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Sammanfattning 
 
I detta arbete har jag studerat automatisk klassifikation av texter i syfte att sortera dem i 
grupper om liknande innehåll. Texterna jämfördes med varandra och om de uppvisade 
tillräckligt hög innehållsmässig överensstämmelse läggs de i samma kluster. Den metod som 
jag har studerat, heuristisk klustergenerering, syftar till att sortera texter utan förkunskap om 
deras innehåll. Vid klassifikationen används orden i texterna, vilka avspeglar innehållet i 
texterna. Då är det intressant att studera vilka egenskaper orden har som kan utnyttjas vid 
klassifikationen av texterna. Syftet med arbetet var här att studera ordens statistiska 
egenskaper, frekvenser och förekomster. Vid klustergenereringen studerade jag både 
representation av texter genom deras ord och dels genom deras trigram, överlappande 
trebokstavskombinationer. De resultat jag uppnådde med min studie av orden visade att de 
har statistiska egenskaper, både i enskilda texter och i hela textsamlingen, som kan utnyttjas 
för klassifikation. Resultat ifrån klusterstudien visade att ingen skillnad fanns mellan 
nyttjandet av ord eller trigram. Vid likartad fördelning av texterna så hade större krav på 
trigram överensstämmelser ställts. Detta därför att samma trigram fanns i flertalet olika ord. 
Fördelen med trigram framför ord är att de krävde mindre utrymme tack vare deras 
begränsade längd. Den klusterstruktur som skapades avspeglade ungefär texternas relationer. 
Relationerna mellan texterna, inom och utanför klustren, är baserade på syntaktiska likheter 
varför det är omöjligt att exakt kunna beskriva de faktiska relationerna.
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1 Inledning 
I detta arbete vill jag undersöka hur automatisk klassifikation av textdokument går till. 
Utifrån det att jag jämför innehållet mellan två textdokument kan avgöra om de är lika eller 
ej. Om de är lika vad gäller det syntaktiska innehållet så grupperas de tillsammans i ett 
kluster. Detta på ett sådant sätt att en utsökning av ett visst ämne ger tillgång till ett kluster 
och alla dokumenten i det. Gruppering eller klustring av dokument skall ske så att de kan 
uppfylla krav på skumläsning eller browsing av relevanta dokument. 
 
I automatisk dokument klustring tar man fasta på ordet i textdokumentet, den 
informationsbärande enheten och indikatorn på vad dokumentet handlar om. Ordets statistiska 
egenskaper avses i detta sammanhang belysas. Dock ligger tyngdpunkten i undersökningen 
på automatisk klassifikation av dokument. 
 
1.1 Bakgrund 
Resultat ifrån vetenskapligt och filosofiskt tänkande finns ofta tillgängligt för oss i form av 
text. Många av dessa lagras i dag med hjälp av datorer. I många arbetssituationer lagras 
memos, anteckningar och meddelanden i datorer. Sådana texter är ofta ostrukturerade i 
jämförelser med andra typer av textdokument som lagras. 
 
"It has been claimed that we live in the information age, and our society is often called the 
information society. More information is produced and collected in our time than ever before: 
thousands of books, tens of thousands of journal articles, and innumerable informal studies 
and reports. Our capacity to absorb this information and use it in reaching intelligent 
decisions is stretched not only by the amount and variety of the available data, but also by the 
complex relationships among different types of information, and the resulting difficulties in 
interpreting the data." 

(Salton, 1989, s3) 
 
Text är den naturligaste formen av formell kommunikation mellan individer. Det är också den 
form som låter sig behandlas effektivast med dator och som kräver minst lagringskapacitet i 
jämförelse med andra representationsformer av information. 
 
Datorbearbetningsbar information kan representeras i tre former: text, bild och ljud. Det finns 
två huvudsakliga aspekter som hänger samman med de olika representationsformerna: 
 
– tekniska problem vad gäller representation och manipulering, och 
– semantisk bearbetning av informationen. 
 
