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Sammandrag

I denna uppsats utvärderas en dokumentlikhetsmodell. Dokumenten är
inom domänen språkriktighetsfrågor och kommer från Språkrådets Fråge-
låda. Ett dokument i det här fallet är en fråga eller ett svar. Utvärderingen
sker med avseende på hur likt ett svar är en fråga. En enkel modell, base-
rad på tfidf-viktning utgör baseline som sedan utökas med en semantisk
klassificering. Den utökade modellen har alltså samma tfidf-vikning som
grund, men utöver detta görs en regelbaserad klassificering för att utöka
dokumenten med semantisk information.

En markant förbättring påvisas av MRR, som är ett mått på hur väl
en modell rangordnar svar. MRR stiger från 0,37 till 0,97 (max 1). Detta
är i linje med andra studier som också visar att korta dokument gynnas
av att berikas med semantisk information. Modellen visar så pass bra
resultat att den med fördel kan ligga till grund för en automatiserad
frågebesvaringstjänst.

För att ytterligare förbättra modellen, kan frågorna och svaren utökas
med ytterligare information, i form av liknande frågor och svar. Andra
undersökningar tyder på att detta kan förbättra resultatet än mer.
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Förord

Jag vill framför ett stort tack till alla på Språkrådet som gett mig idén till
uppsatsen och tagit fram nödvändig data. Vidare har Mats Dahllöf gjort ett
digert arbete i sin handledning. Till sist, stort tack till alla andra som under detta
projekt hållit mitt mod uppe.
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1 Inledning

Syftet är att utvärdera en tfidf-modell med semantisk klassificering. Utvär-
deringen görs i jämförelse mot en enkel tfidf-modell (baseline), inom domä-
nen språkriktighetsfrågor. Frågor och svar inom denna domän tillhandahålls av
Språkrådet i en databas som kallas Frågelådan. Frågelådan innehåller vanliga
språkriktighetsfrågor med tillhörande svar.

Modellen bygger på antagandet att frågor är lika sina svar, dokumentlikhet.
Grundproblemet som ska lösas handlar alltså om att finna svar på frågor.

Genom att utvärdera en modell för att matcha frågor mot svar, är förhoppningen
att frågor i framtiden ska kunna besvaras automatiskt. Eftersom modellen
anpassas efter domänen språkriktighetsfrågor, är det enbart frågor inom denna
domän som hanteras.

En enkel modell som bygger på tfidf utvärderas först för att fungera som en
baseline. Därefter utökas denna modell med en egenutvecklad regelbaserad klas-
sificering. Varje fråga och varje svar tilldelas alltså en eller flera kategori/-er. Varje
kategori representerar en semantisk aspekt som är vanlig inom språkriktighets-
frågor. Frågorna och svaren berikas med hjälp av klassificeraren med semantisk
information. Klassificeraren utvecklas särskilt för frågor och svar inom språkrik-
tighet. Förhoppningen är att modellen med klassificeringen är så pass bra att den
kan användas för att automatiskt besvara frågor inom språkriktighet i framtiden.

Utvärderingen visar att den utökade modellen ger korrekt svar som första-
handsalternativ i 97 % av fallen. Vilket tyder på att det finns goda möjligheter
att utnyttja modellen i en automatiserad frågebesvaringstjänst. Denna skulle
minska arbetsbördan för Språkrådets språkvårdare betydligt. Inkommer t.ex.
frågan (eller en liknande) som i (1) igen till Språkrådet, kan svaret direkt hittas.

(1) fråga: Jag undrar om ordet restaurang även kan skrivas restaurant?
svar: I dag bör man stava ordet restaurang. Tidigare skrev man dock ofta
restaurant. 1865 är det tidigaste belägget för stavningen restaurant, och
restaurang är belagt 1889. Att man började skriva restaurang beror på att
man ville göra som man gjort med så många lånord från franskan, alltså
närma skriften till uttalet.

Den förbättrade modellen kan integreras i ett frågasvarssystem. Om ett eller
flera potentiella svar hittas, får frågeställaren möjlighet att avvisa svaret om det
inte är tillfredsställande, då skickas frågan direkt vidare till en språkvårdare för
manuell besvaring, se figur 1.1. Dock ligger alltså denna integrering utanför
denna uppsats omfång.

Avgränsningen för den här uppsatsen är alltså att utvärdera en möjlig modell
som kan ligga till grund för hanteringen i den streckade boxen i figur 1.1.
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Fråga via webbformulär

Fråga via e-post Frågelådan
Analys av

fråga

Inga potentiella svar hittas

Manuellt svar

Möjligt svar hittas

Automatiskt svar

Frågeställare

Ej nöjd med det automatiska svaret.

Figur 1.1: Modell över tänkt system

I nästa avsnitt beskrivs Språkrådet och nyttan de kan ha av modellen samt
den teoretiska bakgrunden till modellen som testas. Därefter följer en be-
skrivning av genomförandet. Slutligen presenteras resultatet som visar att den
förbättrade modellen med klassificering höjer MRR-värdet från 0,37 till hela
0,97 på en skala mellan 0 och 1.
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2 Bakgrund

Språkrådet är den myndighet som ansvarar för språkvård och språkpolitik i
Sverige.

