, vecka och år.

Fungerar på såväl PC som MAC.
Tillverkare: Iconovex
http://www.iconovex.com/

Fab
Fab rekommenderar websidor  personligen åt användaren. Den använder sig av en avancerad
mottagningsteknik för att bygga upp en profil över användaren. Stegvis presenterar  Fab bättre
och bättre rekommendationer beroende på uppbyggnaden av användarprofilen.
Profilen sparas i en Fab server på Stanford University.
Tillverkare: Stanford University
http://fab.stanford.edu/
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Go-Get It
Go-Get It tillåter parallella sökningar på sökmotorena Alta Vista, Lycos, Yahoo samt Usenet.
Sparar länkar lokalt så man kan surfa lokalt utan att vara uppkopplad mot Internet. Tar även
emot uppdaterade websidor.
Tillåter att man schemalägger för att uppmärksamma förändringar på vissa websidor.
Ger även möjlighet att sortera resultatet av en sökning på bl.a. titel och URL.
Tillverkare: Home Page Press
http://www.hpp.com/gogetit.htm

Hotpage
Samlar ihop och organiserar informationen användaren behöver från WWW. HotPage
integreras med Netscape Navigator eller Microsoft Internet Explorer.

Med HotPage kan man:
Spara  websidor lokalt för senare läsning då man ej är uppkopplad mot nätet.
Söka igenom användarens hopsamlade websidor för att hitta länkar till något annat ämne som
användaren är intresserad av.
Samt ett antal andra sätt att organisera websidor.
Tillverkare: Documagix
http://www.documagix.com/products/dhotpage.htm

iAgent
Tar fram/föreslår information från Internet grundat på användarens profil.
Kan sätta upp agenten att bevaka/söka på vissa områden inom varje resurs (exempelvis inom
WWW, Usenet).
Verktyg för att ta emot information via:
Boolesk algebra
Närhets operatorer
Fussy Frågor
Fråga genom exempel
Samling
Automatisk summering
Fråge expandering
Fungerar enbart på HP, AIX och SUN maskiner.
http://iagent.iti.gov.sg/

Letizia
En “just i tid” agent för att rekommendera websidor. Samtidigt som användaren surfar på
Internet så rekommenderar Letizia förslag till liknande URL:er och beroende på den
återkoppling den får från användaren byggs och förbättras användarens profil.
Fungerar endast på MAC.
Tillverkare: Henry Liebermann, Massachuesetts  Institute of Technology
http:/www.media.mit.edu/~liber/
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Metabot
Metabot klarar av parallella sökningar på flera sökmotorer som Alta Vista, WebCrawler,
HotBot, Lycos, Opentext, Infoseek, Excite samt Yahoo.
Resultatet visas med alla duplikat borttagna och sparas på en lokal server. Efter detta går en
“WebCrawler” igenom resultatet och indexerar träffarna på den lokala servern. Sedan föreslår
en wizard sökningar med interaktion mot användaren.
Tillverkare: Kinetoscope
http://metabot.kinetoscope.com/

SAIRE
Målet med Scalable Agent-based Information Retrieval Engine (SAIRE) projekt är att utveckla
mjukvaruverktyg som innehåller intelligenta metoder som stöd åt publika åtkomster från
“jordliga” samt rymd vetenskapliga data över Internet.

Några fördelar med SAIRE är bl.a.:
Låter användaren göra förfrågningar på ett naturligt språk.
Mekanismer som klargör otydliga förfrågningar via interaktion med användaren.
Möjliggör sökningar och mottagande av information från flera databaser över Internet.
Visar visuellt kommunikationsstatusen på såväl multipla agent nätverk som distribuerade
datasystem på Internet. Plattformsoberoende och kan köras på olika Unix Operativsystem och
X-Windows. Tillverkare: US Global Change Master Directory, NASA Space Science Data
Center, Earth Resources Observation Satellite Data Center.
http://saire.ivv.nasa.gov/

SearchAgent
SearchAgent kan utföra parallella sökningar på sökmotorerna Yahoo, Lycos och Excite.
Resultatet presenteras i en rangordnad lista av websidor med duplikat borttagna.
Användaren kan även specificera filterkriterium som vissa Internetdomäner, sökmotorer,
sorteringskriterium samt stopporsak. SearchAgent är javabaserad vilken gör den plattforms
och WWW-bläddrar oberoende. Provversionen fungerar till och med 1 April 1997.
Tillverkare: Agentsoft
http://www.agentsoft.com

Surfbot
Surfbot är ett Internet tillbehör som möjliggör att surfa lokalt på sin dator efter det att man
tagit hem websidor från Internet. Andra möjligheter som finns är att göra sökningar mot
Internet, filtreringsmöjligheter samt schemaläggning av automatiserade operationer.
Tillverkare: Surfbot
http://www.surflogic.com/

Webbuddy
Adderar kraftfulla funktioner och tillbehör till din WWW-bläddrare. Fungerar med Netscape,
Internet Explorer, Mosaic m.m.
Samlar ihop sidor som gör det möjligt att surfa lokalt utan vara uppkopplad mot Internet..
Schemaläggnings möjligheter för att hämta hem vissa websidor.
Organiserar all information man finner på  Internet i en folder på den lokala datorn.
Fungerar under Windows 95, 3.11, NT samt MAC.
Tillverkare: Dataviz http://www.dataviz.com/webbuddy
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Webby
Web Browser Intelligence (WBI) agent ökar användarens möjligheter att använda WWW och
fungerar som dennes personliga assistent.

WBI kan:
Komma ihåg överallt användaren varit på Internet.
Tillåter sökningar genom informationen användaren  har sett.
Upptäcker mönster i användarens surfande och föreslår genvägar.
Bevakar om användarens favoritsidor förändras
Kontrollerar om hastigheten på länkarna från sidor är snabb, medel eller långsam eller om sidan
har flyttats.
Proxystöd oavsett vilken WWW-bläddrare som används.
Gör användaren WWW-bläddrar oberoende då användaren kan byta WWW-bläddrare utan att
tappa information om sitt surfande.
Tillverkare: IBM
http://www.networking.ibm.com/wbi/wbisoft.htm

Webcompass
Webcompass är en sökhjärna som hittar, rangordnar och analyserar informationen så att det
verkligen är den information du verkligen vill ha.

