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Referat

I takt med att allt mer information finns tillgänglig på in-
ternet växer kraven som ställs på system som används för
att söka efter och analysera information. I den här rap-
porten undersöks huruvida det är möjligt för ett system
för automatiserad textanalys att avgöra vilka ord som är
relevanta och informationsbärande i ett sammanhang. Det-
ta är viktigt för att möjliggöra optimering och effektivise-
ring av exempelvis informationssöknings- och omvärldsbe-
vakningssystem. Undersökningen genomförs med hjälp av
ordrumsmodeller för att modellera språk. Den distributio-
nella karaktären hos termerna undersöks genom att studera
den intrinsiska dimensionaliteten lokalt i rummet kring oli-
ka termer. Baserat på resultaten av denna undersökning,
som tycks visa på att det fanns skillnader i den distributio-
nella karaktären hos olika kategorier av ord, implementeras
en algoritm för att klassificera ord baserat på dimensionali-
teten. Klassificeringsalgoritmen testas för olika kategorier.
Resultatet stärker tesen om att det kan finnas vissa an-
vändbara skillnader mellan den distributionella karaktären
hos olika kategorier av ord.



Abstract

Distributional character of certain categories
of words

The amount of information stored on the internet grows
daily and naturally the requirements on the systems used
to search for and analyse information increases. As a part
in meeting the raised requirements this study investigates
if it is possible for a automatised text analysis system to
distinguish certain groups and categories of words in a text,
and more specifically investigate if it is possible to distin-
guish words with a high information value from words with
a low information value. This is important to enable opti-
mizations of systems for global surveillance and information
retrieval. The study is carried out using word spaces, which
are often used in text analysis to model language. The dis-
tributional character of certain categories of words is exam-
ined by studying the intrinsic dimensionality of the space,
locally around different words. Based on the result from the
study of the intrinsic dimensionality, where there seems to
be differences in the distributional character between cate-
gories of words, an algorithm is implemented for classifying
words based on the dimensionality data. The classifica-
tion algorithm is tested for different categories. The result
strengthens the thesis that there could exist useful differ-
ences between the distributional character of different cat-
egories of words.
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1. Introduktion

Med den stora mängden information som finns att tillgå på internet idag har vikten
av effektiva informationssökningsalgoritmer blivit alltmer påtaglig. Det som efter-
strävas är att snabbt kunna söka och erhålla relevanta träffar och således uthämta
information om det önskade ämnet. Med en lyckad sökteknik ligger kunskaper om
miljontals olika ämnen inte mer än ett par knapptryck bort.

Det är önskvärt att på ett effektivt sätt kunna analysera dessa stora mängder text,
bland annat för att göra automatiserad informationssökning mer träffsäker. Denna
datoriserade textanalys kan göras på flera olika sätt, och en metod som används för
språklig analys är så kallade ordrumsmodeller. Ett ordrum är en matematisk modell
av språk som innehåller information om ords distribution. Med distribution menas
de samlade omgivningar i vilka ett ord har förekommit.

1.1 Högre krav på system för textanalys

Datamängden på internet expanderar kraftigt. Med denna expansion kan problem
uppstå. Då mängden av data växer, växer självklart även mängden av information
som en användare inte är intresserad av vid ett givet användningsfall. Det blir så-
ledes många webbsidor och stora textmassor för ett system för textanalys att gå
igenom och sålla i för att kunna hitta och ge relevanta träffar på bland annat ord-
sökningar. För informationssökning- eller omvärldsbevakningssystem blir det alltså
både mer oönskad information att sortera bort, men kanske också mer information
som faktiskt är relevant men som då måste rangordnas efter hur relevant och an-
vändbar den är. På grund av den ständigt växande datamängden är effektivare och
träffsäkrare system vad som eftersträvas för att möjliggöra nya tillämpningar och
även vidareutveckla de redan befintliga tillämpningarna (mer om detta i avsnitt
1.5).
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KAPITEL 1. INTRODUKTION

1.2 En möjlig effektivisering

För en mänsklig läsare är det enkelt att i en text sålla ut de relevanta, informa-
tionsbärande (se avsnitt 2.1) fraserna och orden, orden som bär upp och presenterar
ett sammanhang för läsaren. Är det möjligt för ett automatiserat datorsystem att
scanna en text på liknande sätt och finna vad som är relevant? Går det som ett
steg i att uppnå detta att upptäcka skillnader i distributionen av ord, som talar om
för systemet om ett ord är relevant och informationsbärande i sammanhanget eller
inte? Detta är frågor vi söker svara på i denna studie.

1.3 Information lagrad i modellen

Användningen och distributionen av ord ser olika ut och varierar över olika sorters
ord, den distributionella karaktären är alltså olika för olika kategorier av ord i
språket. Ser vi till de grammatiska ordklasserna i det svenska språket är det skillnad
när substantiv placeras in i en mening och när ett verb placeras in. Orden följer regler
om hur de kan placeras i ett sammanhang och vilka attribut som är tillåtna till ett
visst specifikt ord. En bil kan exempelvis inte cykla och Per kan inte ställa (punkt),
men han kan ställa sin klocka. Dessa konventioner i språket och begränsningar i
användningen av ord borde på något sätt återspeglas i modellen. Vi tror även att
de ord som klassificeras som informationsbärande (se avsnitt 2.1) följer något (för
oss kanske mer obestämt) mönster baserat på sammanhang och användning. Vi
tror att det finns en skillnad i distributionen mellan orden vi vanligtvis klassar som
informationsbärande och starkt referentiella, som exempelvis ”bil” och ”cykla” och
orden vi klassar som mer informationsfattiga som ”kan” och ”inte” och frågan är om
det är möjligt att hitta en metod för att extrahera information om ords egenskaper
från modellen och nyttja detta. [10]

1.4 Förhoppningar med studien

Förhoppningen är att i denna studie kunna ge svar på frågan om det finns distribu-
tionella skillnader i karaktären mellan olika kategorier av ord. Detta för att kunna
möjliggöra optimering och effektivisering av system för informationsanalys. Denna
rapport skall kunna verka som underlag för vidare studier och undersökningar om
hur att förbättra automatiserad informationsanalys. Denna studie kan även ses som
en grund för mer teoretiska undersökningar om ordrums struktur, då detta också
är något som inte är fullt utforskat. [21]
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1.5 Tillämpningar och användningsfall

Att kunna effektivt söka och analysera information från stora textdatabaser är något
som dagligen behövs och görs i dagens IT-samhälle. Två exempel på applikationsom-
råden är sökmotorer och omvärldsbevakning. I detta kapitel behandlas dessa båda
områden och specifikt resoneras det kring vilken information som eftertraktad att
erhålla från en modell för textanalys i de två områdena.

1.5.1 Sökmotorer

Automatisk informationssökning har en stor del i hur det moderna digitala sam-
hället växt fram. En bra sökmotor kan hjälpa till att skapa en gourmetmåltid av
de få torftiga ingredienser som gömt sig längst in i kylen, ge en diagnos på ett inte
alltför allvarligt sjukdomstillstånd eller nästan vad som helst annat en användare
kan tänkas vilja få information om. Företag som exempelvis Google har genom att
tillgodose behovet av informationssökning kunna bygga upp en organisation som
kretsar kring en välfungerande sökmotor.

En sökmotor skall utifrån ett eller flera ord kunna hitta informationen som använ-
daren letar efter. Alla påträffade (potentiellt) eftersökta webbsidor och dokument
rankas, sorteras och presenteras sedan för användaren med den mest troliga träffen
högst upp. Vilka av de nämnda sökorden som påträffas i dokumentet och hur ofta
dessa förekommer är faktorer som spelar in vid viktningen. [20] Även webbsidorna
där träffarna återfinns undersöks och valideras. Faktorer som granskas här kan vara
hur uppdaterad sidan är samt hur många andra sidor som länkar till den specifi-
ka webbplatsen. För att undvika spamsidor genomförs oftast en stavningskontroll
på webbsidan eller dokumentet. [6] Det kan även variera från sökning till sökning
vilken information det är användaren vill erhålla från systemet. Den eftertraktade
träffen kan till exempel i ena fallet vara ett helt textdokument, vem som skrev den
och när, och i det andra fallet kanske en sammanfattning av faktan presenterad i
en text eller hur folk ställer sig till denna presenterade faktan. Ett smart system för
textanalys måste kunna vara till hjälp oavsett informationsbehov hos användaren.
Det skall kunna sålla bland vad som är oväsentligt eller ointressant med avseende på
det informationsbehov som för tillfället är i fokus och ta fram det som bäst passar
användaren i dessa olika fall.

En sökning på abstrakta termer och fraser och mångtydighet kan innebära problem
(mer om detta i avsnitt 2.2.4) som kräver att man specificerar sin sökning ytter-
ligare och matar systemet med egna rimliga associationer för att säkerställa att
träffarna kommer ge information om just det tilltänkta ämnet eller ordet. Om ett
textanalyssystem kan identifiera att ett sökord är mångtydigt skulle en sökmotor
kunna fråga användaren om vilken av betydelserna användaren avsåg.
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1.5.2 Omvärldsbevakning

Att kunna förutspå framtiden är en vision som redan, dock i något begränsad form,
kan vara en realitet. Genom att bevaka populära medier på internet, där mängder
av informationsströmmar passerar varje dag, är det möjligt att med relativt stor
säkerhet och precision säga vad som kan väntas inom en snar framtid. [3] Händel-
ser i omvärlden och närområdet genererar Twitterinlägg och Facebookstatusar för
att upplysa, dela med sig av och kunna ge sin personliga åsikt. Dessa källor är näs-
tan obegränsade i uppdateringsfrekvens (jämfört med exempelvis dagstidningar) då
vem som helst, när som helst kan dela och sprida information. Detta är en snabb
indikator på vad omvärlden tycker och tänker och det är inte otänkbart att online-
medierna i framtiden kan gå om rotade och välkända tidningar som exempelvis The
New York Times i termer om uppdatering och spridning. [19] Svårigheterna ligger
i att kunna läsa av och sålla all den information som dagligen produceras.

Händelseutfall

För att en modell för informationsanalys skall ge bra resultat krävs bra sorterings-
teknik och effektiva algoritmer. En modell som bevakar omvärlden måste ta hänsyn
till relationer och associationer ord emellan. För att förutspå en vinst i Melodi-
festivalen krävs inte bara att artistens namn eller låtnamn nämns mycket på de
sociala medierna, utan även att associationerna till det ordet, det vill säga de ord
som förekommit ofta i anknytning till låtnamnet eller artisten, till största del är
positiva. En optimal algoritm skulle önskvärt även kunna avgöra hur relevant ordet
som är associerat är. En artist sjunger högst troligen och detta ord är inte infor-
mationsbärande i just detta sammanhang. Om det istället skulle vara kungen eller
statsministern som sjunger är det mer intressant och ordet sjunger skulle i detta
fall betraktas som ett mer informationsbärande ord (för grundligare genomgång se
rubriken Informationsbärande i avsnitt 2.1.3).