[Deras] viktigaste uppgift är att vara ett stöd för dem som ska
använda eller har frågor om svenska, finska, romska och svenskt tec-
kenspråk [. . . ] I databasen Frågelådan finns svar på vanliga svenska
språkriktighetsfrågor [. . . ] (Språkrådet).

Det är alltså till Språkrådet man vänder sig med språkfrågor. Ett urval av vanliga
frågor och svar som inkommit till Språkrådet finns i databasen Frågelådan. Det är
materialet i Frågelådan som kommer att ligga till grund för denna undersökning.
Allt material i Frågelådan rör svenska, varför modellen kommer utvecklas för
svenskt språk.

Språkrådet besvarar stora mängder av frågor varje år, under 2009 inkom
9352 telefon- och epostfrågor till Språkrådet. Utöver detta gjordes ca. 140 000
sökningar i Frågelådan 2009. Att automatisera delar av processen att svara
på frågor skulle alltså innebära en stor tidsbesparing för språkvårdarna som
besvarar frågorna. Som framgår av figur 2.1 har antalet frågor som inkommit
via e-post ökat kraftigt. En sådan fråga med tillhörande svar exemplifieras i (2).

Figur 2.1: Antalet inkomna e-postfrågor i snitt per månad, 2003—2009.
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(2) fråga: Heter det en studie i något, en studie om något eller en studie av
något?
svar: Alla tre prepositionerna i, om och av är fullt möjliga, beroende på
sammanhang. I ger en mer konkret innebörd, ungefär ’en betraktelse av’,
exempelvis »Serien kan om inte annat ses som en intressant studie i
beteende«. Av och om ger en mer abstrakt innebörd, ’vetenskaplig
undersökning av eller om’. T.ex.: »Han disputerar på en psykosocial
studie om kleptomaner«, »Vi behöver 3 400 försökspersoner till en studie
av ett läkemedel mot fetma«.

I dagsläget besvaras alltså alla frågor som inkommer till Språkrådet manuellt.
Sönnfors (2010) påvisar att ca. 53 % av sökningarna i Frågelådan ej ger träff,

och visar att förbättringar av sökmotorn kan minska antalet missar med 47 %.
Det finns alltså stor potential för att minska antalet frågor som måste besvaras
manuellt. Dessutom visar Larsson (2010) att befintliga svar används i 13 % av
de manuellt besvarade e-breven (Larsson 2010:5). Det vill säga, språkvårdarna
använder själva t.ex. Frågelådan för att besvara inkommande frågor.

Det är viktigt att de svar som levereras faktiskt också är de korrekta svaren,
så att frågeställaren i största möjliga mån slipper fråga igen. Fokus kommer
därför att vara att hitta en matchningsmetod som enbart levererar korrekta svar,
och inte nödvändigtvis alltid leverar ett svar. Det vill säga, det är viktigare att
tveksamma svar inte levereras än att det alltid levereras ett svar.

2.1 Dokumentrepresentation
Dokumentrepresentation handlar om att representera dokument och deras
innehåll så att de kan behandlas och analyseras med hjälp av datorer. Vanli-
gen används orden som ett dokument innehåller för att beskriva detsamma.
Dokumentrepresentation används inom t.ex. frågasvarsmodeller (QA), sam-
manfattning (summarization) och informationssökning (IR).

QA innebär att ett svar lämnas automatiskt (av t.ex. en dator) på en fråga,
ställd på naturligt språk. QA utvecklades först inom begränsade domäner, där
all information samlades i en databas. Den uppenbara nackdelen med detta
angreppssätt är att frågor utanför domänen/databasen aldrig kan besvaras. Men,
det följer också att databasen kan byggas för att möjliggöra teoremtestning och
att QA-modellen kan anpassas särskilt för domänen (Molla och Vicedo 2007).
Det följer också att ambiguitet är ett mindre problem i begränsade domäner.

Tre kriterier måste uppfyllas för att räknas som en begränsad domän och
därmed vara lämplig för en domänanpassad QA-modell (Molla och Vicedo
2007):

1. Den ska vara avgränsad

2. Den ska vara komplex

3. Den ska vara praktisk

Avgränsningen ska vara tydlig, med avseende på vilka frågor som kan förvän-
tas besvaras. Alltså, frågeställaren kan fråga om allt som har med språkriktighet
att göra, men inget annat.
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Domänen ska vara komplex på så vis att det inte räcker med en kort lista
med fakta, för så små domänen behövs inget QA-system. Balansen mellan
avgränsning och komplexitet är därmed viktig, ju mer komplex ju mindre
avgränsad domän. Eftersom språk ständigt utvecklas, kommer det ständigt att
ställas nya frågor om språk till Språkrådet.