Hittar nyckelorden ur sidor med hjälp av tekniker som är baserade på artificiell intelligens.
Rangordnar även resultaten i fallande ordning beroende på relevans.
Söker på upp till 35 resurser parallellt, vilka går att anpassas av användaren.
Går att klassa vissa domäner mot vissa kategorier typ Sport
Kräver intelbaserad 486 eller Pentium processor med minst 8 MB RAM.
Kan köras på Windows 95 eller Windows NT 3.51.
30 dagars provversion.
Tillverkare: Quarterdeck
http://arachnid.quarterdeck.com/qdeck/products/wc20/

Zooworks Research
Hittar, administrerar och delar Internetinformation snabbt.
Zooworks bygger upp en lokal databas över de websidor man har varit på . Detta möjliggör
sökningar på tidigare besökta sidor.
Tillverkare: Hitachi Software Products
http://www.zoosoft.com/
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Bilaga 2 Exempel på Sökmotorer som finns på WWW

Alta Vista
Alta Vista var den första sökmaskinen i gigantformat och verkade kunna söka på allt . Dess
skapare var DEC (Digital  Equipment Corporation) och hårdvaran består av en av de
kraftfullaste datorerna som DEC någonsin byggt. Hårdvaran består egentligen av tre datorer
varav två är mindre förprocessorer och den tredje innehåller åtta stycken 300 Mhz Alpha
processorer samt några gigabyte primärminne. Alta Vistas index över Internet består av drygt
15 Miljarder ord och 31 miljoner websidor från 476 000 stycken olika webservers. Usenet
indexet består av fyra miljoner artiklar från 14 000 news grupper.
Varje dag klarar Alta Vista av  drygt 20 miljoner sökningar vilket ger drygt 230 sökningar per
sekund. En ”scooter” (en indexerings robot) uppdaterar Alta Vistas indexet kontinuerligt en
gång per dag och förhållandevis på nätterna enligt amerikanskt tid. Scooter besöker sidor i
förhållande hur ofta de förändras.
Resultaten man får fram via Alta Vistas sökmotor rangordnas via en algoritm som grundar sig
på hur många av de uppställda söktermerna som sidan innehåller och var i sidan de
förekommer samt hur nära i för hållande till varann de sökta orden är.
http://www.altavista.digital.com/

Excite
Excite söker och summerar mer än 50 miljoner websidor och över två veckors nyheter på
Usenet. Har även tillgång till 61 000 artiklar skrivna av professionella journalister.   
För att summera ihop sitt index använder Excite en spider som samlar in information om
hyperlänkar som den har hittat på de ställen den har passerat.
För att underlätta sökningar bygger Excite upp sitt index katalogvis inom olika ämnesdomäner
som exempelvis Sport, Ekonomi osv.
http://www.excite.com/

HotBot
Hotbot söker på över 50 miljoner dokument som finns indexerade i en lokal databas. Med
Hotbot kan man söka fram dokument som överensstämmer med det uppställda sökkriteriet.
Resultatet sorteras i fallande ordning beroende på relevans mot sökkriteriumet. Sökningarna
kan ske transparent och byggas upp med boolesk algebra. Det finns ett verktyg i HotBot som
man kan filtrera ut sökningar mer precist med genom datum, geografiskt område och specifika
resurser samt domäner inom dessa. I Hotbot kan man även spara personliga inställningar via
nyckelord.
http://www.hotbot.com/index.html

Infoseek
Infoseek tillåter att man ställer frågor på naturligt språk på både Usenet och WWW. Infoseek
skickar ut en spider som indexerar upp nyckelord från dokument på Internet i sin lokala
databas. I likhet med Yahoo och Excite bygger Infoseek upp sin databas katalogvis inom olika
ämnesdomäner.
http://www.infoseek.com/
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Lycos
Med hjälp av Lycos kan man göra sökningar med hjälp av boolesk algebra på drygt 66 miljoner
indexerade websidor. Lycos har en spider som indexerar alla URL:er som någon har länkat till.
Lycos beräknar relevansen hos olika dokument i förhållande till frågan som har ställts. Denna
relevans byggs upp genom att den undersöker upp hur många exakt likadana ord som stämmer
överens mot sökkriteriumet samt hur tidigt i dokumentet de förekommer.
http://www.lycos.com/

Magellan
Magellan är en kategoriserande sökmotor med över 15 miljoner URL indexerade. För att din
sida ska kunna hittas av Magellan måste man först begära att få sin sida upptagen i magellans
sökregister. Personer på Magellan bedömer om de tycker att din sida är värd att ta med och
om de beslutar att ta med den ger de den ett betyg mellan 1 och 10 beroende hur bra den
uppfyller deras regelverk för betygsättning. Magellan är den enda sökmotorn med ”Green ligth
indicator” som bevis på att man inte hittar vuxen relaterade URL:er med exempelvis sex via
denna sökmotor
http://www.mckinley.com/

Netguide Live
Med NetGuide Live kan du få dagliga guider om vad som är nytt samt vad som förändras. Hur
många sidor Netguide indexerar är oklart men enligt tillverkaren rör det sig om tio miljontals
sidor.
http://www.netguide.com/

Opentext
Opentext är en sökmotor med ett eget index på 10 miljarder ord som har hämtats från Internet.
Med Opentext kan man göra sökningar med hjälp av boolesk algebra och få ett rangordnat
resultat beroende på sökta ord. Resultatet är rangordnat beroende på antal förekomster i
dokumentet samt hur tidigt i dokumentet orden förekommer.
Opentext har en spider som uppdaterar cirka 50 000 sidor per dag.
http://index.opentext.net/

WebCrawler
WebCrawler är en webrobot som bygger upp ett index av de dokument den hittar på Internet.
Detta index söks igenom med en ”fish search engine” vilket är en form av bredden först metod
[RICH91] som finns inom artificiell intelligens vilket ska leda till bättre resultat. WebCrawler
används även som en testfallsprodukt för att experimentera med olika informationssöknings
tekniker på Internet [SELB95].
http://webcrawler.com/

Yahoo
Yahoo är kategoriserande via ämnesdomäner som sport, musik , datorer m.m. Yahoo fungerar
mera som en innehållsförteckning som användaren kan använda sig av för att guida sig igenom
för att finna svaret.
http://www.yahoo.com/
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Bilaga 3 Våra steg enligt metoden

Dessa steg är en förfining av metodens olika delar och den har fungerat som en dagbok för oss
och varit till stor hjälp under hela arbetet för att hålla kursen mot målet. Den följer metoden
fram till analysen av mätresultatet.