Marknadsföring

En ytterligare tillämpning inom området omvärldsbevakning skulle exempelvis vara
att kunna utläsa populäritet hos företag. Att samla texter och söka igenom i vilka
sammanhang ett specifikt företag nämns ofta skulle kunna vara till hjälp för att
företaget på bästa sätt skall kunna placera och rikta sin reklam mot den tilltänkta
målgruppen. Det skulle också kunna fungera som en indikator på om företaget om-
nämns övervägande positivt eller negativt i medierna. Företaget kan utifrån denna
information förbättra sina produkter efter användarönskemål eller styra verksam-
heten åt det håll kunderna efterfrågar. [18]
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Upptäcka pandemier

Tidigare forskningar har gjorts kring huruvida det är möjligt att förutspå influ-
ensautbrott genom bevakning av dataflöden och texter på internet. I rapporten
”Internet-based surveillance systems for monitoring emerging infectious diseases”
[15] stärks denna tes. I rapporten visas att det finns kopplingar att dra mellan vad
som sägs på internet och utbrott av folkhälsorelaterade sjukdomar och pandemier,
och genom textanalys är det möjligt att i förväg förutspå utbrottet. Detta ger sjuk-
vården i berört område möjlighet att planera och göra förberedelser för att minska
antalet insjuknade i befolkningen. I samhällets högriskgrupper kan det vara möjligt
att eventuellt distribuera smittskyddsinformation och vaccination på ett tidigare
plan och rädda liv. Ett exempel på tillämpning inom det här området är tjänsten
Google Flu Trends där det utnyttjas att vissa söktermer fungerar som indikatorer
på influensaktivitet. [5]
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2. Teori

2.1 Språk

För att kunna bygga en matematisk modell för datoriserad textanalys är det först
lämpligt att behandla några begrepp som används när vi pratar om och modellerar
ord och språk. I det här kapitlet kommer grammatik och ordklasstillhörighet samt
begrepp som betydelse, informationsbärande och mångtydighet att diskuteras.

2.1.1 Grammatik och ordklasstillhörighet

Svenska språket har under århundraden byggts på och växt och är som vi kän-
ner idag beskrivet genom det svenska ordförrådet och de konstruktioner i vilka de
erkända svenska orden kan användas. I och med förändringar i samhället, nya in-
novationer och ständiga influenser från andra språk dyker det varje år upp nya ord
att addera till ordlistan och då även regler för hur dessa nya ord bör användas.
Ändringar och tillägg till redan rotade ord är dock betydligt mer sällsynta. [9] Den
klassiska grammatiken och dess ordklasser är ett ramverk för hur orden i ett språk
tillåts användas och fogas samman för att konstruera meningar. Ett specifikt ord
begränsas utefter sin betydelse och kan inte placeras in alla sammanhang hur som
helst. Ordet sätter i sin tur begränsningar på dess omgivning och krav på de ord
som kan placeras där.

Granskar man språket förutsättningslöst, till exempel genom datoranalys, kommer
denna kategorisering av ord att bestå och återspeglas i modellen? Vi tittar noggran-
nare på exemplet från inledningen som löd:

”En bil kan inte cykla och Per kan inte ställa (punkt), men han kan
ställa sin klocka.”

Vi är helt överens om att cykla och ställa är exempel på det skolgrammatiken kallar
verb, men ordet ställa har uppenbarligen ytterligare begränsningar i sin användning

7



KAPITEL 2. TEORI

än vad moderklassen verb sätter. Cykla är bara ett exempel bland många som
kräver att det paras ihop med en viss specifik grupp substantiv för att meningen
inte skall bli konstig eller helt felaktig. Det är möjligt att uppdelningen i ordklasser
är gammalmodig. Det verkar från detta exempel som att det finns ytterligare regler
vid ords användande och vid inplacerandet av ord i meningar och sammanhang.
De kategorier skolgrammatiken använder kanske inte är ändamålsenliga för dessa
användningsfall och därför måste kanske nya kategorier av ord införas, som istället
grundar sig i deras användbarhet för någon uppgift. Detta kan vara värdefullt att
ha i åtanke när man modellerar språk och inte nödvändigtvis låsa sig vid att ord
tillhörande samma ordklass bör ”bete” sig likadant.

2.1.2 Betydelse

Med ett ords betydelse avses vilken innebörd ett ord har för en person som talar
och förstår språket, samt till vilka associationer denne gör till det specifika ordet.
Betydelsen av ett ord är subjektiv och skiljer sig i vissa fall åt med små variatio-
ner från person till person. För att möjliggöra kommunikation krävs dock att den
språksamfundliga uppfattningen om ordets betydelse är någotsånär överenskommen
och bestämd. När vi kommer i kontakt med nya ord lär vi oss betydelsen av or-
det genom att studera sammanhanget i vilket ordet uppkommit. Ord med liknande
betydelse påträffas nämligen oftast i liknande sammanhang. [21] Vi betraktar även
vad andra personer som är bekanta med betydelsen av ordet har tilldelat ordet för
associationer. Det är utifrån dessa betraktelser vi bygger upp vår egen ordlista och
förståelsen för nya ord. [1]

Vissa ord är enklare att ge betydelse än andra. Konkreta ord som ”himlen”, ”mark”
och ”hund” är enkla att fysiskt visa och ge betydelse till, varför den generella upp-
fattningen om ordets betydelse ofta är starkt gemensam. Det är ofta konkreta ord
som en person lär sig först, när denne kommer i kontakt med ett språk för förs-
ta gången. Abstrakta ord som ”vilja” och ”vacker” är svårare att distinkt definiera
och förklara och större variation i uppfattningen om ordets betydelse finns därför
mellan personer. Användandet och sammanhangen i vilka konkreta ord används är
mer bestämd och begränsad än användandet och sammanhangen i vilka abstrakta
abstrakta ord används.

2.1.3 Informationsbärande ord

Tidigare i rapporten har det refererats till ord som relevanta och i sammanhanget
informationsbärande. Detta syftar till att betydelsen av ordet direkt ger läsaren
någon information om sammanhanget. Konkreta ord, vilket många ord i ordklassen
substantiv är, är mer referentiella, alltså att de refererar till något specifikt, än vad
de abstrakta orden är. Om alla ord utom substantiven plockas bort ur en text fås
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ändå en övergripande uppfattning om vad texten behandlar. Uppfattningen är utan
vidare ledning och värdering men det går ändå att få en översikt av sammanhanget.
Se nedan exempeltext från Googles hemsida [4] om svårigheterna med nonsenssidor
på internet. Med endast substantiv erhålles detta:

Skräpwebbplatser tätposition sökre-
sultaten tekniker sökord, länkar
PageRank text skärmen. användare
webbsidorna mängden, webbplat-
sägare webbplatser .

Om enbart verben behålles ser texten ut som följer och det blir svårt att få någon
uppfattning alls om sammanhanget:

försöker manipulera
instoppad ,
försvinner , är
blir hitta.

Att substantiv är informationsbärande och verb i allmänhet inte är det, är dock
inget som gäller i alla situationer. Just denna subjektiva uppfattning om vad som
är informativt i sammanhanget gör det till ett svårt begrepp att definiera. Ett ord
kan till exempel i ett sammanhang vara informationsbärande medan samma ord i
ett annat sammanhang inte är det. Generellt sett är ord som inte förväntas dyka
upp i sammanhanget där de påträffas informationsbärande, till skillnad från om
ordet påträffas i sitt förväntade sammanhang. Även detta kan vara subjektivt i viss
mån, men oftast bygger den på den i språksamfundet gemensamma uppfattningen
om ordet.

För att klargöra, vi ämnar inte ge svar på frågan vad det är som gör ett ord in-
formationsbärande. Detta kapitel är främst för att belysa vad som menas när ord
refereras till som informationsbärande i denna rapport, och det är då oftast starkt
referentiella ord, titelord, uppslagsord och exempelvis konkreta substantiv som åsyf-
tas.

Mångtydighet

Med mångtydighet menas att ett ord kan ha olika betydelser. Vilken betydelse det
mångtydiga ordet har bestäms ur sammanhanget i vilket det påträffas. Mångtydig-
het är därför ett problem som kan ställa till det när språk och ord studeras. Ett ord
som kör kan användas som antingen ett verb eller ett substantiv. Uppfattningen
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om ordets betydelse och associationerna till ordet kommer därför att färgas av båda
dessa användningsområden. Detta är ett speciellt vanligt problem i det engelska
språket då de flesta engelska verb även är substantiv.

I frasen ”Det är grönt.” får det till betydelsen synnerligen välbestämda ordet ”grönt”
en annan funktion i form av ett godkännande istället för en färg. I liknelse med
de abstrakta orden (diskuterade i avsnittet om betydelse) uppkommer här samma
problem med att bestämma sammanhang. Detta problem är vanligt med ord som
används metaforiskt.

Problemen nämnda i detta avsnitt är inte specifika problem som gäller enbart för det
svenska språket utan är högst troligen rent språkliga problem som är applicerbara
på de flesta, om inte alla, språk i världen. Det är en svår och enormt tidskrävan-
de uppgift att manuellt lära en språkmodell alla dessa undantag från den givna
standarden och problemen nämnda här är sådana som bör tas i beaktning när en
matematisk modell av språket görs.

2.2 Att modellera språk

Med några viktiga språkliga aspekter utredda i föregående avsnitt ska detta avsnitt
klargöra hur språk kan modelleras matematiskt för att sedan gå vidare med hur
detta kan utnyttjas för de önskade ändamålen.

Nyckelbegreppet här är ords betydelse (se avsnitt 2.1.2), vilket är eftertraktat att
kunna modellera för att ha möjlighet till effektiv datoriserad textanalys. Ett sätt
att åstadkomma detta är med en så kallad ordrumsmodell (eng. word space model).
Ett ordrum, eller semantiskt rum som det också kallas, är ett vektorrum där ord
representeras av vektorer (punkter) och där ordens plats i rummet avgörs av dess
betydelse, vilket innebär att ord med liknande betydelse ligger nära varandra i
rummet. Mer precist är det alltså ords betydelse i förhållande till andra ord som
kan modelleras på detta sätt, det vill säga ords likhet i betydelse, eller synonymi
som det ofta benämns. Dessa egenskaper hos ett ordrum kan sammanfattas med
”Den geometriska metaforen om betydelse” [21]:

”The geometric metaphor of meaning: Meanings are locations in a
semantic space, and semantic similarity is proximity between the loca-
tions.”