Domänen ska vara praktisk, det vill säga många ska ha nytta av den. Med
tanke på antalet frågor som inkommer till Språkrådet kan en QA-modell ses
som praktisk i detta fall.

Motsatsen till denna strukturerade och kunskapsbaserade QA är fritextbase-
rad QA. Denna inriktning fokuserar på att hitta delar av texter i en storsamling
som svar på en fråga (Jurafsky och Martin 2009:799). I regel är dessa modeller
oberoende av domän (Molla och Vicedo 2007). Olika ansatser har gjorts, bland
annat visar Tidemann (2005) att dependensrelationer i kombination med POS
(ordklasser) förbättrar resultatet för att hitta relevanta textdelar för ställd fråga.
Syntaktisk information används alltså för att förbättra resultatet.

När det gäller faktoidfrågor (factoid questions) är svaret ofta en enda mening,
men för mer komplexa frågor räcker detta i regel inte. Stora mängder text kan
då behöva sammanfattas för att besvara frågan, s.k. frågebaserad sammanfattning
(query-based summarization) (Jurafsky och Martin 2009:801).

Vanligen används en fråga som grund för att hitta en textdel som innehåller
ett svar, men Jeon m.fl. (2005) påvisar att frågor som kräver långa dokument
som svar, kan gynnas av att svar jämförs mot svar (A/A). De visar att svar som är
semantiskt lika, har frågor som är semantiskt lika. Samlingen av semantiskt lika
frågor de bygger upp kan användas i QA som bygger på att frågor jämförs mot
frågor (Q/Q). De använder detta angreppssätt för att överbrygga problemet
med frågor och svar som har få eller inga gemensamma termer. Dock bygger
deras angreppssätt på att frågor är semantiskt lika sina svar, även om de har få
gemensamma termer.

Svaren som ges av Språkrådet är ofta väldigt pedagogiska, vanligt är att
upprepa delar av frågan i svaret. Inom en begränsad domän faller det sig också
naturligt att orden som används är begränsade. Därför kommer grunden för den
här undersökningen att vara dokumentrepresentation som bygger på kompona-
litetsprincipen, det vill säga att ett dokuments betydelse kan fås av orden det
innehåller. Av det kommer att exempel 3 betyder samma som exempel 4.

(3) Johan slår Martin.

(4) Martin slår Johan.

Syntaktisk information används alltså inte, därför kallas det för bag-of-words-
modell (Jurafsky och Martin 2009:675). I sin allra enklaste form sker detta
binärt, alltså ett dokument innehåller (1) eller innehåller inte (0) en term.
En vanlig utveckling av denna binära variant är att använda olika former av
termviktning, t.ex. tf-idf-viktning som beskrivs i avsnitt 2.1.1. Tf-idf kommer
att utgöra denna uppsats baseline.

När väl dokumenten är representerade, frågor för sig och svar för sig, kan
man använda en vektorrumsmodell för att jämföra hur lika de är. Denna beskrivs
utförligare i avsnitt 2.1.2. I avsnitt 2.1.3 ges den teoretiska bakgrunden till hur
baseline utvecklas och förbättras.

9



2.1.1 Tf-idf

Termviktingen handlar om att vikta olika termer efter hur mycket de bidrar till
ett dokuments innehåll. En term är inte nödvändigtvis det samma som ett ord,
det kan också vara en flerordsfras (Singhal 2001:2). I denna uppsats är dock
en term det samma som ett ord, och hur meningar delas upp i ord beskrivs
närmare i avsnitt 3.1.1.

Två viktiga faktorer vid termviktning är termfrekvens och inverterad do-
kumentfrekvens (Singhal 2001:6). Termfrekvens är antalet gånger en term
förekommer i aktuellt dokument.

Inverterad dokumentfrekvens är ett mått på hur ovanlig en term är i hela
dokumentsamlingen och beräknas enligt formel (5).

idfi = log(
N

ni
) (5)

Där i är den aktuella termen, N är antalet dokument i hela samlingen och
ni är antalet dokument som innehåller termen i. Ord som är ovanliga i hela
dokumentsamlingen får alltså ett högt idf-värde.

Tf-idf-värdet för varje dokument beräknas enligt (6).

wi,j = tfi,j × idfi (6)

För varje term i ett dokument beräknas alltså termfrekvens och idf-vikt.
Dessa ligger tillgrund för vektorrumsmodellen som beskrivs i nedan.

2.1.2 Vektorrumsmodell

Vektorrumsmodeller används för att göra dokumentlikhetsbedömningar. I den-
na uppsats antas som tidigare nämnts att frågor är lika sina svar, därför görs
dokumentlikhetsbedömningar.

I en vektorrumsmodell representeras varje dokument som en vektor i ett
rum (Jurafsky och Martin 2009). Vektorn består i denna undersökning av
term och termvikt (tf-idf). Vanligen tilldelas inga termer negativa värden, så
vektorerna befinner sig i den positiva kvadranten (Singhal 2001:2).