1. Tog fram en egen sammanställning av generella agentegenskaper med hjälp av nämnda
agent egenskaper som Nwana, Wooldridge, Etzioni, Maes har nämnt. Sammanställde dessa
och skrev ihop sex generella egenskaper som vi gick vidare med.

2. Tog fram informationsagent egenskaper med hjälp av Herman doktorsavhandling.
3. Framsökte informationsagent applikationer från nätet, hittade 15 stycken under den tid vi

sökte (15/1 till och med 15/3 1997).
4. Tog fram egenskaper som beskrevs av tillverkarna av varje informationsagent applikation.
5. Sammanfattade informationsagent egenskaper med hjälp av steg 2 och 3. Sedan tog vi ut

de färdiga egenskaperna och ställde dessa mot de generella egenskaperna av agenter som vi
tagit fram i steg 1.

6. Gick ner i labbet och tittade på vilka sökmotorer som fanns upptagna på Netscapes och
Internet Explorers ”Net search” knapp. Tog bort dubletter och skrev upp dessa på en lista
(22 stycken). Tog bort sökmotorer som ej sökte fram korrekta svar (exempelvis ämnes och
personberoende databaser). Tog sedan fram egenskaper som tillverkarna sa att deras
sökmotorer uppfyllde på de kvarvarande sökmotorerna.

7. Tog fram generella sökmotor egenskaper som var nämnda i Herman rapport.
8. Skrev ihop tillverkarnas nämnda egenskaper på de utvalda sökmotorerna.
9. Sammanställde Herman sökmotor egenskaper med vissa egenskaper från steg 8 som vi

tyckte stämde in som vettiga sökmotor egenskaper med hjälp av steg 7 och 8.
10. Valde ut 10 informationsagent applikationer av 15 som går vidare för närmare granskning

med hjälp av steg 5.
11. Grovsorterade ut sökmotorerna vi hittat tidigare i steg 6 med hjälp av steg 9. Valde ut 6 av

11 sökmotorer som går vidare för närmare granskning.
12. Gjorde en andra sortering på agent applikationerna. Denna sortering var ganska grov (vi

såg direkt ifall applikationen exempelvis gick att ladda hem för testning, gick att köra på
vald plattform, operativsystem m.m. enligt de uppställda avgränsningarna) och vissa var
inga applikationer som kördes lokalt på användarens dator utan de kördes direkt via en sida
på Internet (svårt att överblicka hur de egentligen fungerade). Vissa använde inte heller
några tjänster för att finna information på Internet. Det vart 4 av 10 kvar som gick till en
3:e gallringen.

13. Vi gick ner i labbet och sökte fram lite mer specifik information om respektive applikation,
samt med detta rätade vi ut en del frågetecken om applikationerna. Med hjälp av den mera
noggranna dokumentationen som vi hade tagit fram så testade vi respektive applikation när
den var installerad. Vi märkte bl.a. att det bara fanns en applikation som hade en
någorlunda riktig profilskapande funktion över användarens agerande av dessa utvalda från
steg 12. Vi bestämde att denna fick gå vidare till provmätning på en gång. De övriga tre
hade ganska likartande beteende/egenskaper uppfyllda så dessa testade vi genom att själv
sätta oss in praktiskt hur de fungerade.
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14. Efter den praktiska körningen av de 3 applikationerna från steg 13 så hittade vi sex
egenskaper som dessa applikationer alla hade. Vi satte upp en ”viktningsmatris” med dessa
egenskaper, därefter körde vi var och en av de 3 applikationerna för oss själva. Vi hade satt
upp en betygskala på respektive egenskap med betygen högt, medel, lågt och under dessa
hade vi satt upp motiveringar. När vi sedan körde applikationerna för oss själva tittade vi
mot de uppsatta motiveringarna under respektive egenskap och med hjälp av detta viktade
vi i ”viktningsmatrisen” ut ett värde mellan 1-3 för respektive applikation.

15. Med hjälp av steg 14 så analyserade vi ihop varandras privata viktningar av egenskaperna
hos respektive applikation och utsåg 1 av de 3 agent applikationerna som gick vidare till
mätning.

16. Av de sex sökmotorerna som vart kvar efter den 1:a gallringen i steg 11 så upptäckte vi att
dessa 6 kunde delas in i två grupper. Den ena gruppen (3 stycken) var av en
ämneskategoriserande karaktär och de andra var av fri text sökande karaktär (se steg 9).
Med stöd av en undersökning utförd av USA TODAY  där vi tog bort gränssnitts delen av
undersökningen (se avgränsning) så la vi upp deras två andra delar (helpful, extremly
useful) och summerade procenten hos de tre sökmotorernas uppfyllelse enligt dessa två
delar. Det summerade total värdet av de 3 sökmotorerna gav en vinnare som gick vidare
efter denna 2:a gallring, det blev Yahoo. I den andra gruppen (3 stycken) fri text baserade
sökmotorer (se steg 9) så tog vi ut Alta Vista som vinnare [NATV97] med motiveringen
att den för nuvarande är mest använd vid sökningar på Internet (HotBot är nästan ikapp
men den faller bort under våra avgränsningar).