Med denna grundförutsättning avhandlad är det läge att beskriva hur ords betydelse
kan representeras och följaktligen hur ett ordrum byggs upp, via några mindre
omvägar för att kunna introducera och definiera nödvändiga begrepp.
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2.2.1 Att representera betydelse med distributionella data

En ordrumsmodell använder statistiska angreppssätt för att representera ords bety-
delse och likhet i betydelse. Modellen ”lärs upp” genom inläsning av stora mängder
språkliga data, skapad och skriven av människor, ofta i form av textsamlingar sam-
mansatta med stor omsorg. En sådan textsamling brukar kallas korpus. Med hjälp
av inläsning av verkliga språkdata är det möjligt att extrahera information om hur
olika ord används. Den information som utnyttjas är i vilka omgivningar (eng. en-
vironments) ett ord används. Omgivning kallas inom lingvistiken för kontext, och
med ett ords kontext avses alltså de andra ord som omger det aktuella ordet. Orden
innan det aktuella ordet kallas vänsterkontext och orden efter kallas högerkontext.
Om en ordbok konsulteras finnes vidare indikation på varför ett ords kontext är
intressant för att representera betydelse [17]:

”context [. . . ] 2. the words that come just before and after a word or
sentence and that help you understand its meaning”

Människor använder ofta kontexten just för att förstå ett okänt ords betydelse. Som
ett exempel kan vi ta meningen:

”Personen skrev med en *** i sitt skrivblock.”

Ett ord i meningen är maskerat med ***, men det kan ändå göras kvalificerade
gissningar gällande vilket ord det skulle kunna vara. Från det maskerade ordets
kontext erhålles information om ordet. Kontexten berättar att *** måste vara något
som en människa kan använda till att skriva i ett skrivblock. Redan i den relativt
lilla kontexten ovan har kraftiga begränsningar för ordet *** inträtt. Det kan till
exempel inte vara boll eller färdas utan det måste vara något som går att använda
till att skriva, som penna, krita eller pensel. Ordet måste också uppfylla kravet att
skrivandet ska kunna ske i just ett skrivblock, varför ord som dator och skrivmaskin
går bort, trots att dessa är saker som går att skriva med. Det maskerade ordet
begränsas alltså av dess kontext, och betydelsen av *** har implicit definierats av
kontexten. Därför kan en representation av ett ord och dess betydelse framställas
med hjälp av ordets kontexter. Begreppet distribution introduceras med hjälp av
Zellig Harris [7]:

”The distribution of an element will be understood as the sum of all its
environments.”

Ett ords distribution över en korpus, alltså ordets samlade kontexter, tycks med
anledning av resonemangen ovan kunna vara en lämplig representation av ordets
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betydelse. Observera också att de godkända orden att ersätta exempelmeningens
maskering med, penna, krita och pensel, är tämligen goda synonymer till varandra.
Eftersom dessa ord är helt utbytbara i exemplets kontext är det ett rimligt anta-
gande att dessa ord kan förekomma i samma eller liknande kontexter i en korpus.
Det innebär vidare att ordens distributioner över korpusen kommer att vara lik-
nande. Denna argumentation kan sammanfattas i den så kallade ”distributionella
hypotesen” som finns i lite olika formuleringar, här av Sahlgren [21]:

”The distributional hypothesis: words with similar distributional
properties have similar meaning.”

Nästa fråga är hur att skapa ett ordrum, givet idéerna om att betydelse är plats
i ett ordrum, att närhet i ordrum motsvarar likhet i betydelse samt att ett ords
betydelse kan representeras av dess distribution över en korpus. Detta behandlas i
nästa avsnitt.

2.2.2 Att konstruera ordrum från distributionella data

Vid konstruktion av ett ordrum måste först bestämmas hur stor del av ordens
kontexter som skall tas hänsyn till. Detta brukar kallas fönsterstorlek. Med en föns-
terstorlek på 2+3 menas att den del av ett ords kontext som beaktas vid inläsning
av en korpus utgörs av de två närmast föregående och de tre närmast efterföljande
orden. Det finns ingen vedertagen optimal inställning av fönsterstorleken, och som
Sahlgren sammanfattar har många olika förslag framförts under ordrumsmodellens
historia. [21] Allt från tre ord [2] till 100 ord, [23] eller ett fönster av 1000 tec-
ken [22] har använts. Lämplig fönsterstorlek är snarast något som bör bestämmas
genom experimentella undersökningar för det aktuella ändamålet. Men som också
påpekas av bland annat Karlgren och Sahlgren [12] har flera experiment indikerat
att ett smalt kontextfönster, som 2+2 eller 3+3 ord, är fördelaktigt för att avgöra
just likhet mellan ords betydelse.

Med fönsterstorleken bestämd är nästa steg att överföra den distributionella infor-
mationen, alltså informationen om ett ords kontexter, till en geometrisk representa-
tion och bygga upp ordrummet. Denna geometriska representation är en så kallad
kontextvektor, en vektor som innehåller den samlade informationen om ordets kon-
texter och som avgör ordets plats i ordrummet. Kontextvektorer kan skapas på
flera sätt, men det enklaste och mest intuitiva är att generera en samförekomst-
matris (eng. co-occurrence matrix). I denna matris noteras för varje (unikt) ord
i korpusen hur många gånger varje annat ord förekommer inom kontextfönstret,
alltså hur orden samförekommer.
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Ju mer man vet desto mer vet man att man inte vet.

Figur 2.1. En exempelmening.

Kontextord
Fokusord ju mer man vet desto att inte

ju 0 1 0 0 0 0 0
mer 1 0 1 1 1 0 0
man 0 1 0 2 0 2 1
vet 0 1 2 0 1 0 1

desto 0 1 0 1 0 0 0
att 0 0 2 0 0 0 0
inte 0 0 1 1 0 0 0

Tabell 2.1. Samförekomstmatris för exempelmeningen i figur 2.1.

Betrakta exempelmeningen i figur 2.1. Med fönsterstorlek 1+1 består kontextfönst-
ret till ju av [mer] och kontextfönstret till (första förekomsten av) mer av [ju, man].
Kontextfönstret till desto består på samma sätt av [vet, mer] och så vidare. Om
alla samförekomster tabelleras erhålles samförekomstmatrisen i tabell 2.1. Med fo-
kusord menas det ord vars kontext för tillfället granskas, och med kontextord avses
de ord som finns inom fokusordets kontextfönster. Matrisen innehåller en rad per
unikt ord i korpusen, som här endast består av en mening. Raden för ett ord inne-
håller information om ordets samlade kontexter – dess distribution – över korpusen.
Denna rad utgör ordets kontextvektor. Kontextvektorn för mer är således den 7-
dimensionella vektorn v = (1 0 1 1 1 0 0) , och avgör platsen för ordet mer
i det 7-dimensionella ordrummet. Med n unika ord i korpusen blir kontextvektorer-
na (och följaktligen även ordrummet) n-dimensionella, och förekomstmatrisen blir
en n× n-matris.

Med ordrummet och kontextvektorerna skapade är nästa fråga hur att beräkna
närhet i rummet.

2.2.3 Att beräkna närhet

Kom ihåg från inledningen av avsnitt 2.2 ”Den geometriska metaforen om betydel-
se” som säger att närhet i rummet innebär likhet i betydelse. Men hur bör ett ords
närhet i förhållande till ett annat ord beräknas? Det finns olika sätt att beräkna vek-
torers avstånd, närhet och likhet. Det mest uppenbara är sättet är ”vanlig” avstånds-
beräkning, euklidiskt avstånd. Med två kontextvektorer u = (u1 u2 · · · un) och
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v = (v1 v2 · · · vn) ges det euklidiska avståndet dem emellan av:

dE(u,v) =

√√√√ n∑
i=1

(ui − vi)2, (2.1)

vilket är specialfallet med N = 2 av Minkowski-avstånd:

dM (u,v) =
(

n∑
i=1
|ui − vi|N

) 1
N

(2.2)

Ett annat alternativ är mäta likhet genom att använda skalärprodukten mellan
vektorerna:

u · v =
n∑

i=1
uivi (2.3)

Problemet med alla dessa mått är att de ej tar hänsyn till ordens frekvens, alltså hur
ofta de har förekommit i korpusen. [21] Högfrekventa ord kommer att få kontextvek-
torer med större belopp än lågfrekventa ord. Säg att ord1 och ord2 är synonymer
och förekommer i exakt samma kontexter, men ord2 förekommer många gånger
fler än ord1. Då kan det euklidiska avståndet mellan ord1 och ord2 vara längre än
mellan ord1 och ett annat ord, ord3, som betyder något helt annat och förekommer
i helt andra kontexter. Denna situation överensstämmer inte med grundantagandet
att närhet i rummet innebär likhet i betydelse. För att lösa problemet kan vekto-
rerna normeras, vilket gör att alla kontextvektorer hamnar på den n-dimensionella
enhetshypersfären i det n-dimensionella ordrummet. Med alla vektorer lika långa
inses att ett lämpligt angreppssätt för att avgöra vektorernas relativa närhet är
att se till skillnaden i vektorernas riktning. En passande metod är att använda cosi-
nusmåttet, eller cosinuslikhet (eng. cosine similarity), [21] det vill säga att ta cosinus
av vinkeln mellan två vektorer. Detta kan enkelt beräknas genom:

simc(u,v) = u · v
|u||v| (2.4)

För ord som förekommit i precis samma kontexter (och med samma relativa fördel-
ning), det vill säga att deras kontextvektorer är parallella, erhålles simc = 1. För
ord som ej haft några gemensamma ord i sina respektive kontexter, det vill säga att
deras kontextvektorer är ortogonala (i fallet med kontextvektorerna genererade av
samförekomstmatrisen, mer om detta i nästa avsnitt), erhålles simc = 0. Givetvis
kan cosinusmåttet översättas till vinkelavståndet mellan de två vektorerna genom:

θ(u,v) = arccos(simc) (2.5)

14



2.2. ATT MODELLERA SPRÅK

I idealfallet, när realiteten överensstämmer med modellens grundantaganden, ges
alltså den bästa synonymen till ett givet ord av det ord som ger det högsta värdet
på cosinusmåttet, motsvarande minsta vinkelavståndet. Cosinuslikhet nära 1 mellan
ord är dock ovanligt, även exempelvis simc = 0.5, motsvarande ett vinkelavstånd
på 45◦, innebär väsentlig likhet mellan två ord. [11] simc = 0, innebär att orden är
helt orelaterade.

Sammanfattningsvis har nu framställts en metod för att modellera och analysera
språk. Modellen byggs genom inläsning av en korpus och varje unikt ord represen-
teras av dess distribution över korpusen. Ett ords plats i ordrummet avgörs av den
distributionella informationen, i form av en kontextvektor. För att mäta två ords
likhet i betydelse används cosinusmåttet, alltså cosinus av vinkeln mellan ordens
kontextvektorer.

2.2.4 Svårigheter

Efter föregående delavsnitt är det känt hur ordrumsmodellen fungerar och byggs
upp, och detta delavsnitt kommer att belysa och diskutera vissa av de svårigheter
som är behäftade med språkmodellering i form av ordrum. Svårigheterna är av olika
karaktär; det finns språkliga, matematiska/geometriska samt data- och beräknings-
mässiga svårigheter. Nedan beskrivs vissa av dessa. För mer läsning om svårigheter,
se exempelvis [11] och [21].