Semantisk avser då den noggrannhet med vilken den representerade informationen kan avge 
sin intention till mottagaren och med vilken effektivitet den kan påverka mottagaren att agera 
som avsett. 
 
Tekniska problem avser ofta lagringen av informationen dvs. det utrymme den kräver och 
vilken teknik som är förknippat med den. En text kan representeras som en endimensionell 
array medan både bild och ljud kräver ofta flerdimensionella lagringsformer och ofta kräver 
någon form av transformering innan den kan lagras. 
 
Som exempel kan nämnas att en textsida kan rymma 500 ord med en genomsnittlig ordlängd 
på 6 bokstäver. En bokstav lagras i 1 byte. Sålunda krävs det ungefär 3000 bytes för en sida. 
Detta är klart överlägset ljud och bild i lagringseffektivitet. En motsvarande ljudinspelning 
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eller bild skulle ta 100 gånger respektive 1000 gånger mer plats per sida. Text har den 
fördelen att det går lättare att manipulera den tack vare dess lagringssätt. I många 
arbetssituationer finns välutvecklade verktyg för att redigera text. 
 
I många arbetsmiljöer så uppvisar textdokument ofta följande karakteristika: 
 
– att de ofta är ganska korta meddelande typ memos, 
 
– att de ofta inte är sammanfattade så huvudtexten får tjäna som analysunderlag för att få 
fram innehållet, och 
 
– miljön de befinner sig i är högst interaktiv och kräver en flexibel åtkomstmöjlighet med 
olika kriterier och bör tillåta någon form av browsing genom textsamlingen. 
 
I miljöer där dokument lagras i naturligt språk så vill man också kunna komma åt dem med 
frågesatser formulerade i naturligt språk. Naturliga språk frågesatser är grunden i den 
moderna informationshanteringssystem. Åtkomsten är baserad på orden i frågesatsen vilka 
jämförs med orden i dokumentet. Frågesatser i konventionella system är ofta formulerade 
med logiska operatorer eller med viktade termer. Frågesatser kan också formuleras i termer 
från en speciell vokabulär, exempelvis representerad av en thesaurus. 
 
Dessa förfaringssätt är väldigt formella och kräver ofta att användaren får anpassa sig till 
systemet. I en arbetsmiljö kanske användaren vill forma en frågesats med text från ett 
befintligt arbetsdokument han har framme. Nackdelen med konventionella 
informationssystem är att de använder en kontrollerad vokabulär och här krävs då nya sätt att 
klassificera dokument med. 
 
Konventionella textbehandlingssystem låter ofta dokument vara representerade med 
indexfiler av nyckelord från texten. Åtkomst via indexfiler är visserligen väldigt snabb men 
ger å andra sidan ett kostsamt underhåll av dem. Särskilt i flexibla ostrukturerade miljöer där 
nya dokument tillkommer ofta och redigeras ofta. Browsing låter sig ofta inte göras enkelt 
eftersom indexfiler ofta sprider ut dokumenten i databasen så att de hamnar långt ifrån 
varandra. I konventionella informationsbehandlingssystem krävs ofta en förundersökning av 
dokument innan de klassificeras för att bestämma indexeringsnycklar. I miljöer som ställer 
flexibla krav på databasen så är detta en kostsam process. 
 
I en omvärldsbevakningssituation där det finns många texter rörande olika ämnen så gäller 
det att snabbt kunna klassificera dokumenten och gruppera dem så att informationsbitar 
relaterade till varandra hamnar i samma "hög". Detta är ofta något som måste ske utan en 
kostsam undersökning för att hitta bästa matchning dokumenten emellan. I denna situation 
vill man också kunna skumläsa de dokument som behandlar samma ämnesområde. En 
utsökning av ett ämnesval ska kunna ge träff på de dokument som är relevanta. I en sådan här 
miljö är kravet på flexibilitet stort. Krav på utsökning med naturliga språk frågesatser gör 
också att de konventionella systemen med speciella frågesatsstrukturer inte räcker till. 
 
