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1 Intro

Mitt förslag till masteruppsats är att göra ett arbete där man vill få bra namnklassificeringar från Stockholm-
Umeå Corpus (SUC) och Talbanken 1 och 2 till The Swedish Treebank. Först och främst måste un-
dersökas vilka namnklassificeringar som bör användas. SUC innehåller redan nio olika namnklassifice-
ringar som taggats ut manuellt av människor. Tyvärr är taggarna i SUC långt ifrån regelbundna både vad
gäller vilken kategori ett ord tillhör och vilka ord som hör till namn. Man måste först komma fram till
vilka kategorier man vill använda och se till att SUC är tillräckligt bra för att sedan använda den som
träningsmaterial för att tagga Talbanken. Det finns automatiska namnklassificeringingsprogram för eng-
elska språk där endast tre eller fyra kategorier används. Det går att träna eget antal kategorier och använda
egen träningskorpus och testkorpus i dessa program. Till Masteruppsatsen bör man prova NLTK:s Name
Entity Recognition, Stanford NER och Illinois Named Entity Tagger för att testa vilken som fungerar
bäst. Avslutningsvis måste man representera namnklassificeringarna i The Swedish Treebank i frasstruk-
tur i Tiger-XML och i dependens-struktur i CoNLL-format. Detta för att ingen tidigare lagt till dessa
namnklassificeringar i The Swedish Treebank.

2 Namnkategorier

I SUC finns nio namnkategorier vilka måste undersökas. Antingen måste man minska antalet kategorier
eller så måste man korrigera felen i SUC. Exempelvis vill SUC att yrkestitlar före personers namn ska
ingå i personklassificeringen, t.ex.”Doktor Dotvic...”. Problem med detta är att det framstår helt slumpar-
tat hur antecknarna har hanterat yrkestitlarna i SUC. Med bara 60 ord emellan har antecknarna först skri-
vit ”<person>Doktor Dotvic</person>” och sedan ”Doktor <person>Dotvic</person>”.
Detta genomgående problem i SUC måste gås igenom innan SUC kan användas som data för att träna
upp Talbanken. Antingen får alla yrkestitlar paras ihop med intilliggande namn eller så får man ta bort
alla yrkestitlar. I de engelskspråkiga programmen ingår inte yrkestitlar.

SUC:s namnkategori myth framstår som svårast av alla. Tydligen ska mytologiska platser, personer,
animals osv kategoriseras som myth om de är mytologiska, t.ex. Oden eller Atlantis. Denna kategori
framstår som väldigt svår att automatiskt kategorisera, ty ordföljderna passar in på andra kategorier, men
p.g.a att namnet är mytologiskt så blir det en myth. Alltså måste ett automatiskt program ha tillgång till
precis alla mytologiska namn för att kunna skilja mellan person och myth. Det blir ju än svårare av att
både asaguden och nutida människor heter Tor. Vad som är mytologiskt enligt SUC är dessutom oklart,
både Kalle Anka och Batman klassas som personer i SUC.

Hur ska man resonera kring namn som sitter ihop med andra ord? I meningen ”...<person>Kalle</person>
Anka-programmet.” så kategoriseras förnamnet men inte efternamnet till person. Hur ska man resonera

1



kring namn som sitter ihop med ett annat ord? Det krävs att undersöka hur och om det är möjligt att dela
upp information om sammansatta ord som ”Sverige-förhandlingar”. Hur mycket tror vi att vi missar vid
ihopsatta ord som dessa? Skulle detta kunna väckas som en fråga om huruvida svenska borde närma sig
t.ex. engelskans mindre ihopskrivna ord, ty fler svenska ord skulle ju kategoriseras som namn.

Vad gäller worktitlar kan man lägga märke till att samtliga ord i engelska titlar, t.ex. ”Essey on the
history of Civil Society” har taggats med PM vilket t.ex. inte används på något av orden i worktiteln ”De
europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin”. Hur kommer detta sig och är
det bra att behålla det så?

”Institute” och ”place” varierar mellan olika meningar och substantiv i SUC när det gäller länder. I Stan-
ford och Illinois som jag har provat så ingår alla länder utom USA i ”place” oavsett mening. I detta fall
har SUC en viss poäng, t.ex. kan Sverige vara ett lag som tävlar i fotbolls-VM snarare än en plats. Dock
skulle det vara bra att studera vad som gör att SUC skiljer mellan de två kategorierna , t.ex. finns me-
ningarna ”<place>Sveriges</place> stasminister ...” och ”...<inst>Sveriges</chef>”.

De kategoriexempel som nämnts hittills antyder att man i detta arbete väljer mellan att antingen ta bort
eller behålla kategorier som ingår i SUC. För att vara objektiv bör man dock även ha diskuterat att det
egentligen skulle gått att lägga till kategorier som inte ingår i SUC. Exempelvis skulle namngivna växter
kunna få vara en egen kategori istället för ”other” som de är just nu i SUC, ty ”animal” är t.ex. en egen
kategori i SUC. Det kan vara värt att diskutera om det är värt att ha en namntyp som egen kategori,om
andra kategorier ska breddas, om de ska ingå i ”other” eller om man likt en av modellerna i Stanford vill
skippa kategorin som heter ”other/miscellaneous”. Om man har kategorin ”other/miscellaneous” bör man
ha så tydliga andra klasser som möjligt. Det blir problematiskt när SUC ibland har ”ATP” som other och
ibland som ”product”, ibland som ”work” och ibland som ingen kategori alls. Om man har en kategori
kallad ”other/miscellaneous” bör man med det tagga samtliga namn i korpusar som inte passar i de andra
namnkategorierna annars framkår den kategorin som klar.