17. Med hjälp av Bonniers Lexikon [BOONLE1] [BOONLE2] började vi söka fram korrekta
svar för den kommande mätningen. Efter mycket diskussioner och provande av att söka
fram korrekta svar från lexikonen på Internet bestämde vi oss för att välja 3 stycken
ämneskategorier. Dessa kategorier var sport, musik, film och valet av just dessa kategorier
byggdes upp genom att vi under 2 dagar satt och testade på att finna olika korrekta svar på
Internet. Ett andra skäl till dessa ämneskategorival var att en av agentapplikationerna som
vi skulle testa hade en profil skapande karaktär (se steg 13), samt att den ena observerade
gruppen av sökmotorer var av en ämneskategoriserande karaktär (se steg 16).

18.  När vi började välja ut de korrekta svaren inom dessa ämneskategorier såg vi att den profil
skapande agent applikationen (se steg 13) ej kunde ge korrekta svar som genererade
mätdata till oss enligt mätmetoden. Applikationen tog istället hem information på vissa
ämneskategorier baserat på hela koncept. När denna applikation föll bort från vår mätning
så valde vi ut tvåan från ”viktningsmatrisen” (se steg 15).

19. Den korrekta svaren inom varje ämneskategori togs fram ur Bonniers Lexikon
[BOONLE1] [BOONLE2] och testades senare i de två utvalda sökmotorerna (se steg 16)
för att se om det var möjligt att hitta svar på den. Själva testningen av de korrekta svarens
framtaglighet från Internet begränsade vi med 20 antal steg, d v s med 20 antal steg menas
att vi under framtagnings arbetet såg oss själva som bra sökare av information på Internet
(d v s vi använde exempelvis avancerade sökningar baserade på boolesk algebra samt att vi
redan visste de korrekta svaren). Med hjälp av dessa avancerade sökningar samt att vi
visste svaret kunde vi se att om man använde ”standard” sökningar så tog det ett större
antal steg att hitta svaret (se bilaga 10).

20. De korrekta svaren testades enbart mot de två sökmotorerna som var framtagna (se steg
16) eftersom de två utvalda agent applikationerna hade med dessa som resurser inom
tjänsterna WWW och Usenet.

21. Inom varje ämneskategori hade vi till slut 6 stycken klara frågor för att ta fram korrekta
svar, vi tog därefter ut det antal steg vi varit tvungna att gå för att hitta svaret på dessa (se
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steg 19). Det sammanlagda antalet steg från de två sökmotorerna (se steg 16) på respektive
fråga inom varje ämneskategori delades med två för att ge ett snittvärde (se bilaga 10).

22. Snittet på varje fråga (se steg 21) påvisade för oss de korrekta svarens svårighet att finna
på Internet. Så med hjälp av snittet kunde vi sätta upp 2 stycken blanketter med 9 stycken
frågor fördelade med 3 stycken inom varje ämneskategori, samt fördelade på
svårighetsgrad för de korrekta svaren (se bilaga 7).

23. Urvalspopulationen i vår mätning byggdes upp på att vi endast tog med studenter inom
institutionen IES vid Luleå Tekniska Universitet och ur IES bestämde vi oss för att ta ut 8
stycken subjekt varav 4 stycken från systemvetarprogrammet samt 4 stycken utspridda på
de andra programmen/linjerna inom IES. Dessutom var det 8 stycken subjekten fördelade
på 4 killar och 4 tjejer.  Det viktigaste kriteriet som vi ställde i själva urvalet av dessa
subjekt var att de skulle ha någon tidigare kunskap om hur man söker fram information
från Internet.

24. Vi tog fram en generell mall för hur de utvalda agent applikationerna fungerade samt en
kort beskrivning av sökmotorerna (se bilaga 10).

25. Vi bestämde oss för att ta ut två personer (en av varje kön ur våra två klasser) för en
pilotmätning. Vi tog även hänsyn till faktorer som kunde påverka vår mätning och
åtgärdade dessa.

26. Vi genomförde första pilotmätningen och den var lärorik eftersom vi upptäckte en del
brister i den uppställda mallen (se steg 24) samt att en del av frågorna var dåligt
formulerade. Men det som avvek mest från våra förväntningar var mättiden per subjekt, det
tog alldeles för lång tid (cirka 2,5 timmar).

27. Vi beslutade att rätta till de uppmärksammade felen som vi hade upptäckt (se steg 26)
innan den andra pilotmätningen. Problemet med den långa mättiden per subjekt försökte vi
komma åt på två olika sätt. En av agent applikationerna (se steg 15) krävde väldigt mycket
datorkraft när den användes för framsökning av information, så vi satte in mer datorkraft
för att se om detta kunde påverka mättiden. Vi tog också bort totalt 6 stycken frågor varav
3 stycken från varje blankett. Frågorna som togs bort var 2 stycken ur varje ämneskategori
(se steg 17) och vi tog bort sådana frågor som liknade varandra mest (exempelvis två
fotbollsfrågor inom ämneskategorin sport). Detta tror vi också kunde vara bra p g a. att
subjektet ej har möjlighet att på något sätt vägledas av en annan fråga med liknande ämne.
Även 2 stycken provfrågor togs fram ur de 6 stycken borttagna frågorna för att stödja den
framtagna mallen (se steg 24) samt påvisa hur de utvalda agent applikationerna (se steg 15
och 18) /sökmotorerna (se steg 16) fungerade generellt.

28. Med lärdom och förfining av den första pilotmätningen (se steg 26 och 27) så genomförde
vi den andra pilotmätningen med de nya förutsättningarna. Den andra pilotmätningen gick
betydligt smidigare än den första och ändringarna som hade gjorts var lyckade (se steg 27).
Men det var några små detaljer som fortfarande gick att göra bättre, bl.a. så hade vi ett
kort handledarmöte och där fick vi tips om att kanske införa en liten rast under mätningen
för att hålla koncentrationen uppe hos subjekten. Vi bestämde efter denna andra
pilotmätning och handledarmöte att vi skulle ha en kort rast mellan de två mätmomenten
(sökmotorer vice agent applikationer). Vi beslutade också att subjekten förutom 50 stegs
gräns på varje fråga även skulle ha en 10 minuters gräns för att få ner mättiden ännu mer
(se steg 26).Vidare så mixade vi ihop så att varje sökmotor/agent applikation spreds ut på
de 8 utvalda subjekten (se steg 23) samt vilken av de två test objekten som skulle komma
först i varje mätning. Denna spridning ledde också till att de korrekta svarens
svårighetsgrad inte inverkade på blanketternas utformning, eftersom varje fråga
behandlades lika många gånger oavsett agent applikation/sökmotor. Med detta upptäckte
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vi vidare att även om spridningen (se steg 22) av frågorna på blanketterna inte var optimal
så påverkade detta inte vårt mätresultat.