1.2 Problemdiskussion 
Traditionella databaser eller databassystem kräver någon form av uppläggning av nycklar i 
indexfiler som ska peka ut dokumentet vid en sökning. Dessa var förr manuellt konstruerade 
men då en sådan intellektuell process nu ofta kostar för mycket så används även automatiska 
indexeringsmetoder. 
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I automatiska indexeringssystem tar man oftast fasta på att dokument har headers vilka ska på 
något sätt identifiera dokumentet, men om dessa inte finns så måste innehållet i texten 
beaktas. 
 
Indexfiler är ofta statiska och låter sig inte uppdateras enkelt. Dokument måste ofta 
förhandsgranskas för att på så sätt bestämma nyckelord som skapar effektiva indexfiler. 
Indexfilerna syftar inte till att samla dokumenten i databasen. Detta gör att texter med 
liknande innehåll kan ligga långt ifrån varandra. Dessa traditionella indexeringsmetoder 
underlättar inte browsing. 
 
Fördelen skulle vara att gruppera dokument så att de med relativt likvärdigt innehåll hamnar i 
samma kluster/grupp. Detta skulle väsentligt underlätta åtkomst ty om man kommer åt ett 
specifikt dokument med ett visst innehåll så kommer man åt även de andra dokumenten i 
samma kluster som har liknande innehåll. 
 
Problemet som här dyker upp är hur man kan gruppera dokument utan förhandskunskap om 
dem så att även krav på browsing blir uppfyllt. Utan en kostsam semantisk analys av textens 
innehåll för att klassificera den så måste de enskilda orden fungera som indikatorer på 
innehållet. 
 
1.3 Problemdefinition 
I min undersökning ställer jag mig frågan vad det är som gör ett ord lämpligt som indikator på 
ett dokuments innehåll och vilka statistiska egenskaper talar för ett sådant 
användningsområde. 
 
I databassystem används speciella konstruktioner som indikatorer och nycklar för en post. 
Detta kräver att de textdokument som lagras är strukturerade. Ibland innehåller 
textdokumenten figurer, diagram och bilder eller så kan de innehålla speciella konstruktioner 
typ sidhuvuden, men då textdokumenten ofta är ostrukturerade måste man ta fasta på 
innehållet i dem. Det som beskriver innehållet i ett textdokument är orden. Vad är det som 
gör att orden kan peka ut ett textdokument? 
 
Språkanalys av ett dokuments semantiska innehåll skulle bättre kunna klassificera ett 
dokument men då det är ganska kostsamt håller man tillgodo med endast en syntaktisk analys 
av de lexikografiska enheterna i texten. Kan en sådan representation användas för att 
klassificera ett dokument? 
 
En annan fråga dyker upp här när dokument skall matchas mot varandra för att bestämma 
överensstämmelse vad gäller innehåll. Mäter man verkligen likheten mellan dokumentens 
innehåll? Svaret bör här vara nej. Då man inte utför någon form av semantisk analys av 
textinnehållet, dvs. tar fram betydelsen av texten, så jämförs endast texternas syntaktiska 
synonymitet. Men kan man ändå inte få tillfredsställande matchningar ändå? Om man inte får 
perfekta överensstämmelser kan man kanske ändå få acceptabla resultat. I miljöer som 
biblioteksdatabaser så får man ju inte alltid relevanta träffar på sina sökningar när man söker 
efter en text som handlar om ett visst ämne. Kan man acceptera ojämna resultat? 
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1.4 Syfte 
Syftet med min undersökning här är att studera och visa: 
 
– hur ordets egenskaper kan användas som indikator vad beträffar ett textdokuments innehåll. 
Detta låter sig göras genom frekvensstudier och förekomststudier av ord i enskilda texter och 
hela dokument samlingar. Då är det ordets statistiska egenskaper som avses. 
 
– hur två dokument som matchas mot varandra kan avgöra om de stämmer överens vad 
beträffande innehåll. Matchning sker med avseende på ordets statistiska egenskaper och 
syntaktiska likhet. 
 