Vektorrummet har lika många dimensioner som dokumentsamlingen har
unika termer. I figur 2.2 finns tre dokument representerade i ett rum, en fråga
(q) och två svar (d1, d2). Rummet har två dimensioner, alltså finns det två unika
ord i dokumentsamlingen. Dokumentsamlingen består av tre dokument: q, d1,
d2.

Likhet mellan vektorer kan definieras med t.ex. Manhattan distance, Eu-
clidean distance och cosinuslikhet. Manhattan distance är skillnaden mellan
två vektorer i y-led. Euclidean distance är skillnaden mellan två vektorer i
x-led (Jurafsky och Martin 2009:697). Dock är båda dessa mått känsliga för
extremvärden (Jurafsky och Martin 2009:698), varför dessa mått inte lämpar
sig när det kommer till ordlikhet.

Istället är vinkeln mellan två vektorer en bättre definition av likhet mellan
dokument. I detta fall för att avgöra vilket av svaren som är mest likt frågan, i
figur 2.2 representerat av vinklarna α och θ. Vektorer som har liknande vinkel
har liknande innehåll, desto mindre vinkel mellan två dokument desto mer lika.
Svaret/dokumentet d1 är i det här fallet mest lik frågan q.
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Figur 2.2: Exempel på tre dokument representerade som vektorer i en rymd.

I praktiken görs dokumentlikhetsberäkningen genom att beräkna norma-
liserad skalärprodukt (dot product) som alltså ger samma resultat som cosi-
nuslikhet (Fautsch och Savoy 2010). Normalisering sker med avseende på
dokumentlängd, annars skulle långa dokument kunna få en oförtjänt fördel.
Likhetsberäkningarna görs efter (7) (Jurafsky och Martin 2009:805).

sim(~q,~d) =

∑
w∈q,d

tfw,qtfw,d(idfw)2

√ ∑
qi∈q

(tfqi,qidfqi
)2 ×

√ ∑
di∈d

(tfdi,didfdi
)2

(7)

Om sim(~q,~d) = 1 betyder det att vektorer har samma riktning. Det är alltså
två exakt lika dokument, eller i alla fall två dokument som har lika många
förekomster av samma ord. Om sim(~q,~d) = 0 betyder det att vektorerna
har rakt motsatt riktning och att dokumenten inte har några gemensamma
termer (Jurafsky och Martin 2009:699).

Ytterliggare sätt att beräkna vektorers likhet är Jaccardkoofficeneten (8) och
Dicekoofficenten (9).

sim(~q,~d) = J(A,B) =
|A ∩ B|

|A ∪ B|
(8)

sim(~q,~d) = D(A,B) =
|A ∩ B|

α|A| + (1 − α)|B|
(9)

Jaccardkoofficenten visar hur lika två mängder är genom att ange en procent-
sats av hur mycket de har gemensamt, den intresserade läser mer i Heinrich
(2006).

Dicekoofficenten är när alpha = 1
2 vad som brukar kallas det harmoniska

medelvärdet av språkteknologins vanligaste utvärderingsmått täckning (recall)
och precision (precision). Mer om täckning och precision finns i (Jurafsky
och Martin 2009:489) och utförligare om Dicekoofficeineten finns i Heinrich
(2006).

Jaccardkoofficineten och Dicekoofficienten är dock mått som visat sig sämre
än cosinuslikhet när det kommer till ordlikhet (Wan och Peng 2004).

2.1.3 Tfidf utökad med kategoriklassificering

Tf-idf är en bag-of-words-modell som ger en naturlig baseline. För att få bättre
matchning krävs mer sofistikerade metoder. En sådan metod är semantisk klassi-
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ficering av materialet, som Cai m.fl. (2011) gör i sitt arbete om QA i nätforum.
Material som används i Cai m.fl. (2011) innehåller precis som Frågelådan korta
dokument. För korta dokument är modeller som bygger på »co-occurence« eller
»shared information« inte lämpliga när det kommer till klassificering enligt Cai
m.fl. (2011). Istället utökar de materialet semantisk information (en form av
klassificering) från Wikipedia och påvisar en minskning av felklassificering på
23 %. De har totalt 1236 kategorier.

Gabrilovich och Markovitch (2006) gör en liknande undersökning, och
tilldelar texter olika semantiska särdrag från Wikipedia i syfte att förbättra
textklassificering. De visar att korta dokument gynnas mer än långa dokument
av extra semantisk information. Eftersom Frågelådan innehåller korta dokument
är således en utökning av semantisk information lämplig.

Till skillnad från dessa två undersökningar, gäller denna undersökning en
begränsad domän: språkriktighetsfrågor. För begränsade domäner är det viktigt
att ta hänsyn till domänens specifika särdrag (Molla och Vicedo 2007:50), ofta
med fokus på hur frågorna är utformade. Eftersom domänen är begränsad,
begränsas också antalet kategorier. Dessutom väljs kategorier som är rika på
semantisk information eftersom det visat sig gynsamt för korta dokument. Mer
om hur klassificeringen görs rent praktiskt återfinns i avsnitt 3.2.