Språkliga svårigheter

De språkliga svårigheterna med att bygga ordrum och analysera text korrelerar väl
med de allmänna språkliga problem som diskuterades i avsnitt 2.1, som mångtydiga
ord och ord med oprecis betydelse.

Ett mångtydigt ord som har två helt olika betydelser, om än vardera väldigt precisa
och väldefinierade, kommer att präglas åt olika riktningar i ordrummet. Detta ef-
tersom det mångtydiga ordet definieras av två separata ”uppsättningar” kontexter,
en för vardera betydelse. Problem kan då uppstå med att genom modellen avgöra
ordets betydelse, eftersom ordet kan hamna längre ifrån synonymer (eller relatera-
de ord) för respektive betydelse än om ordet enbart haft den ena betydelsen. Ord
vars betydelse är svårdefinierad, som abstrakta och vaga ord, eller ord som används
metaforiskt eller i väldigt många olika kontexter kan också vara svåra att analysera
med en ordrumsmodell eftersom det kan ge upphov till en mycket bred distribution
där ingen särskild sorts kontext dominerar.
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Matematiska och geometriska svårigheter

De matematiska svårigheterna med ordrumsmodellen har främst att göra med rum-
mets höga dimensionalitet. Människor är vana vid att betrakta och hantera två-
och tredimensionella rum eftersom den omgivande världen är tredimensionell och
bilder, skärmar samt kartor är tvådimensionella. Dessa lågdimensionella rum har
vi därför en bra intuition och förståelse kring hur att röra sig i. Men längre än så
sträcker sig ofta inte uppfattningen, och fler än tre dimensioner är mycket svårt att
visualisera. När ett vektorrum har hundra- eller tusentals dimensioner krävs genast
nya tankesätt. En av effekterna är att det finns mycket mer ”plats” för saker att ta
vägen, och det går till exempel att ha ett system av många fler vektorer som alla är
ortogonala mot varandra (nämligen lika många som antalet dimensioner). Antalet
nästan ortogonala riktningar är dessutom långt många fler. [13]

En annan effekt i högdimensionella rum är att det mesta av volymen, och ytan,
av en enhetshypersfär finns kring ekvatorn. [8] Det gäller även i lägre dimensioner,
till exempel är det största horisontella tvärsnittet av en tredimensionell sfär vid
ekvatorn. Effekten ökar med antalet dimensioner. Notera att ekvatorn generellt för
en n-dimensionell hypersfär är en (n − 1)-dimensionell hypersfär, och ekvatorn är
ortogonal mot den koordinatriktning den ej utbreder sig i. En tredje effekt, som
delvis följer av föregående, är att två slumpmässigt valda punkter nästan alltid
ligger ungefär ortogonalt med avseende på origo. Detta kan enkelt visualiseras i tre
dimensioner:

Tag en slumpmässigt vald punkt på tredimensionella enhetssfären. Rotera för en-
kelhets skull nu koordinatsystemet så att den valda punkten sammanfaller med
nordpolen. När nu en andra slumpmässig punkt skall väljas inses att sannolikheten
för var denna punkt hamnar är störst kring ekvatorn av samma anledning som att
det mesta av sfärens volym och yta finns kring ekvatorn enligt ovan. Även detta
kan generaliseras till högre dimensioner, och effekten ökar med dimensionaliteten.
För rum med tusentals dimensioner är sannolikheten extremt liten att den andra
slumpade punkten hamnar utanför ett smalt intervall kring ekvatorn.

En annan geometrisk svårighet uppstår på grund av hur modellen är uppbyggd. I
slutet av föregående delavsnitt nämndes att simc = 0.5 implicerar väsentlig likhet i
betydelse mellan två ord, och alltså vad som anses nära i rummet (se ”Den geomet-
riska metaforen om betydelse” i inledningen till avsitt 2.2). Situationen kan alltså
uppstå att vinkeln mellan ord1 och ord2 är 45◦, vinkeln mellan ord2 och ord3 är
45◦, och vinkeln mellan ord1 och ord ord3 är 90◦. ord1 är alltså nära ord2 som
är nära ord3, men ord1 och ord3 är helt orelaterade. Den höga dimensionaliteten
innebär vidare att fler sådana situationer kan uppstå samtidigt, på grund av det
stora antalet riktningar i rummet.
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Data- och beräkningsmässiga svårigheter

Med stora datamängder finns risk för effektivitetsproblem. Om komplexiteten –
hur beräkningstiden beror av indatas storlek – är för hög blir algoritmer snabbt
ineffektiva då datamängden ökar. En korpus med 50000 unika ord kommer att
generera en samförekomstmatris av storlek 50000 × 50000. Ordrummet blir alltså
50000-dimensionellt och kontextvektorerna innehåller 50000 element vardera. Detta
kan vara en otymplig representation av datamängden, och avståndsberäkningar
mellan kontextvektorer tar längre tid ju större dimensionalitet vektorerna har.

Vidare kan anses att detta är ett ineffektivt sätt att representera datamängden
av anledning att det tar onödigt stor plats i förhållande till hur mycket faktisk
information representationen innehåller. Detta eftersom den allra största delen av
elementen i en samförekomstmatris är 0 (typiskt > 99% [21]). Ovanstående beror på
att de flesta ord ej kan förekomma tillsammans med de flesta andra ord, på grund
av de språkliga begränsningar som beskrevs i avsnitt 2.1.

Det finns dock lösningar till vissa av ovannämnda problem, och detta behandlas i
nästa delavsnitt.

2.2.5 Dimensionsreduktion och Random Indexing

De flesta språkliga och matematiska svårigheterna med en ordrumsmodell är svåra
att påverka, men det finns åtgärder att vidta för att minska datastorleken i ordrum-
met och dess dimensionalitet samt effektivisera beräkningar. Detta görs med hjälp
av dimensionsreduktion, alltså att ordrummets dimensionalitet minskas.

Dimensionsreduktion kan implementeras på flera sätt. Det enklaste och mest naiva
är att filtrera bort vissa ord vid skapandet av samförekomstmatrisen, till exempel
baserat på ordklass/-kategori eller att exkludera de mest högfrekventa orden (”och”,
”att”, ”men” etc.) eftersom dessa aldrig är särskilt informationsbärande. Genom att
antal ord i matrisen minskas reduceras även dimensionaliteten.

Ett annat tillvägagångssätt är att använda latent semantisk analys (eng. latent
semantic analysis), LSA. [14] LSA går ut på att försöka identifiera rummets ”un-
derliggande”, latenta, dimensioner. Det görs vanligen genom singulärvärdesdekom-
position, SVD, en matematisk metod för att faktorisera samförekomstmatrisen i tre
mindre matriser varav en är en diagonalmatris vars värden representerar hur rele-
vant motsvarande dimension är. De ”minst viktiga” dimensionerna kan då raderas
genom att de rader/kolumner med lägst värde på diagonalelementet raderas från
matrisen, och detsamma för motsvarande rader/kolumner i de övriga två matri-
serna. De trunkerade matriserna multipliceras sedan samman för att återskapa en
approximation av den ursprungliga samförekomstmatrisen, med reducerad dimen-
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sion.

Ytterligare ett sätt är Random Indexing, RI, [21] vilket är den viktigaste imple-
mentationen för denna rapport då de ordrum som används i studien är implemen-
terade med hjälp av Random Indexing. Till skillnad från ovannämnda dimensions-
reduktioner reducerar inte RI dimensionaliteten hos ett befintligt ordrum skapat
från en samförekomstmatris, utan skapar istället ordrummet på ett annat vis från
grunden. Varje gång ett nytt ord påträffas vid inläsning av en korpus tilldelas ordet,
förutom en (ursprungligen tom) kontextvektor, även en indexvektor. Denna index-
vektor är av en i förväg bestämd och relativt låg dimensionalitet (i förhållande till
typiska samförekomstmatriser), exempelvis 1000. Indexvektorn skapas genom att
ett bestämt (lågt) antal +1:or och −1:or slumpmässigt placeras i vektorn (därav
namnet Random Indexing), och resterande element är 0. Sannolikheten att två ord
ska råka få samma indexvektor är försumbart låg (∼ 4 · 10−12 för 1000 dimensioner
med två +1:or och två −1:or i indexvektorerna). Till ordets kontextvektor adde-
ras sedan indexvektorerna för orden inom kontextfönstret, vilket innebär att även
kontextvektorerna och således ordrummet blir 1000-dimensionella. I jämförelse med
exemplet i föregående delavsnitt är det en klar förbättring att kunna lagra informa-
tionen från en korpus med 50000 unika ord i en 50000× 1000-matris istället för en
50000 × 50000-matris. En fördel med RI är alltså att ordrummets dimensionalitet
hålls konstant och inte ökar med ökad storlek på indata.

Eftersom indexvektorerna är slumpade kommer kontextvektorerna för två helt ore-
laterade ord, ord1 och ord2, att innehålla slumpdata från skilda kontexter. ord1
och ord2 kommer därför att förhålla sig till varandra som vore de slumpade. Och
som beskrevs i delavsnitt 2.2.4 är sannolikheten extremt stor att två slumpmässigt
valda punkter i ett högdimensionellt rum är ungefär ortogonala. Därför gäller det
även för RI att cosinusmåttet för två orelaterade ord är 0 (eller ungefär 0). Att
cosinusmåttet för två ord med teoretiskt identisk betydelse är 1 gäller givetvis även
för RI.

Med modellen motiverad och beskriven, samt dess egenskaper och svårigheter dis-
kuterade, är det nu dags att gå vidare med metodval och implementation.

18



3. Undersökning av distributio-
nell karaktär

Målet med denna studie är att undersöka om ordrumsmodellen på något sätt kan
användas för att särskilja vissa kategorier av ord från andra. Det är viktigt att ha
i åtanke att den enda information som finns lagrad i ordrumsmodellen är ordens
distribution över en korpus. Information om ordklasstillhörighet eller andra katego-
riseringar finns ej lagrad explicit och det gäller även mångtydighet, huruvida ett ord
är abstrakt eller konkret och andra språkliga aspekter. Tesen är dock som tidigare
sagt att den här typen av egenskaper finns implicit lagrade i den distributionella
informationen.

Tidigare undersökningar har bland annat gjorts av Karlgren [10], Sahlgren [21]
samt Nilsson och Ekgren [16]. Mycket av de liknande undersökningar som gjorts
har varit av typen trial-and-error, eftersom det är svårt att veta vad som ska letas
efter. Dessutom har det ofta handlat om att försöka karaktärisera ordrum globalt,
men då denna studie söker svara på frågor om ord och ordkategoriers egenskaper
är mer lokala undersökningar av ordrummet aktuella.