– hur textdokument som anländer, utan vetskap om deras innehåll, kan grupperas automatiskt. 
Då så att dokument med liknande innehåll hamnar i samma grupp eller kluster, dvs. 
automatisk dokumentklassifikation eller klustring. 
 
Med liknande innehåll avses den syntaktiska likheten mellan textdokumenten. Semantisk 
likhet som avspeglar den innehållsmässiga likheten av textdokumenten kräver språkanalys. 
Då det inte är syftet med undersökningen så eftersträvas likhet av de lexikografiska orden, 
dvs. syntaktisk likhet. 
 
1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som jag nyttjar genom rapporten är de följande: 
 
Undersökningen är baserad på nyhetstelegram från TT. Jag använder 84 stycken text 
dokument från september 1990. Textdokumentsamlingen är ungefär 150k bytes stor. Detta är 
den databas som ordfrekvensstudier och klustringsexperimenten baseras på. 
 
I undersökningen gör jag ingen språkanalys av textens innehåll utan koncentrerar mig på det 
lexikografiska ordet och dess frekvens. 
 
I undersökningen koncentrerar jag mig endast på klustring eller klassificering av 
textdokument och ordfrekvensstudier. Jag studerar inte åtkomst och browsing av 
textdokument. 
 
1.6 Definitioner 
Genom denna rapport kommer ordet information användas flitigt. Jag tycker det är av vikt att 
först definiera vad jag menar med information. Detta speciellt då många kanske använder 
orden data och information synonymt med varandra. 
 
Information - är data som har bearbetats till en form som är meningsfull för mottagaren och är 
av verkligt eller tänkt värde i nuvarande eller framtida handling eller beslut. Likhet kan dras 
information och data mellan färdig produkt och råmaterial. 
 
Data - är råmaterialet för information som består av ej slumpmässigt grupperade symboler, 
handlingar eller objekt. Data i informationsbehandlingssystem består ofta av tecken typ 
bokstäver, siffror eller dylikt. I informationsbehandlingssystemen kan data lagras som text, 
ljud eller bild. 
 
Dessa definitioner stämmer överens med Davis och Olson (1984). 
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I undersökningen så efterlyses även den minsta informationsbärande enheten i text dokument. 
Här avses ett ord eller ett trigram som är den uppsättning trebokstavskombination som kan 
finnas i ett ord. 
 
Vad är då ett ord? Ett ord är enligt min definition det som finns emellan två på varandra 
följande mellanrum i en löpande text. Med mellanrum menas här mellanslag, 
tabuleringstecken, början på filen och filslutstecken. Därefter plockas tecken bort från början 
och slutet av ordet som inte tillhör det, typ parenteser, kommatecken, punkt osv. Kvar får vi 
ett lexikografiskt ord. Detta är ungefär den definition av ett lexikografiskt ord som Allén 
(1972) avser. Vissa ord börjar med stor bokstav medan andra kan bestå enbart av stora 
bokstäver. För att automatisk kunna räkna samman dessa ord med rätt belägg för frekvens så 
görs alla bokstäver om till gemener. Denna process kallar Allén (1972) för normalisering av 
ordet. 
 
I undersökningen har jag tagit definitionen ett steg ytterligare genom att ta bort siffror och 
siffergrupper då dessa ensamma ej har något informationsbärande värde. Jag har även tagit 
bort bindestreck mellan två ord och delat på dem. Detta då de flesta sammanbundna ord 
består av två löst sammansatta självständiga ord.
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2 Teori 
Det första man tar fasta på i textbehandlingssystem är ordet i texten. Ordet skall representera 
den minsta informationsbärande enheten i texten, dvs. det som utmärker innehållet i texten 
och som används som indikator på innehållet i texten. 
 
2.1 Ordfrekvens 
I språkanalys är det först lämpligt att beakta ordets statistiska egenskaper och se vad det är 
som gör det lämpligt som värdemätare på ett dokuments innehåll. Det första man tar fasta på 
är ordets frekvens i en text. Denna frekvens kan berätta om hur viktigt ett ord är för ett 
dokuments innehåll. 
 