29. Efter den andra pilotmätningen var klar (se steg 22) så tog vi fram regler som bildade en
mall för hur mätningen skulle genomföras (se bilaga 9). En ordningsmall togs även fram
för att beskriva de två informationsagent applikationerna som skulle vara med under
mätningarna, detta i syfte att ge alla subjekt likadan beskrivning om respektive applikation
samt som stöd för oss själva under mätningarna (se bilaga 10). De två ovanstående
mallarna gjorde att alla mätresultat fick samma förutsättningar.

30. Sedan utförde vi den verkliga mätningen på de utvalda subjekten (se steg 23). Vi mätte
antal steg, tid samt antal korrekta svar på respektive blankett (se steg 27). Efter varje
undersökning frågade vi hur subjektet uppfattade respektive sökmotor/informationsagent
applikation som de testat och följde mallarna (se steg 29 samt steg 24).

31. Sammanställning av mätdata enligt sökmotor och informationsagent applikation samt
utfrågning av subjekt (se steg 30).
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Bilaga 4 Urgallring av sökmotorer
1:a Urgallring av utvalda sökmotorer

Eftersom vi i vår mätning ska finna korrekta svar som finns på Internet väljer vi direkt bort
sådana sökmotorer som är ämnes specifika (exempelvis går enbart att söka efter e-post
adresser, företagsnamn m.m.)
Med hjälp av ovanstående tog vi direkt bort dessa sökmotorer som vi fann på Internet (enligt
steg 6 i Bilaga 3).
Några av dessa ämnes specifika sökmotorer var:
Four 2, Gte Superpages, On Village, Big Foot, Big Book, Shareware.com, 100 hot websites,
Who Where, Albert2.

Hot Bot går ej vidare! Med motiveringen att den använder sig av en förenklat avancerat
söksätt, d v s. man behöver ej ange booleska operatorer som i de flesta andra sökmotorerna på
marknaden. Den faller även bort under våra avgränsningar.
Magellan går ej vidare! Med motiveringen att den enbart har 15 miljoner URL:er indexerade,
blir därför för begränsad. Dessa utvalda URL:er är också för personligt utvalds styrda
(personlig indexering, granskade av utvalda människor).
Lycos går vidare!
WebCrawler går ej vidare! Med motiveringen att den är en hybrid (se avgränsning), har i vissa
av sina arbetsteg vissa egenskaper som är agentrelaterade.
Open text går vidare!
Excite går vidare!
Electric library går ej vidare! Upptäckte att den ej söker på Internet utan i interna/speciella
databaser används.
Infoseek går vidare!
Net guide Live går ej vidare! Med motiveringen att den har för få URL:er indexerade, ger för
dåliga resultat vid sökningar.
Alta Vista går vidare!
Yahoo går vidare!

2:a Urgallring av utvalda sökmotorer

Yahoo går vidare!
Excite går ej vidare!
Infoseek går ej vidare!

Yahoo går vidare efter gallringen ur denna grupp ämneskategoriserande sökmotorer
[NATV97] med stöd av en undersökningen utförd av USA TODAY [USAT96]. Se Figur 5
med summering av undersökningen på dessa tre sökmotorer.
Open Text går ej vidare!
Alta Vista går vidare!
Lycos går ej vidare!
Alta Vista går vidare p g a. att den är mest använd idag eftersom den har 20 miljoner sökningar
per dag och 230 sökningar per sekund [NATV97].
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Bilaga 5 Urgallring av utvalda informationsagent applikationer

Web Buddy går ej vidare! Med motiveringen att den ej går att testa mot vår uppställda
mätmetod.
Zooworks Research går vidare!
Echo Search går vidare!
iAgent går vidare!
Autonomy går vidare!
Webcompass går vidare!
Fab går vidare!
HotPage går ej vidare! Med motiveringen, är av sökmotor karaktär bygger upp en lokal
databas på användarens dator samt har ingen profiluppbyggnad.
Webby går vidare!
Letizia går ej vidare! Med motiveringen att den enbart går att köra på MAC plattform samt att
den är ett forskningsobjekt vid MIT som ej går att ladda hem för vår mätning.
Metabot går ej vidare! Med motiveringen att den måste sättas upp och köras i ett klient server
system (är uppbyggd för att fungera på organisations nivå).
Search Agent går vidare!
SAIRE går vidare!
Surfbot går ej vidare! Med motiveringen att den använder för få sök tjänster på Internet.
Go-Get it går vidare!

2:a Urgallring av utvalda informationsagent applikationer

Zooworks Research går ej vidare! Med motiveringen att den jobbar i dåtid, med detta menas
att användaren först efter att han har surfat klart kan ta del av det uppbyggda resultatet.
Sökningar på var man har surfat tidigare (det uppbyggda resultatet) är alltså bara möjligt efter
det att man har surfat runt först.
Echo Search går vidare!
iAgent går ej vidare! Med motiveringen att den endast går att använda på plattformar av typ
HP, AIX, SUN (se avgränsningar).
Autonomy går vidare!
Webcompass går vidare!
Fab går ej vidare! Med motiveringen att den ej går att ladda hem utan jobbar på Fab´s
tillverkarens web server.
Webby går ej vidare! Med motiveringen att den ej använder några tjänster för framsökning av
information från Internet.
Profilen som skapas av användarens surfande används inte heller i nåt direkt mervärdes syfte.
Search Agent går ej vidare! Med motiveringen att deras prov version inte fanns tillgänglig
längre.
SAIRE går ej vidare! Med motiveringen att den ej går att ladda hem utan jobbar på Saire´s
tillverkarens webserver.
Go-Get it går vidare!
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3:e Urgallring av utvalda informationsagent applikationer

Söker på flera tjänster

Högt: Kan köra flera tjänster parallellt och helst att detta utförs med ett kommando från
användaren, d.v.s. användaren ska inte behöva ange mer än en sökning för att flera tjänster ska
genomsökas samtidigt.
Medel: Kan ej söka parallellt på flera tjänster.
Lågt: Använder en eller ingen tjänst överhuvudtaget att söka på.

