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Djupindexering

Fler och fler böcker, t idskr ifter , ar t ik lar , doku ment finns idag i digital form på
många bibliotek , för lag, t idningar, och högskolor . Dessa doku mentsamlingar
växer snabbt och behöver göras sökbara för sökmotorer. Detta kan göras på
olika sät t och med olika ambit ionsnivå: från enkel fr itextsökning t ill sökning
på innehåll. Sökning på innehåll t il lhandahålls t .ex. av Riksdagsbiblioteket ,
där man kan söka på ett eller flera nyckelord och få fram doku ment som
handlar ju st om det u tvalda ämnet.

Detta är möjl igt tack vore bibliotekarierna som mödosamt läser alla
doku ment och markerar dem med nyckelord som avspeglar innehållet . Det ta
kallas manuell indexering. Därefter kan en sökmotor välja de dokument som
har de specifika nyckelorden som en användare efter lyser i en sökning.
Bibliotekar ierna på Riksdagsbiblioteket använder nyckelord från en tesau ru s -
en ämnesrepresentat ion med u ppdeln ing i delämne, t .ex. ämnet “fordon”
består bl.a. av “personbilar”, “lastbilar”, osv.

Rätt indexer ing innebär alltså inte bara at t välja huvudämne utan även
detaljnivån i ämnesrepresentat ionen – u ppgiften är både mödosam och
intellek tuellt k rävande. Den u ppgiften kan u tföras nu au tomat isk t av LexWare
Dju pindexering. Tack vore systemets kunskaper i svenska och möjligheten t il l
at t in tegrera en extern ämnesrepresentat ion med LexWareÿ Dju pindexering
inbyggda “intelligens” kan systemet analysera svenska texter , och sedan förse
dem med lämpliga nyckelord. Tester på Riksdagsdoku ment har visat at t alla
au tomatisk t genererade nyckelord av LexWare Dju pindexering är relevanta,
och att över 80% av doku ment får exak t samma eller mycket l ika nyckelord
som vid manuell indexering.

LexWareÿ Dju pindexering kan arbeta med eller u tan mänsklig
övervakning. Vid helau tomatisk t arbetssät t skannar programmet en
förbestämd indatakatalog för inkommande texter , analyserar dessa och
skr iver u t nyckelord t ill en förbestämd u tdatakatalog. Vil l man ändra, ta bort
eller lägga ti ll nyckelord görs detta snabbt u t ifrån ett grafisk t gränssnit t , som
presenteras nedan.

Inte bara nyckelord u tan även systemets kunskaper kan uppdateras
och u tökas. Övervakning av systemet u nderlät tas av ku mulerad stat ist ik som
kan tas u t på fr it t valda parametrar , över fr it t vald doku mentmängd, och med
mycket korta svarst ider. Systemet bedömmer själv egna resu ltat och anger
bedömningen i procent för var je doku ment, som s.k . “pålit l ighet”. Måttet är
avset t för at t fastslå ett lämpligt gränsvärde för helau tomat isk indexer ing, och
för at t sortera fram doku ment för eventuell verifer ing. Nyckelord i
t i l lämpningen som exemplifieras nedan - djupindexering av
Riksdagsdoku ment – kommer från en tesau ru s på c:a 4 000 termer. Beroende
av längd och typ indexeras var je doku ment med 3 ti ll 15 nyckelord.



At t överblicka indexeringsresultat

Doku ment i LexWareÿ Dju pindexering kan överblickas i olika u rval och
sorter ingar. Nedan visas ett u rval av doku ment av typen motion som har
förset ts med nyckelord (status = analyserat). Tabellen med sökresu ltat kan
sorteras på var je kolumn (med en klick / sk iftk l ick på kolu mnnamn). Var je fält
är förset t med en hjälpbu bbla, som kommer u pp när markören pekar på
fältet ; här visas en hjälpbubbla för kolu mnen % - pålit lighet . Tabellen
innehåller också uppgifter om hu r många nyckelord har genererats (kolu mn
#), om de genererade nyckelorden har ändrats (kolu mn Rättat?) och av vem
(kolu mn Signatu r). Man kan godkänna dokument u tan at t ens t it ta på dem -
det bara at t markera dessa i fönstret och välja Godkänn i menyn, den
akt iveras med en högerk lick . Doku menttexten visas i en valfr i extern
ordbehandlare om Doku menttext väljs från menyn. För at t gå över t i l l
granskning och ev. redigering av indexeringsresu ltat väljs Detaljer från
menyn.