Orden i texter förekommer ojämnt fördelade. Även i en jämförelse texter emellan 
förekommer de ojämnt fördelade. Den ojämna fördelningen, texter emellan, kan bero på 
innehållets karaktär. Den kan också bero på, även när innehållen är nog så 
överensstämmande, ordval och synonymer i texterna. Tillika förekommer bokstäverna i orden 
ojämnt fördelade mellan orden. Salton (1989) visar att för västeuropeiska språk så svara de 
femton första bokstäverna i alfabetet för 85 % - 90 % av alla förekomsterna. 
 
Zipf (1949) upptäckte att om man tog fram frekvens för varje ord och listade dem i fallande 
frekvens så var de mest förekommande orden korta. De femtio vanligaste svarade för hälften 
av alla förekomster. Hans undersökning baserade sig på engelska texter bestående av ungefär 
1 miljon ord. 
 
Zipf (1949) rankade orden i listan på så sätt att han numrerade orden i fallande frekvens. Det 
vanligaste fick rank 1 och det näst vanligaste rank 2 osv. Han fann att frekvensen för ett visst 
ord med en rank, f(r), multiplicerat med dess rank, f(r)*r, var ungefärligen konstant. Detta kan 
uttryckas som sannolikheten för förekomsten av ett ord vid viss rank, p(r), är f(r)/N där N är 
totala antalet förekomster av ord i texten och att: 
 
  t=antal termer 

 Σ p(i) = 1 
 i=1  
 
Zipfs (1949) studier visade att r*p(r) gav en konstant ~ 0.1. Om ett ord förekommer n gånger 
i en text med N totala förekomster av ord så är rn = 0.1*(N/n) enligt Zipf (1949). Han beskrev 

sina observationer i en generell logaritmisk lag som sa att den minsta kostnaden går åt för att 
hantera de mest frekventa orden. Detta implicerar att de vanligaste orden är korta. 
 
Nu kan flera olika ord förekomma lika många gånger i samma text. För att få reda på hur 
många ord det finns i en text av en viss frekvens har Booth (1967) formulerat följande: 
 
I n=0.1 * (N/(n * (n+1)) eller I n=r n-r n+1 

 
Där In är antalet olika termer vid en viss frekvens och rn termer med viss rank förekommer n 

gånger och rn+1 förekommer n+1 gånger. 
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Andelen In termer av t distinkta termer är: 

 
I n/t = 1/(n * (n+1)) 

 
Detta sätt att beskriva andelen ord som förekommer ett visst antal gånger i en text visar, säger 
Salton (1988), att 50 % av orden förekom endast en gång, 16 % förekom två gånger och 8 % 
procent förekom tre gånger. Omkring 80 % av alla ord förekommer inte mer än fyra gånger. 
 
2.2 Ordets entropi 
Frekvens karaktäristiken hos ord är ett intressant område inom kommunikationsteori där man 
räknar på värdet eller informationsinnehållet hos ett meddelande som skickas till en 
mottagare. 
 
Värdet på meddelandet anses vara den inversa sannolikheten att meddelandet kunde vara känt 
eller förutsagt av en mottagare innan det kommit fram. När väl meddelandet kommit fram till 
mottagaren, som tagit del av meddelandets information, så är sannolikheten för den lika med 
ett och inversen lika med noll. 
 
Informationsinnehållet eller värdet av information, H, hos ett meddelande definieras som en 
minskande funktion, H(p), där p är sannolikheten för meddelandet. H(p) beskriver den 
kvantitet av osäkerhet som reduceras för mottagaren när meddelandet blir känt för honom. 
Detta kallas för entropi. 
 