Flera resurser inom en tjänst

Högt: Över 10 stycken resurser (sökmotorer) samt bestämma ämneskategori inom varje resurs
på respektive tjänst.
Medel: 3 - 10 stycken resurser samt bestämma vilken av resurserna inom varje tjänst som ska
användas.
Lågt: Mindre än 3 resurser att nyttja.

Hur rangordning av resultat sker

Högt: Möjlighet att rangordna på fler än 5 kriterier i det framsökta resultatet.
Medel: Mindre än 5 kriterier för rangordning av resultatet.
Lågt: Ingen rangordning alls.

Förenklar avancerade sökningar

Högt: Transparent fullt logik stöd (använder de vanligaste operatorerna exempelvis AND, OR,
NOT, NEAR).
Medel: Transparent logik stöd men med mindre än 3 tillgängliga logiska operatorer.
Lågt: Uttrycka avancerade sökningar med boolesk syntax.

Schemaläggning av agent

Högt: Möjlighet att schemalägga ganska specifikt (timmar, veckodagar, veckor, månader).
Kunna schemalägga bevakning av vissa sidor för att kunna veta när uppdateringar sker. Kunna
schemalägga sökningar utan att användaren är närvarande.
Mellan: Kan enbart schemalägga uppdateringar.
Lågt: Inget schemaläggnings stöd finns.

Sparar hem besökta websidor lokalt

Högt: Kan ladda hem sökresultatet automatiskt samt ladda ner dessa på olika ställen lokalt på
ett lagringsmedia. Man kan läsa de olika sökresultaten som är uppbyggda på olika sökord
medan dessa ramlar in i bakgrunden. Finns möjlighet att se på resultatet innan det laddas hem
samt söka på det hemtagna resultatet.
Mellan: Uppfyller 2 eller 3 av de motiveringar som är upptagna under högt.
Lågt: Uppfyller en eller ingen av de motiveringar som är upptagna under högt.
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Bilaga 6 Internets tillväxt siffror i antal klienter

Dessa siffror på hur Internet har växt kommer ifrån [ZAKK96] och Internet Domain Survey
januari  1997 [NEWI97]. Undersök dessa referenser för mer information.

Datum Antal Klienter(IP nr)
1969 4
Apr.71 23
jun.74 62
Mar.77 111
Aug.81 213
Maj.82 235
Aug.83 562
okt.84 1024
okt.85 1961
feb.86 2308
Nov.86 5089
Dec.87 28174
jul.88 33000
okt.88 56000
jan.89 80000
jul.89 130000
okt.89 159000
okt.90 313000
jan.91 376000
jul.91 535000
okt.91 617000
jan.92 727000
Apr.92 890000
jul.92 992000
okt.92 1136000
jan.93 1313000
Apr.93 1486000
jul.93 1776000
okt.93 2056000
jan.94 2217000
jul.94 3212000
okt.94 3864000
jan.95 4852000
jul.95 6642000
jan.96 9472000
jul.96 12881000
jan.97 16146000
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Bilaga 7 Utvalda frågor från egen test av korrekta svar

Ämneskategori Sport

Hur många SM-Guld har AIK tagit i fotboll?

Alta Vista steg: 7 Yahoo     steg: 15     Snitt(steg/2): 11

Blankett: 1 Fråga: 1 Svar: 9 stycken

Vilket år vann AJAX cupvinnarcupen i fotboll?

Alta Vista steg: 6 Yahoo     steg: 15     Snitt(steg/2): 10,5

Blankett: 1 Fråga: 4 Svar: 1987

Vem vann Allsvenskan i fotboll 1985?

Alta Vista steg: 9 Yahoo     steg: 12     Snitt(steg/2): 10,5

Blankett: 2 Fråga: 4 Svar: Örgryte IS

Vad blev resultatet i Superbowl finalen 1989 mellan San Francisco 49érs och Cincinnati
Bengals ?

Alta Vista steg: 8 Yahoo     steg: 9     Snitt(steg/2): 8,5

Blankett: 2 Fråga: 7 Svar: 20-16

Vilket år vann Aston Villa Europacupen i fotboll?

Alta Vista steg: 8 Yahoo     steg: 10    Snitt(steg/2): 9

Blankett: 2 Fråga: 1 Svar: 1982

Hur många gånger har tennis spelaren Mats Wilander vunnit Australian Open?

Alta Vista steg: 5 Yahoo     steg: 8     Snitt(steg/2): 6,5

Blankett: 1 Fråga: 7 Svar: 3 stycken
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Ämneskategori Film

Vilken film regisserade Woody Allen året 1977?

Alta Vista steg: 6 Yahoo     steg: 3     Snitt(steg/2): 4,5

Blankett: 2 Fråga: 2 Svar: Annie Hall

I vilken film fick Lauren Bacall sitt genombrott 1944?

Alta Vista steg: 6 Yahoo     steg: 10     Snitt(steg/2): 8

Blankett: 1 Fråga: 8 Svar: ”To Have And Have Not”

Nämn en av skådespelarna i Ingmar Bergmans film ”Det Sjunde Inseglet”?

Alta Vista steg: 1 Yahoo     steg: 1     Snitt(steg/2): 1

Blankett: 1 Fråga: 5 Svar: Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt 
          Ekerot

För vilken film fick Ingrid Berman sin andra Oskar (Academy) 1956?

Alta Vista steg: 6 Yahoo     steg: 5     Snitt(steg/2): 5,5

Blankett: 2 Fråga: 5 Svar: Anastasia

Vem gifte sig Humphrey Bogart med 1975?

Alta Vista steg: 8 Yahoo     steg: 12     Snitt(steg/2): 10

Blankett: 2 Fråga: 8 Svar: Lauren Bacall

Vilken film regisserade Alfred Hitchcock 1972?