Det krävs att man undersöker hur viktigt det är med olika namnkategorier. Det finns för- och nackdelar,
men det är viktigt att man är konsekvent med det man väljer, framför allt måste det kunna vara korrekt
när man som i SUC taggar manuellt. Det finns fler namnkategoriproblem i SUC än de kategorier som
nämnts här ovanför. De problem som nämnts här verkar till det stora ha missats i arbeten jag har läst av
SUC-skaparna eller uppsatsen ”Annotering av egennamn i SUC kontra Talbanken” av Martin Palm och
Niclas Stensbäck. Valen och definitionerna av namnkategorierna är viktigt för vilka resultat som kommer
uppnås.

3 Namntaggningsprogram

Det vore bra om man kunde testa Stanford-NER, Illinois och NLTK:s namnklassificeringstaggare genom
att träna på SUC och använda de kategorier som man har valt ut. Hur lätt det är att ställa in kategorier
varierar mellan programmen och vilket programmeringsspråk som använts till programmet. Stanford
och Illinois är skrivna för java medan NLTK är till för python. Stanford är den som är lättast att ställa in
egna namnkategorier på. Både NLTK och Illinois-programmen kräver att man ändrar mer i programmen
koder. För utvärdering av programmen får man lägga undan en del av SUC för att kunna testa hur bra
programmen klassificerar namnkategorierna jämfört med de korrekta SUC-versionerna.

När man har taggat Talbanken bör man också säkerhetskolla att de ord i Talbanken som taggats med PM
ingår i namnklassificerade namnkategori efter programmets taggning. SUC innehåller förvisso namnka-
tegoriserade namnord som inte är PM, men denna undersökning är ändå vettigt eftersom samtliga PM
bör ha klassificerats som namn och PM är de vanligaste orden som klassificeras som namn. Av den
anledningen ska man även kontrollera om de ord som har klassificerats som namn av programmet är
PM-klassificerade i Talbanken. Om det är andra ordtyper än PM så är det viktigt att kontrollera att det
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inte är felaktiga ord som namnklassificerats av programmet.

Det bästa programmet vore förstås bäst att välja och även titta på om det går att kombinera de kunskaper
som finns. T.ex. har Illinois 30 filer med namnkategorier varav 16 st är från wikipedia där bland annat
det finns listor med låttitlar, filmtitlar, böcker. De 30 filerna är inriktade på engelska men eftersom SUC:s
namnkategorier innebär namn på filmer, skivor etc så skulle åtminstone de titlarna vara användbara om
man på något sätt kan blanda in titlarna. Dock är det möjligt att det inte behövs speciellt många titlar
då SUC redan är taggad och Talbanken inte behöver så många nya titlar då den är från 70-talet och inte
har en begränsad storlek. Att undersöka programmen ytterligare vore förstås bra för att komma fram till
vilka man ska använda.

4 Representera namn i The Swedish Treebank

När man har valt ut de användbara kategorierna, styrt upp SUC så att man kunnat träna ett bra pro-
gram för att tagga Talbanken så ska man kunna representera namnen från både SUC och Talbanken
med två möjliga format. Man kan välja frasstruktur med Tiger-XML och/eller dependensstruktur gjord i
CoNLL-format. Det gäller att undersöka hur man genomför dessa format på bästa sätt. Att använda BIO-
taggar verkar smidigaste för att markera namnkategorier i Tiger-XML. Dessa markerar begin-, inside-
och ouside-names, dv.s. att dessa markerar om ett ord startar ett namn, om ett ord är mitt i ett namn eller
om ett ord avslutar ett namn. Att tänka ut bra och tydliga metoder för att visa namnklassificering och
vilka ord som hör ihop i samma namn är viktig målsättning både vad gäller dependensstrukturerna och
frasstrukturerna.

5 Tid

Jag uppskattar att detta projekt motsvarar en 20 veckor lång Mastertermin. På 5 veckor har små delar av
detta projekt testats denna termin. Endast ett program har då testats och då använt samtliga namnklassi-
ficeringar i SUC. Helst skulle man prova ytterligare två program och även utforska vilka kategorier som
bör ingå och låta de kategorierna användas i programmet. Att prova samtliga program lär ta minst tre
gånger så lång tid som att bara prova det nuvarande programmet, ty det som användes under detta korta
projekt var det smidigaste programmet. Att SUC har många oregelbundna fel har upptäckts men det har
inte funnits tid att korrigera detta under bara dessa fem veckor. Med korrigerad SUC skulle man få bättre
resultat i Talbanken. Under de 5 veckorna har det testats hur väl ett program har fungerat på en del av
SUC och det har undersökts hur många av PM-orden i Talbanken som namnklassificerats av programmet
och hur många av de namnklassificerade orden som är klassificerade med PM i Talbanken. Delar eller
samtliga dessa test måste utföras för att se vilket av de tre programmen som får bäst resultat. Under de
fem veckorna fanns det inte tid för att bestämma och testa metoder att markera namnklassificeringar i
frasstruktur och dependensstruktur av The Swedish Treebank.

6 Slutord

Målet med detta arbete skulle vara att förbättra SUC och komma fram till vilka namnkategorier som
är rimliga. Därefter ska vi ha lyckats använda förbättrade SUC med de namnkategorier vi valt ut som
träning till det bästa av de valbara namnklassificeringsprogrammen. Därefter ska man med de mest prak-
tiska metoderna markera i frasstrukturen och i dependensstrukturen vilka namnkategorier som hör till
ord/namn och vilka ord/namn som sitter ihop som en gemensam namnkategori.
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