En sådan distributionell egenskap som går att undersöka lokalt är hur ordrum-
mets intrinsiska dimensionalitet varierar. [11] Detta är metoden som i denna studie
använts för att undersöka ord och ordkategoriers distributionella karaktär.

3.1 Intrinsisk dimensionalitet

Med intrinsisk dimensionalitet menas ett rums inneboende eller ”naturliga” dimen-
sionalitet, alltså hur många dimensioner som ”behövs” eller är ”relevanta” lokalt.
En sådan undersökning kan eventuellt också vara relevant för dimensionsreduktions-
implementationer, jämför med beskrivningen LSA i avsnitt 2.2.5.

För att illustrera hur den intrinsiska dimensionaliteten kan beräknas ges ett exempel
i lägre dimensioner, vilket är mer intuitivt att hantera:
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Betrakta punkter homogent utspridda i en dimension. Antalet punkter inom ett
visst avstånd från origo, radien r, kommer att vara proportionellt mot radien. I
två dimensioner kommer antalet punkter inom r från origo, eller inneslutna av en
cirkel med radie r om man så vill, att växa kvadratiskt med radien. Och på samma
sätt renderar tre dimensioner att antalet inneslutna punkter (av sfären) växer med
kuben av radien.

Det är alltså möjligt att undersöka den intrinsiska dimensionaliteten kring en punkt,
det vill säga ett ord, i ordrummet genom att iaktta hur snabbt antalet grannar inom
ett visst (vinkel)avstånd ökar med radien (i vinkelavstånd). Med dimensionalitet
d växer antalet grannar inom avstånd r som n(r) ∝ rd. Om r med andra ord
ökas med en faktor k kommer antalet grannar öka med en faktor kd. I intervallet
r ∈ I = [r1, r2] av storlek Is ökar givetvis r med en faktor k = r2/r1 och n(r) med en
faktor kd = n(r2)/n(r1) ≡ n2/n1 vilket ger att den genomsnittliga dimensionaliteten
lokalt i intervallet I kan erhållas genom

log(n2/n1)
log(r2/r1) = log([r2/r1]d)

log(r2/r1) = d · log(r2/r1)
log(r2/r1) = d,

det vill säga

d = log(n2/n1)
log(r2/r1) , (3.1)

där ni är antalet grannar inom radien ri.

Som ett verktyg för att jämföra värdena för den intrinsiska dimensionaliteten med
utgångspunkt från olika ord används medelkvadratfel (eng. mean squared error,
MSE). Medelkvadratfelet för en vektor u relativt en vektor v, vardera med n ele-
ment, beräknas enligt:

MSE = 1
n

n∑
i=1

(ui − vi)2 (3.2)

3.2 Data

De huvudsakliga data som används i denna studie är färdiga ordrum, alltså kontext-
vektorer och tillhörande ord, tillhandahållna av företaget Gavagai. Ordrummen är
som tidigare nämnt framtagna med en Random Indexing-implementation. Föns-
terstorleken är 2+2. Korpusen som använts är tasa vilken består av amerikanska
skoluppsatser. tasa innehåller totalt 10877457 ord, med 92223 unika ord. tasa har
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ofta använts som grund för lärande tillämpningar, såsom automatiserad textanalys,
som ett bra exempel på inte alltför högspråkig engelska.

Denna data innehåller dock mycket som är icke önskvärt, exempelvis felstavningar,
låtsasord och en del väldigt obskyra ord. Det är sådant som inte tillför textanalysen
något utan är enbart ”skräp” som försvårar för systemet. Ett annat problem är
ord som förvisso är korrekta och ”normala”, men som av någon anledning inte
förekommit så många gånger. Ett sådant ord riskerar att ännu inte ”hittat sin plats”
i rummet; ett ordrum kräver inlärning och ju fler förekomster av ett ord desto bättre
representerar distributionen ordets betydelse, rent statistiskt. Det är därför större
sannolikhet för ett lågfrekvent ord att ”av slump” hamna på ”fel” plats i rummet.

Alla de ovanstående problemen har en sak gemensamt. Felstavningar, låtsasord och
obskyra ord är nämligen oftast lågfrekventa. Det kan därför tyckas lämpligt att
försöka framhäva datamängdens ”kärna” genom att filtrera bort lågfrekventa ord.
Detta ska visa sig ge stor prestandaförbättring när det gäller att hitta närmsta
synonymer och associationer till ett ord. Det ska sägas att medan en sådan filtre-
ring tycks ge bättre prestanda för de kvarvarande orden är nackdelen att analysen
förlorar en del ”nyanser” i språket. Ovanliga ord men som ändå har en välbestämd
betydelse och tycks ha hamnat på en ”bra” plats i rummet riskerar att försvinna.
Det är en avvägning som måste göras, men filtreringen kan motiveras med att det
i många avseenden är viktigare för ordrumsmodellen att kunna ge en bra analys av
de vanligaste orden eftersom dessa utgör den största delen av språkanvändningen.
Att kunna hantera ordet röd är ofta viktigare än cinnober och purpurröd.

Som ett exempel på detta kan ges ordet sweden. I tabellen nedan listas de tio
närmsta grannarna till sweden för filtergräns (totalt antal förekomster) fg = 0,
fg = 10 samt fg = 80.

fg = 0 fg = 10 fg = 80
grannar frekvens grannar frekvens grannar frekvens
denmark 106 denmark 106 denmark 106
rattus 1 finland 36 switzerland 122
finland 36 switzerland 122 netherlands 187
barkaer 2 netherlands 187 belgium 104
hansens 2 iceland 54 norway 141

margrethe 1 belgium 104 holland 171
switzerland 122 spruces 20 italy 489
jutland 7 norway 141 france 1483

netherlands 187 holland 171 germany 723
iceland 54 italy 489 russia 506

Tabell 3.1. Närmsta grannar till sweden för olika fg
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Det kan ses att vid fg = 80 återstår enbart länder bland de tio närmsta grannarna.
Oturligt nog försvinner iceland och finland i filtreringen, samtidigt som spruces
(granar) försvinner vilket är önskvärt. Det kan också nämnas att vid fg = 10 skul-
le de nästkommande grannarna efter den 10:e vara blacked, warri, spills och
seizing, innan slutligen nästa mer lämpliga granne france dyker upp. Hur att väl-
ja fg är givetvis något som skulle kunna undersökas mer noggrant i fortsatta studier,
men i denna studie används fg = 80 eftersom det har tyckts fungera någorlunda
väl.

I tasa-korpusen gäller att vid filtergräns fg = 10 återstår 27724 unika ord samt
10707050 av totalt antal ord (98,43%), och vid fg = 80 återstår 8453 unika ord
samt 10165285 av totalt antal ord (93,45%).

3.3 Implementation

Ett antal egenskrivna algoritmer har implementerats för att kunna undersöka det
tillhandahållna ordrummet. Detta genom att beräkna avstånd mellan ord, studera
ords frekvens och närmsta grannar samt genom att undersöka ords och ordkate-
goriers distributionella karaktär i form av att beräkna rummets intrinsiska dimen-
sionalitet med utgångspunkt från olika ord. Implementationen beskrivs i följande
delavsnitt, och i delavsnitt 3.3.2 finns algoritmerna i pseudokod.

3.3.1 Beskrivning av implementation

Först parse:as det tillhandahållna ordrummet (en rå textfil) för att lagras som listor
av ordobjekt och kontextvektorer. Som nämnt i avsnitt 3.2 används fg = 80, det vill
säga att alla ord som förekommit färre än 80 gånger bortses från vid inläsningen.
Därefter kan cosinuslikheten mellan ett ord och alla övriga ord i ordrummet beräk-
nas, och grannarna sorterade efter likhet returneras i en lista med hjälp av algoritm
1, NearestNeighbours.

Därefter omvandlas simc-värdena till vinklar för att kunna räkna hur många grannar
till ett ord som finns inom ett visst vinkelavstånd, för alla vinkelavstånd r från 0
till 110 grader. Med detta kan sedan den intrinsiska dimensionaliteten beräknas
enligt ekvation 3.1. I denna studie beräknas dimensionaliteten d som ett rullande
medelvärde över ett intervall av storlek Is = 6 grader. Denna parameter är också
något som skulle kunna undersökas mer noggrant i fortsatta studier. Generellt kan
sägas att ett för stort Is leder till att värdena slätas ut och vissa lokala variationer
minskas, medan ett för litet Is leder till att dimensionalitetskurvan blir mer hackig
med många svackor ner till d = 0. Det sistnämnda uppstår alltså i de intervall där
inga nya grannar tillkommer, ty log(n1/n1) = 0. Notera även att vi låter d = 0 i
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de fall där d annars skulle vara odefinierad på grund av division med 0, alltså då
n1 = 0. Dimensionalitetsberäkningen är beskriven i algoritm 2.

Resultatet av dimensionalitetsberäkningarna kan givetvis plottas för att inspekteras
grafiskt, men det är önskvärt att bättre kunna värdera skillnaderna i dimensionalitet
för olika ord/kategorier. Är skillnaderna tillräckligt stora och konsekventa att detta
kan utnyttjas? För att undersöka detta implementerades även en algoritm för att
försöka klassificera ord, alltså försöka beräkna vilken kategori ett ord tillhör. Detta
är gjort genom att skapa vektorer med genomsnittliga dimensionalitetsvärden i
intervallet 0 till 110 grader för ord i olika kategorier. Sedan beräknas motsvarande
vektor med dimensionalitetsvärden för ett testord. Testordets vektor jämförs mot de
olika kategoriernas vektorer, och medelkvadratfelet (se ekvation 3.2 samt algoritm
3) för testordets vektor relativt kategoriernas vektorer beräknas. Algoritmen gissar
att testordet tillhör kategorin vars vektor mest liknade testordets vektor, alltså den
kategori till vilken medelkvadratfelet var minst.

Rent konkret, för att vid klassificeringen slippa ha separata ordlistor för testord
och inlärning (ord för att skapa kategori-medel) samt att inlärningen inte ska ha
påverkats av testordet, har ett testord i taget exkluderats från sin kategoriordlista.
Kategori-medelvärdena beräknas sedan för resterande ord i listan, varefter testor-
det klassificeras och sedan återläggs i listan för att därefter gå vidare med nästa
testord. Klassificeringen finns beskriven i algoritm 4, och har genomförts för någ-
ra olika kombinationer av kategorier enligt resultaten i kapitel 4. Klassificeringen
har genomförts för varje ord i respektive ordlista, och de använda ordlistorna finns
bifogade i bilaga B.

3.3.2 Pseudokod

Nedan följer i pseudokod förenklade varianter av de algoritmer som skrivits och
använts för denna studie. Algoritm 4 används för att klassificera ord, och i denna
sker anrop till algoritm 1, 2 och 3.