Alta Vista steg: 12 Yahoo     steg: 9     Snitt(steg/2): 10,5

Blankett: 1 Fråga: 2 Svar: Frenzy
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Ämneskategori Musik

Vilket år spelade dokumentärfilmen ”ABBA the movie” in?

Alta Vista steg: 20 Yahoo     steg: 20     Snitt(steg/2): 20

Blankett: 1 Fråga: 3 Svar: 1978

Hur gammal blev trumpetaren Louis Armstrong?

Alta Vista steg: 5 Yahoo     steg: 5    Snitt(steg/2): 5

Blankett: 2 Fråga: 6 Svar: 71 år

Vilka var den amerikanska popgruppen Beach Boys ursprungsmedlemmar?

Alta Vista steg: 8 Yahoo     steg: 7    Snitt(steg/2): 7,5

Blankett: 1 Fråga: 6 Svar: Brian, Carl, Dennis Wilson, Mike Love, Al 
          Jardine

Vilket år gjorde popgruppen Bee Gees singeln Massachusetts?

Alta Vista steg: 10 Yahoo     steg: 8     Snitt(steg/2): 9

Blankett: 2 Fråga: 9 Svar: 1967

Vilket år kom Black Sabbath ut med LP:n ”Paranoid”?

Alta Vista steg: 19 Yahoo     steg: 6     Snitt(steg/2): 12,5

Blankett: 2 Fråga: 3 Svar: 1970

Vilket år gav AC/DC ut LP:n ”Highway to hell”?

Alta Vista steg: 8 Yahoo     steg: 1     Snitt(steg/2): 4,5

Blankett: 1 Fråga: 9 Svar: 1979



Bilaga 8

Bilaga 8 Enkäter för verklig mätning
1:a enkät med frågor gällande korrekta svar från Internet

2. Vilket år spelades dokumentärfilmen ”ABBA the movie” in?

Svar:

3. Vilket år vann fotbollslaget AJAX cupvinnarcupen?

Svar:

4. Vilka blev den amerikanska popgruppen Beach Boys ursprungsmedlemmar?

Svar:

5. Hur många gånger har tennisspelaren Mats Wilander vunnit Australian Open?

Svar:

6. I vilken film fick Lauren Bacall sitt genombrott 1944?

Svar:

1. Vilken film regisserade Alfred Hitchcock 1972 ?

Svar:
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2:a enkät med frågor gällande korrekta svar från Internet

1. Vilken film regisserade Woody Allen 1977?

Svar:

2. Vilket år kom hårdrocksgruppen Black Sabbath ut med sin debut LP:n ”Paranoid”?

Svar:

3. Vem vann Allsvenskan i fotboll 1985?

Svar:

4. För vilken film fick Ingrid Bergman sin andra Oscar (Academy)  1956?

Svar:

5. Vad vart ställningen i Superbowl finalen 1989 mellan San Francisco 49´ers och Cincinnati
Bengals?

Svar:

6. Vilket år gjorde popgruppen Bee Gees singeln Massachusetts?

Svar:
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Bilaga 9 Mallar för mätning

Mätnings Mall för mätning

1. Fråga om subjektets bakgrund.
2. Läsa upp generella regler gällande mätning.
3. Presentera informationsagent(se bilaga 10)/sökmotor(se bilaga10) som ska testas av

subjektet.
4. Ge mallen för informationsagenten till subjekt och låt han besvara en testfråga med den.
5. Besvara en testfråga med sökmotorn.
6. Ge subjektet verklig mätblankett 1 och mätningen börjar.
7. Feedback av moment 6.
8. 5 - 10 minuters rast.
9. Ge subjektet verklig mätblankett 2 och mätningen börjar.
10. Feedback av moment 7.
11. Sammanlagd feedback på hela mätningen.

Generella regler gällande mätning av Sökmotorer och Agent applikationer

• När själva mätningen startar får man ej ställa frågor till mätobservatörerna. (skulle problem
uppstå beträffande hård och mjukvara så hjälper dessa till utan att fråga behöver ställas).

• Vet man adressen (URL) till en websida som innehåller svaret på frågan så får man ej
skriva in/öppna den sidan direkt. D v s man måste söka sig fram dit.

• Om man vet svaret på en blankettfråga så får man ej ange den direkt i blanketten.
• När man tycker sig ha hittat en websida som innehåller det korrekta svaret skriver man ner

svaret på blanketten samt sparar den sidan som ett bokmärke i WWW-bläddraren.
• När frågan är besvarad enligt ovanstående sätt fortsätter man med nästa fråga.
• Svaret till en fråga måste finnas på en websida och får ej summeras ihop från flera sidor.
• Om svaret skulle finnas i en beskrivning till en sida så måste man trots allt surfa till sidan

som innehåller svaret.
• Vi som observerar under mätningen säger till när det är dags att gå vidare till nästa fråga

om korrekt svar ej hittas.
• Under sökning av svar får ej IRC WebChat, e-post eller annat hjälpmedel på WWW

användas, utan svaret ska kunna finnas på en websida. Använder man däremot news och
brukar läsa artiklar i news grupper får man nyttja dessa, men man får dock inte skicka in
frågor till dessa för att komma fram till det korrekta svaret.
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Bilaga 10 Beskrivningar av mätobjekt

Generell användarbeskrivning av Webcompass

1. Kör sökämnes ”wizard” från huvudmenyn.
2. Fyll i ämneskategori för frågan.
3. Sedan anges ytterligare sökord till frågan med hjälp av att skriva in ytterligare sökord samt

trycka på ”Add”. Felaktigt inskrivna sökord tas bort med ”delete” knappen.
4. Välj slutför och agenten sätter igång att hämta hem information. Du kan välja att vänta tills

all information är inhämtad och summerad, eller titta efter svar medan agenten jobbar.
5. Visa på hur rangordnings alternativen fungerar.
6. Visa hur man får fram generell beskrivning av varje hittat resultat.
7. För att titta närmare på ett intressant resultat presenterat i Webcompass dubbelklickar man

på resultatet med vänster musknapp, i och med detta startas Netscape.
8. Efter att ha tittat på ett resultat i Netscape färdigt så stänger man Netscape för att återgå

till Webcompass.
9. Stanna agenten när rätt svar är hittat och besvarat.
10. Fortsätt med nästa fråga eller gör om sökningen genom att gå till tillbaka till steg 1.