2.2 Utvärderingsmått
Det vanligaste utvärderingsmåttet vad gäller frågasvarsmodeller av typen fakto-
idfrågor är MRR, mean reciprocal rank (Jurafsky och Martin 2009:821). MRR
för en hel samling med N dokument beräkans enligt (10).

MRR =

∑N
i=1

1
ranki

N
(10)

MRR är alltså snittvärdet av reciprok (inverterad) rangordning. MRR förut-
sätter att det finns en guldstandard av frågor och svar. Frågelådan är en guldstan-
dard i sig eftersom den innehåller svar på frågor. Dessutom måste systemet som
utvärderas rangordna svaren. Om systemet returnerar fem svar på en fråga och
det korrekta svaret är det tredje, är den reciproka rangordningen 1

3 . Hittas inte
det korrekta svaret används värdet 0. Rangordning i det här fallet kommer av
cosinuslikheten. Högst cosinuslikhet ger ranking 1, nästhögst cosinuslikhet ger
ranking 2 och så vidare.

Vidare kommer även hänsyn tas till falska positiva, sanna positiva och
falska negativa. En falsk positiv (FP) är när det bäst rangordnade svaret inte
är det korrekta. Sanna positiva (SP) är när det högst rangordnat svar också
är det korrekta. Falska negativa (FN) är de fall då rätt svar inte rangordnas
överhuvudtaget. Av dessa tre kommer måttet på andelen falska positiva att vara
viktigast, eftersom det är viktigt att felaktiga svar inte levereras i enlighet med
avsnitt 2.

MRR tar alltså hänsyn till alla rangordnade svar medan FP och SP enbart tar
hänsyn till det bäst rangordnade svaret.
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3 Metod

Inledningsvis görs baseline, det vill säga alla frågor och svar matchas mot varand-
ra med hjälp av tfidf. För att åstadkomma detta görs en tokenisering och stam-
ning som beskrivs i avsnitt 3.1.1. Alla frågor och svar tilldelas ett tfidf-värde.
Därefter beräknas cosinuslikhet mellan en fråga och varje svar. Detta itereras
för alla frågor. Ingen jämförelse görs mellan fråga och fråga, eller svar och svar.
Cosinuslikheten ligger till grund för beräkningen av MRR.

Därefter klassificeras alla dokument semantiskt eftersom litteraturen i av-
snitt 2.1.3 tyder på att dokumentlikhet vad gäller korta dokument gynnas av att
utökas med semantisk information. Klassificeringen görs först på 80 % av do-
kumenten. Därefter görs förbättringar i klassificeraren och testas på resterande
20 %. Detta beskrivs utförligare i 3.2.

Både tfidf-modellen och den utökade modellen utvärderas med avseende på
MRR och SP, FN, FP som tidigare nämnts.

3.1 Material
Materialet består av alla frågor och svar i Frågelådan, totalt 1112 par eller
2224 dokument. Det är Språkrådets databas med vanliga språkfrågor och -svar.
Frågorna är i snitt 8,6 ord långa, medan svaren är 41,2 ord i snitt. Materialet
innehåller 55 398 ord (förekomster) och 8 797 unika termer (typer).

3.1.1 Tokenisering och stamning

För att beräkna termfrekvens (tf) och inverterad dokumentfrekvens (idf) måste
dokumenten delas upp i ord. Därför utförs en enkel tokenisering, där meningar
delas upp i ord med hjälp av mellanrum. Ord som är sammansatta med binde-
streck delas och hanteras som enskilda ord. Siffror och tal hanteras som samma
term, det vill säga meningen »3 myror är fler än 4 elefanter« innehåller termen
»#siffra#« med frekvensen 2. Ordet »siffra« eller ordet »tre« räknas som två skilda
termer. På samma vis hanteras alla webbadresser som samma term.

All text stammas med Snowball1, termfrekvensen beräknas alltså på termers
stammar. Stamningen görs för att frekvensberäkningarna ska bli så rättvisa som
möjligt.

1http://snowball.tartarus.org/
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3.2 Kategoriklassificering
Frågorna i Frågelådan är av typen faktoidfrågor med tanke på att svaren som
förväntas är korta och koncisa, och inte av typen »hur tillämpar man relati-
vitetsteorien?«. I de flesta fall av faktafrågor lämpar sig en klassificering efter
frågetyp på formen »Var?«, »När?«, »Hur?« och så vidare (Jurafsky och Martin
2009:812). I det här fallet är det dock inte användbart eftersom frågorna inte
följer den formen, i princip alla frågor inleds med »Hur?«. Därför görs klasser-
na snävare, och detta med avseende på vilken språklig aspekt som efterfrågas,
alltså »Hur stavas?« och »Hur uttalas?« etcetera, se uppräkningen nedan. I dessa
kategorier finns inneboende semantisk information.