Algoritm 1 NearestNeighbours(word)
for each otherWord in the word space do
calculate cosine similarity to word

end for each
return list of neighbours, sorted by descending simc
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Algoritm 2 IntrinsicDimensionality(word)
convert all simc values to angles in word.neighbourList
for r from 0 to 110 degrees do
count number of neighbours within r, store in NoNList

end for

Is = 6 //size of interval for calculating intrinsic dimensionality
for r from 0 + ivalSize/2 to 110− ivalSize/2 do
r2 = r + Is/2
r1 = r − Is/2
n2 = NoNList[r2]
n1 = NoNList[r1]

if n1 = 0 or n2 = 0 then
d = 0 //intrinsic dimensionality in interval r1 to r2

else
d = log(n2/n1)/log(r2/r1)

end if

save d in dList
end for
return dList

Algoritm 3 MSE(word, category)
return mean squared error between word.dList and category.mean_dList
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Algoritm 4 ClassifyWords(wList)
//input wList is a list of words from some currentCategory
add currentCategory to categoryList
for each otherCategory do
otherCategory.mean_dList = {read mean intrinsic dimensionality values for
otherCategory from file}
add otherCategory to categoryList

end for each

for each word in wList do
word.neighbourList = NearestNeighbours(word)
word.dList = IntrinsicDimensionality(word)

end for each

for each word in wList do
remove word from wList
currentCategory.mean_dList = mean of dList values for all words in wList
for each category in categoryList do
category.MSE = MSE(word, category)

end for each

print(category with lowest category.MSE) //guess category for word

add word to wList //put the removed word back
end for each
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4. Resultat och analys

I detta kapitel presenteras resultaten av undersökningarna beskrivna i föregående
kapitel. Alla experiment är utförda enligt implementationen i avsitt 3.3.

I avsnitt 4.1 visas grafer över dimensionaliteten för några utvalda kategorier av
ord. Resterande grafer finns bifogade i bilaga A. I avsnitt 4.2 visas resultaten av
de klassificeringsexperiment som gjordes. De ordlistor som använts finns bifogade i
bilaga B.

4.1 Grafer över intrinsisk dimensionalitet
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Figur 4.1. Intrinsisk dimensionalitet, verb
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Figur 4.2. Intrinsisk dimensionalitet, substantiv
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I figur 4.1 och 4.2 visas exempel på dimensionalitetsgrafer för två av ordklasserna,
verb och substantiv. Varje enskild ord representeras av en tunnare färgad linje och
medelvärdet av alla ord visas som en tjockare svart linje. Det som går att se är att de
individuella skillnaderna mellan olika ord är relativt stora, men att det ändå tycks
finnas viss systematisk skillnad mellan de två kategorierna. Utseendet är liknande
för övriga tre ordklasser, vilket kan ses i bilaga A, figur A.1-A.3. I figur 4.3 jämförs
medelvärdena (det som plottats i svart i figurerna för respektive kategori) mellan de
fem ordklasserna verb, substantiv, adjektiv, prepositioner och pronomen. Kurvornas
utseenden är ganska lika, men vissa skillnader finns. Några skillnader att nämna är:

• Kurvan för verb är rakare och flackare än övriga, med en lägre topp.

• Kurvan för pronomen börjar stiga tidigast, vid ungefär 40 grader, jämfört med
45-55 grader för övriga kategorier.

• Kurvan för prepositioner börjar senast och har en skarp stigning omkring 65
grader.

• Kurvan för substantiv har högst topp.
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Figur 4.4. Intrinsisk dimensionalitet, månader

I figur 4.4 visas dimensionalitetskurvorna för de tolv månaderna, samt medelvärdet
av alla månader. Vilken färg som tillhör vilken månad går att se i teckenförkla-
ringen i figuren. Jämfört med ordklasserna tycks de individuella avvikelserna bland
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månaderna vara mindre, månadernas kurvor är mer lika varandra. Detta är väntat
eftersom månader är en mer specifik och begränsad ordkategori, medan orden i ord-
klassernas listor överlag är mer varierade. Någorlunda liknande utseende går att se
för övriga sju mer specifika kategorier (färger, veckodagar, hjälpverb, presidenter,
delstater, längdmått och räkneord) i figur A.4-A.12 i bilaga A. Tre av månadernas
kurvor avviker från medel klart mer än övriga, och detta tycks gå att förklara. Det
kan ses i figuren att dessa är:

• may: avviker mest och är ett mångtydigt ord. Utöver en månad är det ett hjälp-
verb (må, få, kunna) och detta utgör ett mycket vanligare användningsområde
för ordet. Som jämförelse har may förekommit 18697 gånger i korpusen, medan
övriga månader har förekommit mellan 251 och 555 gånger vardera. Därför är
de närmaste grannarna till may hjälpverb och inte månader. Detta förklarar
avvikelsen i figur 4.4.

• march: detta är också ett mångtydigt ord. Utöver en månad är det ett verb
(marschera), och detta förklarar avvikelsen. De närmsta grannarna är dock
fortfarande månader, men strax därefter kommer andra verb som beskriver
rörelse.

• july: denna avvikelse är lite märkligare. july är inte ett mångtydigt ord, men
om de närmsta grannarna betraktas dyker ord som 3:e grannen grade och 8:e
dimension upp. Gissningsvis beror detta på att ordet july använts särskilt
ofta i kontexten fourth of july, vilket är USA:s nationaldag, eftersom den
använda korpusen består av amerikanska skoluppsatser. Därför återfinns and-
ra ord som kan vara fjärde av något i grannskapet, som grade (klass) och
dimension. Denna överrepresentation av kontexten fourth of july skulle
kunna förklara avvikelsen i figuren.

I figur 4.5 och 4.6 visas dimensionalitetskurvorna för Wikipedia-rubriker respektive
de vanligaste orden. Wikipedia-rubrikerna utgör i en något generaliserad bemärkel-
se informationsbärande ord, då rubrikord i många sammanhang är informations-
bärande och starkt referentiella. De vanligaste orden representerar på motsatt sätt
informationsfattiga ord, då ord som the, be, to, of och and oftast inte tillför någon
information. Precis som för ordklasserna kan stora individuella skillnader ses mel-
lan olika ord inom respektive kategori, men det tycks även här finnas systematiska
skillnader mellan de två kategorierna. Medelkurvan för rubrikorden börjar senare
och är mycket brantare med högre topp än medelkurvan för de vanliga orden.
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Figur 4.5. Intrinsisk dimensionalitet, Wikipedia-rubriker
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Figur 4.6. Intrinsisk dimensionalitet, de vanligaste orden
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4.2 Klassificering

Resultaten av klassificeringsexperimenten är uppdelade per kategorigrupp, med en
tabell per kategori. Tabellens rubrik är kategorin för de ord som klassificerades.
Kolumnen ”kategori” innehåller de kategorier som inkluderades i experimentet. Ko-
lumnen ”andel svar” innehåller den andel av orden som algoritmen gissade tillhörde
respektive kategori. Kolumnen ”MSE” innehåller det genomsnittliga medelkvadrat-
felet mellan de klassificerade ordens dimensionalitetskurvor och respektive kategoris
dimensionalitetskurva.

Exempelvis är den första kategorigruppen ordklasserna verb, substantiv, adjektiv,
prepositioner och pronomen. Betrakta tabell 4.1, med rubrik Verb, där alltså en
lista av verb klassificerades och de potentiella kategorierna var de fem ordklasserna
enligt ovan. Algoritmen gissade alltså att verben var verb 60,0% av gångerna, att
verben var prepositioner 17,8% av gångerna och så vidare. Det genomsnittliga me-
delkvadratfelet mellan det ord som klassificerades (ett verb) och kurvan för övriga
verb var 16,65. Genomsnittligt medelkvadratfel mellan klassificerat ord och kurvan
för prepositioner var 22,77 och så vidare. Den korrekta kategorin är markerad med
fet stil i respektive tabell för tydlighets skull.

Kategorier: verb, substantiv, adjektiv, prepositioner, pronomen

Verb
kategori andel svar MSE

verb 60,0% 16,65
prepositioner 17,8% 22,77
substantiv 13,3% 30,65
adjektiv 4,4% 23,13
pronomen 4,4% 22,63

Tabell 4.1. Klassificering av
verb

Substantiv
kategori andel svar MSE

substantiv 42,3% 26,72
prepositioner 26,9% 30,93

adjektiv 19,2% 28,47
verb 7,7% 40,43

pronomen 3,8% 28,72

Tabell 4.2. Klassificering av
substantiv
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Adjektiv
kategori andel svar MSE
verb 33,3% 30,40

substantiv 25,8% 25,96
adjektiv 24,2% 23,91

prepositioner 15,2% 28,20
pronomen 1,5% 25,40

Tabell 4.3. Klassificering av ad-
jektiv

Prepositioner
kategori andel svar MSE

prepositioner 51,4% 28,95
verb 20,0% 34,17

substantiv 17,1% 32,54
adjektiv 8,6% 32,33
pronomen 2,9% 30,77

Tabell 4.4. Klassificering av pre-
positioner

Pronomen
kategori andel svar MSE
substantiv 26,4% 26,52
pronomen 24,5% 24,41

verb 24,5% 30,21
adjektiv 13,2% 25,71

prepositioner 11,3% 26,95

Tabell 4.5. Klassificering av pro-
nomen

I tabell 4.1-4.5 ses resultaten av klassificering av ord tillhörande ordklasserna verb,
substantiv, adjektiv, prepositioner och pronomen. Algoritmen gissade relativt bra
för verb (60,0% rätt), substantiv (42,3%) och prepositioner (51,4%), men sämre
för adjektiv (24,2%) och pronomen (24,5%). Att bäst resultat erhölls för verb var
möjligen något väntat, givet utseendet av kurvorna i figur 4.1, där verbkurvan kan
tyckas avvika mest från övriga kurvor.

För verb var medelkvadratfelet lägst till korrekt kategori med stor marginal (16,65
för verb mot 22,63 för närmsta annan kategori, pronomen). Notera att medel-
kvadratfelet var lägst till korrekt kategori i samtliga fall, även för de kategorier
som inte hade flest antal rätta svar (adjektiv och pronomen). Notera också att ka-
tegorierna med sämst resultat dock fortfarande är bättre än en slumpgissning, vilket
borde givit 20% rätta svar.
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Kategorier: Färger, veckodagar, månader, hjälpverb

Färger
kategori andel svar MSE
färger 55,6% 12,20
månader 33,3% 13,88
hjälpverb 11,1% 21,86
veckodagar 0,0% 34,43

Tabell 4.6. Klassificering av fär-
ger

Veckodagar
kategori andel svar MSE

veckodagar 100,0% 5,08
månader 0,0% 23,01
färger 0,0% 28,53

hjälpverb 0,0% 42,82

Tabell 4.7. Klassificering av vec-
kodagar

Månader
kategori andel svar MSE

månader 66,7% 14,04
färger 16,7% 16,03

veckodagar 8,3% 31,07
hjälpverb 8,3% 30,32

Tabell 4.8. Klassificering av må-
nader

Hjälpverb
kategori andel svar MSE

hjälpverb 83,8% 9,52
månader 13,5% 27,54
färger 2,7% 21,24

veckodagar 0,0% 48,10

Tabell 4.9. Klassificering av
hjälpverb

I tabell 4.6-4.9 ses resultaten av klassificering av ord tillhörande kategorierna färger,
veckodagar, månader och hjälpverb. Här gissade algoritmen bättre än i fallet med
ordklasserna, med 55,6% rätta svar för färger, 100% för veckodagar, 66,7% för må-
nader och 83,8% för hjälpverb. Detta kan tyda på att dessa kategorier är dels mer
olika varandra överlag, samt att kurvorna för orden inom en kategori har mindre
individuella avvikelser än för ordklasserna.