Informationsvärdet hos två meddelande är H(p1,p2) = H(p1) + H(p2). Om ett meddelande är 
känt så är H(1) = 0. H(p) är definierat som: 
 
-log(p) eller log(1/p) 
 
Om då k antal meddelande som var för sig har en sannolikhet av p1,p2,..pk så är den 
genomsnittliga eller förväntade värdet av dem: 
 
_  k                  k 
H=-Σ p i  * log(p i ) där Σ p i  = 1. 
   i=1                      i=1  
_ 
H det förväntade värdet blir som störst då alla, k stycken, meddelande har samma sannolikhet. 
Då gäller H=1/k. 
 
Entropin hos ord blir reducerad när förekomsterna av dem i en text är ojämna eller när ett 
ords sammanhang är känd. När ord förekomster är lika så gäller det att: 
_ 
H=-log(1/t) där t är alla termer som förekommer 
 
När orden förekommer med en sannolikhet av den typ som föreslagits av Zipf (1949) där 
p(i)=0.1/ri så gäller: 

 
_     t  
H = - Σ (0.1/i) * log(0.1/i) 
      i=1  
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För en term med förekomst rn gäller: 

 
H = - (0.1/r n) * log(0.1/r n) 

 
Osäkerheten kan minskas när man känner till kontexten som ett ord befinner sig i. Pqw är 

sannolikheten för ordparet q och w. 
 
Entropin för w som föregås av q uttrycks som: 
 
- log(p qw/p q) = - log(p qw) + log(p q)  
 
Värdet hos ett ord som indikator på ett dokument är ofta definierat som en invers funktion av 
dess förekomster i en dokument samling. Ordets statistiska egenskaper används i många 
textbehandlingssystem. De högfrekventa orden har den lägsta entropin och bidrar väldigt lite 
med att peka ut ett dokument i en textsamling då orden förekommer rikligt i alla dokument. 
 
Dock så ger statistiska egenskaper väldigt liten information om innehållet i texten. Ordens 
statistiska egenskaper beaktar endast textens syntaktiska innehåll. Strukturella och semantiska 
hänsynstagande måste tas i beaktande när det faktiska innehållet i en text ska klassificeras. 
 
2.3 Språkanalys 
För att förbättra klassifikation av ett dokument i textbearbetningsprocesser kan det vara 
nödvändigt med någon form av språkanalys. I många fall räcker det inte endast med 
identifiering av ett enskilt lexikografiskt ord för att komma åt rätt dokument. Ett enskilt ord 
kan i olika kontext betyda olika saker, exempelvis med en negation framför. 
 
Det första steget i en språkanalys är att känna igen och identifiera individuella ord. Processer 
som identifierar ord måste bygga på ordets morfologiska form. Ordets form bestämmer i viss 
mån vilken typ av ord det är och vilken funktion det har. Man kan genom att konsultera 
ordlistor för att få fram lingvistisk information om dem och bestämma informationsvärdet av 
orden. 
 
För att bestämma ett ords typ så är man intresserad av ordets stam. En av de viktigaste 
aspekterna i morfologin är nedbrytandet av ett ord i dess stam och affixer. Genom att 
reducera ett ord till dess stam så kan man spara betydelsefullt utrymme ty antalet rotformer av 
ord och dess affix är betydligt färre än antalet hela ord. 
 
Vid avskalandet av suffix och prefix från ett ord kan en affixlista konsulteras. Affixen plockas 
bort enligt principen det längsta matchande först. I engelskan finns endast 75 prefix och 255 
suffix urskiljbara så det innebär ingen hög kostnad för användandet av en affixlista. Dock 
skapar processen många oacceptabla ordstammar. Detta beror på att ibland förändrar 
ordstammarna sitt utseende då suffix hängs på eller när de böjs, exempelvis de starka och 
oregelbundna verben i svenskan. Detta antyder att regler måste konstrueras för att ta hand om 
dessa fall och korrigera ordstammarna. 
 