Klassificeringen sker med avseende på följande kategorier:

• Användning
• Betydelse
• Böjning
• Förkortningar (inklusive akronymer)
• Interpunktion
• Ordföljd
• Sammansättning
• Stavning
• Stor och liten bokstav
• Uttal

Klassificeraren görs i två varianter. Den första varianten klassificerar 68 % av
alla dokument. Det vill säga, tilldelar 68 % av alla dokument minst en kategori.
Denna variant utvärderas med MRR och SP, FN, FP på 80 % av materialet.

Klassificering görs regelbaserat med hjälp av reguljära uttryck. Hänsyn tas
till olika nyckelord som »ordföljd«, »sammansättning« etc. I appendix A återges
de väsentliga delarna av koden. Varje dokument kan tillhöra en, flera eller
ingen kategori. Detta eftersom svaren som finns i Frågelådan ger ibland annan
information än vad frågan kräver. Frågan i t.ex. (11) klassificeras till »Stor
och liten bokstav« medan svaret klassificeras till »Stor och liten bokstav« samt
»Förkortningar«.

(11) fråga: Skriver man Ebola eller ebola för virussjukdomen?
svar: Vi rekommenderar ebola med gemen. Beteckningar på sjukdomar
skrivs normalt med liten begynnelsebokstav, även om de härrör från
latinska artbeteckningar: cancer, röda hund, mässling, botulism och
tuberkulos. Men om det ingår ett egennamn i beteckningen används ofta
stor bokstav: Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom. Ebola är
uppkallat efter en flod i Zaire, så versal är möjlig, men eftersom få kan
antas känna till det är det bäst att behandla denna sjukdomsbeteckning
som de flesta andra och skriva den med gemen, alltså ebola. Kortformerna
alzheimer och parkinson skrivs med liten bokstav.
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Frågan och svaret har olika antal kategorier, men en gemensam »Stor och liten
bokstav«. För varje gemensam kategori ökas likhetsmåttet med 20 %, som visas
i (12).

cosinuslikhet× 1, 2 (12)

Likhetsmåttet ökas alltså för frågasvarsparet i (11). Likhetsmåttet används
precis som tidigare för att rangordna svarens likhet med frågan. Eftersom lik-
hetsmåttet ökas för detta frågasvarspar, ändras också rangordningen av svaren
jämfört rangordningen i baseline. Av detta följer att även MRR ändras.

Första versionen av kategoriklassificeraren klassificerar som sagt 68 % av alla
dokument i en träningsmängd, men bara 51 % av frågorna i samma mängd (se
tabell 3.1).

Därefter görs justeringar som för att förbättra klassificeringen. Förbättringen
innefattar framförallt eller-uttryck som beskrivs i (13), som klassificeras till
förkortningar/akronymer.

(13) Skriver man IKEA eller ikea?

Skiljer det en bokstav mellan ordet före »eller« och ordet efter, klassificeras
det till »stavning«. Förutom detta justeras också de vilka nyckelord som an-
vänds för att täcka kategorierna bättre. Den förbättrade varianten utvärderas på
resterande 20 % av materialet.

De intressanta delarna av koden för den förbättrade klassificeraren återfinns
i appendix A.

Det är för frågor som den största förbättringen sker, 66 % klassificeras som
redovisas i tabell 3.1. Dock säger detta inget huruvida dokumenten klassificeras
korrekt, bara att de klassificeras. I avsnitt 4 visar det sig dock att även MRR
förbättras när andelen dokument som klassificeras ökar.

Tabell 3.1: Andel dokument som klassificeras

Frågor Svar Totalt

Version 1 51 % 85 % 68 %
Förbättrad version 66 % 91 % 78 %

15



4 Resultat

De båda modellerna, enkel tf-idf och tf-idf utökad med kategorier, utvärderas
först med avseende på MRR.

För kategoriversionerna ökas cosinuslikhetsmåtten med antalet gemensam-
ma kategorier. Det vill säga, om en fråga och ett svar har en gemensamma
kategori ökas cosinuslikhetsmåttet och rangordningen förbättras (som nämnts
ovan). De dokument som inte klassificeras till någon kategori rangordnas efter
tfidf även i undersökningen med kategorier.

MMR presenteras i tabell 4.1.

Tabell 4.1: MRR

MRR

Tfidf (baseline) 0,37
Kategorier 0,92
Förbättrade kategorier 0,97

För den bästa modellen är MRR 0,97 medan baseline enbart ligger på 0,37.
Tabell 4.2 visar andelen sanna positiva (SP), alltså där högst rangordnat svar

också är det korrekta i första kolumnen. Vidare redovisas andelen falska positiva
(FP), det vill säga där det högst rangordnade svaret inte är det korrekta, samt
andelen falska negativa (FN), där rätt svar inte rangordnas överhuvudtaget. FN
är alltså alla fråga-svarspar som inte har några gemensamma termer.

Tabell 4.2: Sanna positiva, falska positiva, falska negativa

SP FP FN

Tfidf (baseline) 64,7 % 33,6 % 1,7 %
Kategorier 86,2 % 12,1 % 1,7 %
Förbättrade kategorier 97,0 % 1,3 % 1,7 %

För den bästa modellen blir det alltså fel i totalt 3 % av alla fall. Felen fördelar
sig enligt tabell 4.3.