Spannet från lägsta till högsta genomsnittliga medelkvadratfel har också ökat, och
för veckodagar och hjälpverb är medelkvadratfelet till korrekt kategori minst med
stor marginal (5,08 för veckodagar mot 23,01 som näst lägst, respektive 9,52 för
hjälpverb mot 21,24 som näst lägst). Även här är det genomsnittliga medelkvadrat-
felet lägst till korrekt kategori i samtliga fall.
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Kategorier: Amerikanska presidenter, amerikanska delstater,
längdmått, räkneord

Presidenter
kategori andel svar MSE
längdmått 56,5% 19,68
delstater 30,4% 19,37

presidenter 13,0% 18,14
räkneord 0,0% 36,89

Tabell 4.10. Klassificering av
presidenter

Delstater
kategori andel svar MSE

delstater 59,4% 22,34
presidenter 21,9% 23,74
längdmått 18,8% 29,51
räkneord 0,0% 48,09

Tabell 4.11. Klassificering av
delstater

Längdmått
kategori andel svar MSE

längdmått 62,5% 19,08
delstater 25,0% 25,32
räkneord 6,3% 33,01
presidenter 6,3% 19,86

Tabell 4.12. Klassificering av
längdmått

Räkneord
kategori andel svar MSE

räkneord 93,3% 7,85
längdmått 6,7% 23,08
presidenter 0,0% 27,13
delstater 0,0% 33,97

Tabell 4.13. Klassificering av
räkneord

En annan uppsättning kategorier som på förhand antogs vara mer specifika och
med mindre individuella variationer inom kategorierna, jämfört med ordklasserna,
var amerikanska presidenter, amerikanska delstater, längdmått och räkneord. Re-
sultaten av klassificering av ord tillhörande dessa kategorier finns i tabell 4.10-4.13.
I detta fall gissar algoritmen bra för räkneord (93,3% rätt), längdmått (62,5%) och
delstater (59,4%) men inte bra för presidenter med endast 13,0% rätt, vilket är
sämre än slumpgissning.

För presidenterna gissade algoritmen oftast på längdmått, och om dimensionali-
tetsgraferna för presidenter och längdmått betraktas i bilaga A, figur A.8 och A.10,
ses att dessa två grafer är relativt lika, vilket kan förklara de felaktiga gissningar-
na. Även här är dock det genomsnittliga medelkvadratfelet lägst till den korrekta
kategorin i samtliga fall.
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Kategorier: Färger, veckodagar, månader, hjälpverb (hjälpverb),
amerikanska presidenter, amerikanska delstater, längdmått, räkneord

Färger
kategori andel svar MSE
färger 55,6% 12,20
månader 22,2% 13,88
längdmått 11,1% 30,13
hjälpverb 11,1% 21,86
veckodagar 0,0% 34,43
presidenter 0,0% 36,67
räkneord 0,0% 36,72
delstater 0,0% 50,94

Tabell 4.14. Klassificering av
färger

Veckodagar
kategori andel svar MSE

veckodagar 71,4% 5,08
längdmått 28,6% 8,40
räkneord 0,0% 11,44
presidenter 0,0% 10,73
delstater 0,0% 15,84
månader 0,0% 23,01
färger 0,0% 28,53

hjälpverb 0,0% 42,82

Tabell 4.15. Klassificering av
veckodagar

Månader
kategori andel svar MSE

månader 58,3% 14,04
färger 16,7% 16,03

presidenter 8,3% 29,83
längdmått 8,3% 27,71
hjälpverb 8,3% 30,32
delstater 0,0% 39,03

veckodagar 0,0% 31,07
räkneord 0,0% 33,00

Tabell 4.16. Klassificering av
månader

Hjälpverb
kategori andel svar MSE

hjälpverb 81,1% 9,52
månader 10,8% 27,54
räkneord 5,4% 36,12
färger 2,7% 21,24

veckodagar 0,0% 48,10
längdmått 0,0% 53,25
presidenter 0,0% 62,34
delstater 0,0% 81,22

Tabell 4.17. Klassificering av
hjälpverb

Presidenter
kategori andel svar MSE
delstater 30,4% 19,37
längdmått 21,7% 19,68
veckodagar 21,7% 23,60
månader 8,7% 34,63
färger 8,7% 43,63

presidenter 8,7% 18,14
räkneord 0,0% 36,89
hjälpverb 0,0% 69,92

Tabell 4.18. Klassificering av
presidenter

Delstater
kategori andel svar MSE

delstater 56,3% 22,34
veckodagar 21,9% 33,08
presidenter 9,4% 23,74
månader 6,3% 48,21
längdmått 3,1% 29,51
färger 3,1% 62,27

räkneord 0,0% 48,09
hjälpverb 0,0% 93,17

Tabell 4.19. Klassificering av
delstater
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Längdmått
kategori andel svar MSE

längdmått 43,8% 19,08
delstater 25,0% 25,32
färger 18,8% 37,26

veckodagar 6,3% 21,44
presidenter 6,3% 19,86
räkneord 0,0% 33,01
månader 0,0% 32,68
hjälpverb 0,0% 61,00

Tabell 4.20. Klassificering av
längdmått

Räkneord
kategori andel svar MSE

räkneord 86,7% 7,85
längdmått 6,7% 23,08
hjälpverb 6,7% 33,94
veckodagar 0,0% 14,55
presidenter 0,0% 27,13
delstater 0,0% 33,97
månader 0,0% 28,05
färger 0,0% 33,92

Tabell 4.21. Klassificering av
räkneord

För att se hur gissningarnas träffsäkerhet ändrades när experimentets upplösning
ökades, det vill säga att ett ord som ska klassificeras jämförs med fler kategorier,
gjordes ett experiment med samtliga åtta kategorier från de två närmast föregående
experimenten. Detta ger kategorierna färger, veckodagar, månader, hjälpverb, pre-
sidenter, delstater, längdmått och räkneord. Resultaten av detta experiment ses i
tabell 4.14-4.21.

Algoritmen gissar fortfarande relativt bra, försämringen på grund av fler kategorier
är alltså begränsad. Störst försämring erhålles för veckodagar, som gått från 100%
rätt till 71,4%, samt för längdmått, som gått från 62,5% rätt till 43,8%. Minst
försämring erhålles för färger, som ligger oförändrad på 55,6% korrekta gissningar.
För övriga kategorier erhålles en försämring på från 2,7 till 8,4 procentenheter, och
den genomsnittliga försämringen för alla åtta kategorier är 9,05 procentenheter.

Algoritmen gissar fortfarande flest gånger på korrekt kategori med stor marginal,
förutom för presidenter (som tidigare), och det genomsnittliga medelkvadratfelet är
precis som innan lägst för den korrekta kategorin i samtliga fall.
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Kategorier: Informationsbärande ord (Wikipedia-rubriker),
informationsfattiga ord (de vanligaste engelska orden)

Wiki-rubriker
kategori andel svar MSE

wiki-rubriker 86,7% 31,28
vanliga ord 13,3% 91,85

Tabell 4.22. Klassificering av
Wikipedia-rubriker

Vanliga ord
kategori andel svar MSE

vanliga ord 93,2% 20,17
wiki-rubriker 6,8% 80,90

Tabell 4.23. Klassificering av de
vanligaste orden

Resultaten av klassificeringen med kategorierna informationsbärande ord (Wikipedia-
rubriker) och informationsfattiga ord (de vanligaste orden) kan ses i tabell 4.22 och
4.23. Algoritmen gissar bra för dessa kategorier, med 86,7% rätta svar för Wikipedia-
rubrikerna och 93,2% rätta svar för de vanliga orden.

Det genomsnittliga medelkvadratfelet för den korrekta kategorin är dock högre än
i de flesta tidigare fall, vilket kan förklaras i de stora individuella skillnaderna som
kan ses i figur 4.5 och 4.6. Medelkvadratfelet till den felaktiga kategorin har dock
ökat desto mer, vilket tyder på att de systematiska skillnaderna mellan kategorierna
alltså är tillräckligt påtagliga för att klassificeringen ska fungera väl. Detta kan också
anas genom att betrakta graferna.

39





5. Slutsatser

Avslutningsvis skall detta kapitel ge en överblick av resultaten presenterade i förgå-
ende kapitel samt ge förslag på saker att undersöka vidare inom ramen för det denna
rapport behandlat. I sammanfattningen belyses vissa specifika resultat ytterligare
för att slutgiltigt försöka ge svar på frågorna formulerade i avsnitt 1.2. I avsnitt 5.2,
Fortsatt arbete, resoneras och presenteras förslag på vidare undersökningar som kan
öka kunskapen om vissa problem associerade med automatiserad textanalys och
vars resultat även kan komma att validera eller motbevisa resultaten åstadkomna
med metoden som använts i denna rapport.

5.1 Sammanfattning

Metoden att beräkna ett rullande medelvärde av den intrinsiska dimensionaliteten
för olika kategorier av ord resulterade i intressanta grafer där det tycktes gå att di-
rekt se vissa skillnader i kurvornas utseende för olika ordkategorier. Dessa skillnader
var önskvärt att undersöka mer kvantitativt och rigoröst, varför klassificeringsalgo-
ritmen skrevs. Förhoppningen var att de grafiskt antydda skillnaderna skulle vara
tillräckligt stora och tillräckligt systematiska för att kunna nyttja denna skillnad i
karaktär för att kategorisera ord. Programmet för klassificering lyckades i många
fall gissa relativt bra och dessutom var medelkvadratfelet för korrekt kategori lägst i
samtliga experiment. Detta stärker förhoppningen om att skillnaderna är tillräckligt
stora och systematiska för att i viss mån kunna särskilja olika ordkategorier efter
karaktär.