Generell användarbeskrivning av Echo Search

1. Fyll i sökord.
2. Ändra ej Search Engines.
3. Välj om du vill söka på WWW eller Usenet.
4. Man kan bestämma hur många svar man vill ha.
5. Man har möjlighet att använda avancerade sökningar om man vill.
6. När sökningen är klar startar Netscape.
7. Rangordningen kan ske på fem olika sätt. Med hjälp av dessa rangordnings/presentations

alternativ får man försöka finna ett svar på frågan.
8. När man har funnit ett svar eller ej så stänger man Netscape och återgår till Echo Search.
9. Börja med nästa fråga eller gör om sökningen genom att gå tillbaka till steg 1.

Generell beskrivning av sökmotorer

Yahoo
1. Yahoo är en ämneskategoriserande sökmotor.
2. Man kan söka direkt i Yahoo´s huvudsida över hela Yahoo´s informationsbas eller gå ner i
något specifikt ämne och utföra sökningen där.
3. När svar är nedskrivet och sparat som bokmärke så använder man ”Home” knappen för att
gå till nästa fråga.

Alta Vista
1 Alta Vista är en generell sökmotor som tillåter fri text sökning över hela dess
informationsdatabas.
2. När svar är nedskrivet och sparat som bokmärke så använder man ”Home” knappen för att
gå till nästa fråga.
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Bilaga 11 Våra mätdata

Alta Vista Yahoo
Antal steg Tid Fråga Antal steg Tid Fråga

2 00:30 2:1 3 01:30 2:1
2 00:30 2:2 15 02:15 2:2
2 00:30 2:3 9 03:00 2:4

11 01:30 2:5 3 02:00 2:5
16 04:45 2:6 12 05:45 1:1
2 01:30 1:1 15 08:00 1:2

11 09:45 1:4 12 03:45 1:3
18 07:15 1:5 12 04:15 1:5
5 02:00 1:6 12 03:30 1:6
8 02:45 2:1 10 03:15 1:1

15 05:30 2:2 33 08:15 1:4
32 08:30 2:3 10 02:15 1:5
22 09:45 2:4 15 03:45 1:6
10 01:45 2:5 4 00:45 2:1
22 07:15 2:6 5 02:30 2:2
20 08:45 2:2 23 04:45 2:3
2 01:00 2:3 3 02:15 2:4

16 07:00 2:4

12,00 04:28 11,53 03:38

Korrekta svar 18 av 24 Korrekta svar 17/24
% 75 % 71
Echosearch Webcompass
Antal steg Tid Fråga Antal steg Tid Fråga

3 03:45 1:2 8 05:45 1:1
8 04:00 1:3 5 05:00 1:2

14 05:45 1:4 12 08:45 1:4
16 03:30 1:5 14 08:45 1:5
30 07:15 1:6 6 01:45 2:1
4 02:45 2:1 9 04:00 2:2

16 04:30 2:3 9 04:45 2:3
21 07:45 2:4 14 06:45 2:4
31 07:45 2:6 13 04:00 2:6
15 09:30 1:1 7 02:30 1:1
6 05:30 1:2 6 02:45 1:4
4 03:30 1:4 5 08:00 1:5
9 06:00 1:6 7 03:00 1:6

13 08:30 2:2 10 04:45 1:1
13 05:00 2:4 20 07:30 1:2
35 09:00 2:6 30 09:15 1:3

13 03:30 1:4
10 02:30 1:5
9 02:00 1:6

14,88 05:53 10,42 04:54
Korrekta svar 16/24 Korrekta svar 19/24
% 67 % 79
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Sökmotorer
män

Sökmotorer
kvinnor

Antal steg Tid Fråga Antal steg Tid Fråga
2 00:30 2:1 2 01:30 1:1
2 00:30 2:2 11 09:45 1:4
2 00:30 2:3 18 07:15 1:5

11 01:30 2:5 5 02:00 1:6
16 04:45 2:6 8 02:45 2:1
3 01:30 2:1 15 05:30 2:2

15 02:15 2:2 32 08:30 2:3
9 03:00 2:4 22 09:45 2:4
3 02:00 2:5 10 01:45 2:5

10 03:15 1:1 22 07:15 2:6
33 08:15 1:4 20 08:45 2:2
10 02:15 1:5 2 01:00 2:3
15 03:45 1:6 16 07:00 2:4
4 00:45 2:1 12 05:45 1:1
5 02:30 2:2 15 08:00 1:2

23 04:45 2:3 12 03:45 1:3
3 02:15 2:4 12 04:15 1:5

12 03:30 1:6
9,76 02:36 13,67 05:27

Korrekta svar 17 av 24 Korrekta svar 18 av 24
% 70,83 % 75,00

Agenter
män

Agenter
kvinnor

Antal steg Tid Fråga Antal steg Tid Fråga
3 03:45 1:2 4 02:45 2:1
8 04:00 1:3 16 04:30 2:3

14 05:45 1:4 21 07:45 2:4
16 03:30 1:5 31 07:45 2:6
30 07:15 1:6 15 09:30 1:1
13 08:30 2:2 6 05:30 1:2
13 05:00 2:4 4 03:30 1:4
35 09:00 2:6 9 06:00 1:6
8 05:45 1:1 6 01:45 2:1
5 05:00 1:2 9 04:00 2:2

12 08:45 1:4 9 04:45 2:3
14 08:45 1:5 14 06:45 2:4
10 04:45 1:1 13 04:00 2:6
20 07:30 1:2 7 02:30 1:1
30 09:15 1:3 6 02:45 1:4
13 03:30 1:4 5 08:00 1:5
10 02:30 1:5 7 03:00 1:6
9 02:00 1:6

14,61 05:48 10,71 04:59
Korrekta svar 18 av 24 Korrekta svar 17 av 24
% 75,00 % 70,83