Ett alternativ till affix system kan vara att trunkera orden rakt av vid en fix längd. Detta är 
operationellt försvarbart och Salton (1989) menar att en ordlängd på 4 eller 5 tecken kan 
användas för att identifiera det. Försök har visat att de visar upp samma egenskaper som ord 
reducerade sina suffix. 
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Förutom en affix-procedur så kan även ordlistor och uppslagsverk användas för att hjälpa till 
vid bestämmande av ett ords typ och funktion. 
 
Allén (1972) betonar att det är viktigt att ta fasta på homograferna eller homonymerna i 
texten. Detta är ett av ändamålen med nyttjandet av lexikon och andra uppslagsböcker. Sedan 
kan man sammanföra orden till deras böjningsformer och märka dem med klasstillhörighet 
och böjning, ex [simma -vb -ad]. Vidare pekar Allén på att det kan finnas variationsformer på 
ord som man måste ta hänsyn till, ex simmade - sam, och byta ut dem mot varandra. Kriteriet 
för utbyte är då att betydelsen inte får förändras. De fall då inte man kan bestämma ett ords 
böjning kan man ta fasta på uttalet av det menar Allén (1972). Detta ligger dock utanför en 
dator behandling av textord. 
 
Av detta får man en lista av klassificerade ord som kan användas för grammatisk behandling 
av texten för att nå den semantiska betydelsen av innehållet. 
 
Denna typ språkanalyssystem ligger utanför vidare diskussion i denna undersökning och man 
får nöja sig med att konstatera att språkanalys skulle avsevärt förbättra förståelsen av en texts 
innehåll vid åtkomst och klassifikation av ett dokument. I en situation då två dokument 
jämförs med varandra så uppnås större likhet dem emellan om man först har analyserat 
innehållet i texten och jämför dem semantiskt än om man bara jämför dem syntaktiskt. Det 
man i det senare fallet då jämför är endast de syntaktiska synonymerna. Två texter kan 
behandla samma ämne men ordvalen i dem gör att likheten dem emellan blir låg. 
 
2.4 Termviktning 
Effektiviteten hos textanalyssystem eller indexerade söksystem är beroende av hur 
dokumentet representeras genom sina ord eller termer. Två parametrar bestämmer över hur 
väl ord kan reflektera innehållet i en text: 
 
– grad av uttömmande samt grad av noggrannhet. 
 
Med grad av uttömmande menas hur väl representerad ett dokument är genom sina ord på 
grundval att de i alla aspekter belyser ämnet. Om graden är hög så representeras dokumentet 
av många ord och somliga av dem belyser innehållet även utifrån ringa aspekter. 
 
Grad av noggrannhet avser vilken bredd eller specifikhet orden har som representerar 
dokumentet. När termer som är breda används som representation kan det leda till att flera 
dokument pekas ut även om de har väldigt lite med ämnet att göra. Detta sker speciellt om 
man endast tar hänsyn till de högfrekventa orden i texterna. Samma högfrekventa ord kan ju 
förekomma rikligt i andra dokument samtidigt. 
 
Det är svårt att avgöra vad som gör ett ord i en text relevant för dess innehåll. Det man kan 
göra är att ta hänsyn till frekvens egenskaperna hos orden i texten i hela dokument samlingen. 
 
I skriven text finns många funktionsord av typ och, men, eller osv. Dessa förekommer rikligt i 
alla dokument och säger oss inget om innehållet i texten. Icke-funktionsord förekommer med 
varierande frekvens bland dokumenten. Dem kan man använda för att bestämma ett ords vikt 
vad gäller att representera ett dokument. Man kan då låta en lista av sådana ord representera 
dokumentet där man först plockat bort alla funktionsord. Termfrekvensen tfij , där i anger 

dokumentet och j termen, räknas fram och lagras tillsammans med respektive term i listan. Ett 
tröskelvärde, T, väljs och man låter alla termer med tfij>T representera dokumentet. 
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Grad av noggrannhet eller precision i utsökningen blir bättre om man använder sig av ord 
som förekommer sällan i andra dokument i textsamlingen. Man kan då använda sig av en 
dokumentfrekvensfaktor istället för termfrekvens när man bestämmer lämplig representation. 
 