För att återgå till frågan som ställdes i avsnitt 1.2: ”Går det att upptäcka skill-
nader i distributionen av ord, som talar om för system för textanalys om ett ord
är relevant och informationsbärande i sammanhanget eller inte?” Utifrån studiens
resultat är svaret ”ja, kanske” eller ”ja, delvis”. Det är möjligt att se skillnader
mellan de kategorier av ord som i denna studie representerar informationsbäran-
de ord (Wikipedia-rubriker) och de som representerar icke-informationsbärande ord
(de vanligaste orden), och klassificeringen mellan dessa kategorier fungerar relativt
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bra. Dessa kategorier har vi dock skapat manuellt och därför alltså redan gjort en
första särskiljning av dessa ord åt systemet. Frågan kvarstår alltså om information
vilka ord det är som är informationsbärande går att lära ett system så att det au-
tomatiskt kan göra denna sortering. Det kvarstår också att ur sammanhang kunna
läsa av vilka ord det är som är relevanta. Om vi åter tittar på det korta exemplet
under rubriken Händelseutfall i avsnitt 1.5.2, Omvärldsbevakning, där vi resonerade
kring att ordet sjunger i sammanhanget Melodifestivalen var mindre informations-
bärande än i sammanhanget kungen. Att kunna ta hänsyn till sammanhang och
således variationen i ett ords informationsvärde baserat på sammanhang är något
som behöver undersökas vidare.

Sammanfattningsvis går det, baserat på resultaten i denna rapport, att se distri-
butionella skillnader mellan olika kategorier av ord. Det behövs dock vidare under-
sökningar för att till fullo kunna svara på frågan om detta går att automatisera
och utnyttja på ett effektivt sätt för att utifrån detta utveckla och implementera
en förbättring av befintliga system för textanalys. Några undersökningar som kan
vara värdefulla att genomföra är beskrivna i följande avsnitt.

5.2 Fortsatt arbete

För metoden använd i denna studie kan det först och främst göras mer noggranna
undersökningar av parameterval. Genom att testa många olika uppsättningar och
kombinationer av parametervärden går det antagligen att hitta mer optimala in-
ställningar som skulle ge bättre resultat för klassificeringsexperimenten. Exempelvis
kontextfönstrets storlek, filtergränsen och intervallets storlek vid dimensionalitets-
beräkningen.

En annan idé är att se om klassificeringen kan ge bättre resultat om jämförelsen av
kurvorna görs enbart i vissa mindre intervall istället för det kompletta intervallet
från 0 till 110 grader, eller med olika vikter för olika delar av intervallet. Eller om di-
mensionalitetsvektorerna, alltså kurvorna, på något lämpligt sätt kan förbehandlas
eller filtreras. Det kan också undersökas om de genomsnittliga dimensionalitets-
kurvorna för en kategori bör beräknas med exempelvis minsta kvadrat-medelvärde
istället för vanligt aritmetiskt medelvärde. Kanske finns det också ett mer lämpligt
sätt att jämföra två kurvor än med medelkvadratfel.

Det kan också vara intressant att jämföra resultaten med resultat från helt andra
metoder, som inte studerar den intrinsiska dimensionaliteten. Detta för att utvärde-
ra hur de distributionella skillnaderna i dimensionaliteten förhåller sig till skillnader
som går att se med andra metoder.

Med tanke på tillämpningarna är det högst intressant att undersöka hur användbar
och implementerbar metoden som denna rapport undersökt skulle kunna vara. Det
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som eftersträvas är metoder som är effektiva samt går att automatisera och gene-
ralisera. En tänkbar undersökning är att göra inlärning och klassificering på olika
korpusar. Alltså skulle de genomsnittliga intrinsiska dimensionalitetskurvorna för
olika kategorier genereras från ett ordrum skapat ur en korpus och sedan jämföras
med dimensionalitetskurvan för ett ord från ett ordrum skapat ur en annan korpus
för att försöka klassificera ordet. Fungerar klassificeringen fortfarande lika bra? Är
skillnaderna språkligt djupt rotade eller är skillnaderna mer beroende av vilken spe-
cifik korpus som används? En mer radikal utvidning av detta skulle kunna vara att
lära systemet med en korpus på ett språk, och sedan klassificera ord från en korpus
på ett annat språk.
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Bilaga A. Resterande grafer
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Figur A.1. Intrinsisk dimensionalitet, adjektiv
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BILAGA A. RESTERANDE GRAFER
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Figur A.2. Intrinsisk dimensionalitet, prepositioner
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Figur A.3. Intrinsisk dimensionalitet, pronomen
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Figur A.4. Intrinsisk dimensionalitet, färger
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Figur A.5. Intrinsisk dimensionalitet, veckodagar
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Figur A.6. Intrinsisk dimensionalitet, hjälpverb
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Figur A.7. Intrinsisk dimensionalitet, medel för färger, veckodagar, månader och
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Figur A.8. Intrinsisk dimensionalitet, presidenter
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Figur A.9. Intrinsisk dimensionalitet, delstater
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Figur A.10. Intrinsisk dimensionalitet, längdmått
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Figur A.11. Intrinsisk dimensionalitet, räkneord
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Bilaga B. Ordlistor

Tabell B.1. Ordlistor för verb, substantiv, adjektiv, prepositioner och pronomen

verb substantiv adjektiv prepositioner pronomen
do man few about all
say thing last after another
go woman new against any
make child good among anybody
think world high around anything
take school old as each
see family great at each other
look student big before either
use hand small below everyone
find part large between everything
call home young beyond few
become water different by he
leave room black during his
put mother long except himself
help money little for she
talk book important from her
play eye bad in hers
run word white into herself
move business real inside i
hold side best like its
bring car social near itself
write city low of me
sit president early off mine
stand team local on neither
lose kid late out noone
pay body hard over none
meet back better opposite nothing
watch parent economic since one
follow face strong through oneanother
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stop party whole to other
create girl free toward others
speak guy true under our
read air full underneath ourselves
add teacher easy with several
spend force clear without some
win point red somebody
buy office difficult something
wait door likely that
serve ball short theirs
die bat single their
send apple current them
build cat wrong themselves
cut chair private these
reach table fine they
kill hammer common this

pencil poor those
paper natural us
bottle similar we
glass hot what
stone dead whatever
computer central which
telephone happy who

serious whoever
simple whom
left whomever
blue whose
democratic you
dark yours
entire your
religious yourself
cold yourselves
final
main
green
nice
huge
popular
traditional
cultural
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Tabell B.2. Ordlistor för färger, veckodagar, månader och hjälpverb

färger veckodagar månader hjälpverb hjälpverb forts.
black monday january are hasnt
white tuesday february be havent
red wednesday march am is
blue thursday april were isnt
green friday may cannot may
yellow saturday june cant might
orange sunday july can mightnt
brown august could must
purple september couldnt mustnt
beige october dare need

november dares shall
december did shalt

do should
does shouldnt
doesnt was
didnt wasnt
dont will
had wont
has would
have wouldnt
hadnt

Tabell B.3. Ordlistor för presidenter, delstater, längdmått och räkneord

presidenter delstater längdmått räkneord
washington alabama meter two
adams alaska meters three
jefferson arizona m four
madison arkansas decimeter five
monroe colorado decimeters six
jackson connecticut dm seven
buren delaware centimeter eight
harrison florida centimeters nine
tyler georgia cm ten
polk hawaii millimeter eleven
taylor idaho millimeters twelve
fillmore illnois mm hundred
pierce iowa kilometer thousand
buchanan indiana kilometers million
lincoln california km billions
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johnson kansas mile
grant kentucky miles
hayes luisiana mi
garfield maine inch
arthur maryland inches
cleveland massachusetts ft
mckinley michigan yard
roosevelt minnesota yards
taft mississippi yd
wilson missouri
harding montana
coolidge nebraska
hoover nevada
truman hampshire
eisenhower dakota
kennedy ohio
nixon oklahoma
ford oregon
carter pennsylvania
reagan texas
bush utah
clinton vermont
obama virginia

wyoming

Tabell B.4. Ordlista för Wikipedia-rubriker

wiki-rubriker
facebook england mississippi plato citi
google instagram missouri socrates usbancorp
wikipedia twitter montana newton hsbc
wiki washington nebraska columbus pncbank
youtube adams nevada buddha stanford
lycos jefferson hampshire moses ymca
yahoo madison dakota luther zuckerberg
mandela monroe ohio lenin merkel
india jackson oklahoma stalin putin
lawrence buren oregon marx cameron
alive harrison pennsylvania davinci gandhi
sex tyler texas beethoven hollande
eminem polk utah bach london
java taylor vermont darwin paris
ipv6 fillmore virginia dickens berlin
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macklemore pierce wyoming twain spielberg
lincoln buchanan napoleon hemingway winfrey
walker lincoln president dumas mccartney
illuminati johnson russia tolstoy rowling
gatsby grant spain tolkien lennon
cyrus hayes germany orwell abba
backslash garfield austria wilde beatles
hitler arthur switzerland marlowe seinfeld
uk cleveland honda mcdonalds copperfield
bieber mckinley toyota cocacola madonna
obama roosevelt mazda nike bono
dwayne taft subaru windows elvis
johnson wilson jeep gilette carey
guitar harding ford ibm groening
argo coolidge bmw pepsi simpsons
minaj hoover nissan pampers elton
duck truman chevrolet motorola letterman
dynasty eisenhower volkswagen disney nicholson
australia kennedy hyundai ebay accountant
france nixon audi hp actor
steve ford tesla mastercard actress
jobs carter mercedes visa architect
bitcoin reagan kia intel astronomer
timberlake bush chicago kleenex author
ronaldo clinton houston starbucks baker
gomez obama philadelphia dell butcher
boat europe phoenix marlboro carpenter
amazon dollar dallas costco chef
thicke euro austin fedex cook
rihanna alabama jacksonville playboy dentist
swift alaska indianapolis cisco doctor
android arizona detroit mtv engineer
china arkansas memphis colgate farmer
messi colorado boston viagra fireman
kardashian connecticut seattle dominos fisherman
sherlock delaware denver heinz hairdresser
einstein florida baltimore cadillac journalist
beyonce georgia louisville caterpillar judge
penis hawaii nashville xerox lawyer
japan idaho vegas castrol lifeguard
jordan illnois walmart barbie pharmacist
django iowa apple cnn police
unchained indiana iphone levis politician
harlem california ipad bing postman
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shake kansas boeing school nurse
chrisianity kentucky microsoft university scientist
islam luisiana gaga cambridge secretary
hinduism maine muhammad oxford soldier
buddhism maryland jesus harvard tailor
atheism massachusetts shakespeare government
canada michigan caesar curch
america minnesota aristotle chase

Tabell B.5. Ordlista för de vanligaste engelska orden

vanliga ord
the this so people back are may yourself
be but up into after am might yourselves
to his out year use were mightnt himself
of by if your two cannot must herself
and from about good how cant mustnt themself
a they who some our couldnt need themselves
in we get could work dare shall hers
that say which them first dares shalt theirs
have her go see well did should anybody
i she me other way does shouldnt nobody
it or when than even doesnt was somebody
for an make then new didnt wasnt anyone
not will can now want dont wont noone
on my like look because had wouldnt someone
with one time only any has myself
he all no come these hadnt ourself
as would just its give hasnt ourselves
you there him over day havent mine
do their know think most is ours
at what take also us isnt yours
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