En stor andel, 23,5 %, av felen som uppstå är frågor som rör vanligt före-
kommande ord. Frågan i exempel (14) innehåller enbart ord som är vanligt
förekommande i hela dokumentsamligen.

(14) fråga: Hur förkortas eller dylikt?
svar: Eller dylikt förkortas e.d. E.d. är en avbrytningsförkortning, där man
har brutit av orden efter de första bokstäverna. Vi rekommenderar då att
man sätter ut en punkt för att visa läsaren att orden är avbrutna.
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Tabell 4.3: Feltyper (FP och FN)

Feltyp Andel i samlingen Andel av felen Orsak

FN 1,7 % 56 % fråga och svar har inga gemensamma termer
FP 0,72 % 23,5 % frågan rör vanligt förekommande ord
FP 0,27 % 8,8 % frågan är ovanligt kort
FP 0,36 % 11,7 % övriga fel
Totalt 3 % 100 %

Ytterligare en komplikation med exempel (14) är att »eller« och »dylikt«
räknas som två ord, men frågeställaren är intresserad av hur uttrycket »eller
dylikt« förkortas.

8,8 % kommer sig av att frågorna är ovanligt korta, enbart tre ord. Trots utök-
ningen med semantiska kategorier innehåller de inte tillräckligt med information
för att fångas upp av modellen.

Förslag på lösning av dessa typer av fel m.m. diskuteras i avsnitt 5.
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5 Slutsats

Undersökningen visar att en klassificering av frågor och svar avsevärt förbättrar
resultatet. Med den förbättrade versionen av klassificeraren är det bäst matchade
svaret också det korrekta svaret i 97 % av fallen. Detta är i linje med andra
studier som också visar att korta dokument gynnas av att berikas med semantisk
information.

I exempel (14) om »eller dylikt« gör klassificeringen gör att svaret stiger en
placering i rangordningen, från andra till första plats. Både MRR och FP/SN
förbättras alltså.

I denna undersökning jämförs frågor mot svar, med antagandet att dessa är
lika varandra. Det visar sig fungera i 97 % av fallen, bland övriga 3 % finns tre
typer av fel som är vanligare än andra:

1. Fråga och svar har inga gemensamma termer

2. Frågan rör vanliga ord (ord som är vanligt förekommande i alla dokumen-
ten i samlingen)

3. Frågan är ovanligt kort, 3 ord iställer för 8,6.

Fråga och svar har inga gemensamma termer i 1,7 % av fallen, som redovisats i
tabell 4.2. Exempel på detta finns i 15—16.

(15) fråga: Vad heter tecknet @?
svar: Vi rekommenderar att det utläses snabel-a. Andra benämningar
förekommer, men snabel-a är den absolut vanligaste, och står därför
ensam i ordböckerna.

(16) fråga: Vad skall första decenniet av ett nytt århundrade kallas?
svar: Det bör heta 00-talet, som utläses nollnolltalet, och så kan det också
skrivas.

Tfidf bygger på att fråga och svar har gemensamma termer. En annan metod
som används för att förbättra resultet vid QA-modeller är frågeexpansion. Även
för den tredje feltypen, ovanligt korta frågor, är frågeexpansion en möjlig väg att
gå. Dock kan föga resultat väntas för detta ändamål. Frågeexpansion innebär att
synonymer till termerna i frågan läggs till. D.v.s. om någon söker efter »Vad är
bakgrunden till ordet bi?« expanderas frågan med ordet »geting«. Tidigare arbete
har uppvisat begränsad förbättring med detta Singhal (2001). Möjligen kan man
begränsa expansionen till verb, då skulle exempel (15)—(16) ha gemensamma
termer och fångas upp av tfidf-modellen. I (15) skulle »heter« kunna expanderas
med »utläses«, på motsvarande vis i(16) skulle »kallas« expanderas med »heta«.
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Men då skulle de endast ha gemensamma ord som är vanliga i hela samlingen,
som är en annan vanlig feltyp.

Felen som rör frågor angående vanligt förekommande ord är aktuellt i 0,72 %
av alla dokument (som redovisats i tabell 4.3). Ett sätt för hantera att dessa
fall bättre kan vara en mer sofistikerad tokenisering än den metod som nämns
i avsnitt 3.1.1. För »eller dylikt« i (14) skulle det innebära att inte dela upp
meningen på mellanrum. På motsvarande vis, skulle inte ord delas på bindestreck
som i (17).