At t redigera rubrik , nyckelord och tesaurstermer
I övre delen av fönstret för granskning och redigering av indexeringsresu ltat är
visas gru ndinformat ion om doku mentet : ident iferare, t itel/ ru br ik ,
analysstatu s, pålit lighet samt text längd i ord. I nedre delen visas allt som
systemet har genererat för det specifika doku mentet :: innehållsbeskr ivning i
mit t fältet , nyckelord i vänstra spalten, och s.k . möjl iga nyckelord i högra
spalten.

Innehållsbeskr ivn ing väljs av systemet så att varken nyckelord eller textens
egen ru br ik upprepas, om möjligt , och därför kan den ses som ytterl igare en
et iket t på textens innehåll u töver nyckelorden, eller som hu vudru br ik för de
doku ment som saknar egen ru brik .

Nyckelorden från tesau ru sen finns u tsat ta i vänstra spalten. Utt ryck
som är vik t iga för textens innehåll men som inte omfat tas av tesauru sen väljs
fram i en separat l ista och visas i högra spalten. Om ver iferaren anser at t
något av de föreslagna möjliga nyckelorden bör finnas med i indexer ingen
flyt tas det t i ll vänstra spalten med hjälp av vänsterpilen.

Om något av de nya nyckelorden anses vara lämpligt även som
tesau ru sterm kan det sparas i en av s.k . användarvokabu lärer. Uttryck från
användarvokabu lärer används av analysatorn som om de vore
tesau ru stermer. Användarvokabu lärer är främst avsedda för egennamn men
kan även innehålla nya termer som tesau rusen bör u tökas med.
Användarvokabu lärer öppnas med bokhylleknappen (på höger sida).



Om LexWare ÿÿÿÿ

LexWareÿ är en språkanalysator som u tgör kärnan i t il lämpningar som kräver
textanalys. Den bygger på omfat tande ku nskaper i svenska.

LexWareÿ lexikon

• 80000 enheter i huvudlexikonet, baserat på Nat ionalencyk lopedins
ordbok

• Basordlistor : engelska, lat in , franska, tyska
• 50000 namn: människor, platser, organisat ioner, mm
• Ordformsrepresentat ion motsv. 800000 ordformer:

75 grammatiska kategor ier
11 ordk lasser
48 ordbildningstyper

• Ordbildningslänkar:
t i l l avledningar
t i ll ordled

• Etymologi
• Stil
• Ämnesk lassificer ing med c:a 100 ämneskategor ier
• Synonymilänkar och parafraser
• Tesau r iska länkar

LexWareÿ grammatik

• 400 ordbildningsregler för dekomposit ion i hu vu d- och baskomponent
• 500 generella frasbildn ingsregler samt 700 fasta frasförbindelser
• Separat kört idsrepresentat ion av grammatik och lexikon
• En ”lat” analysstrategi (Du ra, E. 1998. Parsing Words. ISBN 91-87850-

16-8)

LexWareÿ program

• Utveck ling påbör jad 1995, registrerad varumärke 2000
• Prestanda: c:a 20000 textord per sek . med en P III 800Mhz
• Täckning: 98% med unik igenkänning
• Portabil i tet : språkanalysator i standard C, t i llämpningar i standard

Java
• Extern u tvärder ing: bäst i dju pindexer ing av Riksdagens doku ment

(Kr ist ina Bäckström, Uppsala u niversitet)