(17) fråga: Ska man skriva A-lagare med stor eller a-lagare med liten bokstav?
svar: Vi rekommenderar stort A. Principen är att kategoribeteckningar,
som A-lag, B-film och C-uppsats skrivs med stora bokstäver, medan
förkortningar som a-kassa (arbetslöshetskassa) och k-pist (kulsprutepistol)
skrivs med små bokstäver. Frågan är vad A:et i A-lagare kommer ifrån,
och det är inte klart. Det är troligt att benämningen är en skämtsamt
ironisk användning av A-lag, »det bästa laget«, och därför rekommenderar
vi stort A. Men andra har föreslagit att a :et är en förkortning av alkohol,
och i så fall ska det skrivas med litet a . I bruket dominerar stort A, men
litet a är inte alls ovanligt. Båda varianterna måste alltså godkännas.

(14) och (17) hade gynnats av att räkna »eller dylikt« resp. »a-lagare« som
en term istället för att delas upp i två delar. I (17) hade både fråga och svar haft
det mycket ovanliga ordet »a-lagare« i sig, och dokumentlikheten hade stigit.

Det skall dock noteras att även om dessa tre feltyper är de vanligaste i doku-
mentsamlingen, rör det sig i absoluta tal om ungefär 30 dokument. I ett större
material är det möjligt att en annan typ av fel är mer vanligt förekommande,
det är alltid svårt att dra generella slutsatser från ett så begränsat material.

En förbättringsmöjlighet är att använda relevansfeedback (relevance feed-
back) på den här modellen. Detta innebär att användaren får ett antal möjliga
svar/dokument presenterade och får markera vilka som är relevanta. Förslagsvis
de 3-4 bästa från den utökade modellen. Därefter görs en ny sökning med den
ursprungliga fråga och de relevanta dokumenten som ny fråga. Frågan blir alltså
längre och innehåller mer information. Enbart en sådan iteration brukar ge en
mätbar förbättring (Jurafsky och Martin 2009:810).

En variant av relevansfeedback som kan lämpa sig i det här fallet, är att låta
språkvårdarna markera relevanta svar för ställda frågor. Det finns två fördelar
med detta. För det första, Språkrådet får får en manuell kontroll av svaren som
levereras till frågeställarna. Även om det kräver viss arbetsinsats är den betydligt
mindre tidskrävande än att manuellt författa svar. De kan också säkerställa att
bra svar lämnas. För det andra, en databas med liknande frågor och svar kan
byggas upp, alltså förbereda för A/A och Q/Q. Detta angreppssätt har Jeon m.fl.
(2005) visat är fruktbart när det gäller QA. På detta vis kan även problemet med
frågor och svar som har inga gemensamma termer överbryggas. När systemet är
moget, kan man släppa den manuella kontrollen och leverera svaren direkt till
frågeställaren.

Som alltid när det gäller naturligt språk är det svårt att uppnå 100 %-
iga resultat, varför 97 % måste ses som bra. Med en vidareutvecklingen som
innehåller A/A och Q/Q kan potentiellt de felen som beror på att frågor och
svar inte har några gemensamma termer samt de felen som beror på att frågorna
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är ovanligt korta åtgärdas. Detta innebär att drygt 60 % av felen som återstår
kan åtgärdas.
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A Kategoriklassificering

h = re.search('(skrivs\ det|säger\ man|skriver\ man|heter\ det|ska\ det\ vara)(.+)\
eller\ (.+)(\.|\?)?', text, re.IGNORECASE)
if h is not None:

alts = h.group(0).split('eller')
m = re.search('(skrivs\ det|säger\ man|skriver\ man|heter\ det|

ska\ det\ vara)', alts[0], re.IGNORECASE)
alt_ett = alts[0][:m.start()] + alts[0][m.end():]
alt_ett = re.sub('möjligen', '',alt_ett).strip()
try:

alt_tva = alts[1].strip()
except IndexError:

alt_tva = ''
if alt_ett.lower() == alt_tva.lower():

found_cat.add('gemen')

if abs(len(alt_ett)-len(alt_tva)) == 1:
found_cat.add('stavning')

uttal = re.compile('uttal|hur\ säger')
ordfoljd = re.compile('ordföljd')
sms = re.compile('sammansättning|bindestreck\ mellan|(för|efter)led|(som|i)\ två\ ord
|särskriv|hopskriv|tvåordsuttryck')
gemen = re.compile('gemen|versal|(stor|stora|liten|små)\ (begynnelse)?(bokstav|
bokstäver)')
forkortning = re.compile('förkort|akronym|utläs|uttyd')
betydelse = re.compile('betyd|mena|kalla|innebär|kommer\ i?från|varför\ (säger|heter)
|var(ifrån)?\ kom')
stavning = re.compile('(av)?(stava|stavn)|heter\ det')
anvandning = re.compile('använd|försvensk|preposition|benämn|skriv')
bojning = re.compile('plural|singular|numerus|böj|o?bestämd\ form|kasus|genus|tempus
|superlativ|kompar|kongruens|deklination|particip|genitiv|akusativ|dativ|objekt|
perfekt|imper|pluskvamp|(stark|svag)(t|a)?\ verb')
interpunktion = re.compile('(utrops|fråge|komma)tecken|punkt|(semi)?kolon|(binde
|tal)streck|mellanrum')
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