Dokument frekvens faktorn är ofta definierad som en invers funktion av typ: 
 
log(N/df j ) 

 
Där dfj representerar dokument frekvens för term j och N representerar antal dokument i 

textsamlingen. 
 
Men då har man gett upp grad av uttömmande. Man kan genom att kombinera 
termfrekvensen, tfij  tillsammans log(N/dfj) erhålla en representation av ett dokument som 

både uppfyller krav på uttömmande och precision. Vi får en vikt av en term som är: 
 
wji  = tf ji  * log(N/df j ) 

 
Alternativt kan man nyttja den utgångspunkten att de minst förutsägbara termerna i en text är 
de som innehåller det högsta informationsvärdet. Informationsvärdet hos ett ord i en text med 
en förekomstsannolikhet p given som -log(p) och det genomsnittliga informationsvärdet av, t, 
urskiljbara termer med sannolikheter p1, p2, ... ,pt är som tidigare visat definierat som: 

 
_     t  
H = - Σ p k * log(p k) 
      k=1  
 
Detta genomsnittliga informationsvärde kan användas för att bestämma ett ord lämplighet för 
att representera ett dokuments innehåll. 
 
För att representera ett dokument med viktade termer kan man gå till väga på följande sätt. 
Först identifierar man de enskilda orden. Tar bort ord som matchar dem i stoppordslistan. 
Skalar bort prefix och suffix av orden för att få fram ordets stam. Sedan beräknas wij  = tfij  * 

log (N/dfj). Där efter tilldelas dokumentet Di en lista med ordstammar och deras vikter ex.: 

{T 1,wi1; T2,wi2;...;Tt,wit} 

 
2.5 Trigram 
Förutom att representera ett dokument som en vektor av ord, med funktionsord bortplockade, 
så kan man använda n-gram som representation av ett text dokument. Fördelen med att 
använda n-gram med fix längd är att det bara finns ett visst begränsat antal av dem. I svenska 
språket finns det 30^3. 
 
Teufel och Schmidt (1988) har genom sin studie funnit att n-gram som indexering av texter är 
en bra metod för åtkomst dokumenten. En bieffekt av nyttjandet av n-gram är att stavfel eller 
synonyma stavningar behandlas korrekt. N-gram används ofta i textbehandlingssystem för att 
upptäcka och korrigera stavfel. 
 
Teufel och Schmidt (1988) använde sig av trigram i deras studie. De fann att endast 15 % av 
alla tänkbara trigram fanns representerade i deras textsamling. Deras undersökning baserades 
på 299 dokument à 300 k byte. Stolley (1978) fann i en undersökning av engelska texter att 
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endast 25 % av alla möjliga trigram representerades i text. Detta är ett av skälen till att 
använda n-gram att kostnad för lagring av dem blir lägre. 
 
Varför trigram? Teufel och Schmidt (1988) menar att trigram är den minsta enhet som kan 
innehålla information i förhållande till ett bigram, vilket är något som bevisats av både De 
Heer (1982) och Willet (1979). Vidare fann Teufel och Schmidt (1988) att tetragram inte 
förbättrade representationen av en texts innehåll utan bara tog 2.3 gånger mer plats vilket gör 
att kostnad för behandling av tetragram ökade. Teufel och Schmidt (1988) har funnit genom 
sina studier att användandet av trigram är optimalt. 
 
2.6 Matchning 
Olika modeller kan användas för att representera dokumenten och deras termer för att beräkna 
likheter mellan dokument. En modell är Vektor-Space modellen. Här antas varje dokument 
representeras av en lista med termer eller en termvektor. Denna lista används för att 
identifiera dokumentet: 
 
Di  = { d i1 , d i2 , ... , d it  } 

 
Där dik representerar termen k i dokumentet Di. 

 
Vanligtvis så sätts värdet av dik till 1 om termen finns i vektorn eller till 0 om det saknas. 

Alternativt kan koefficienterna definieras av den vikt ett ord har i ett dokument. 
 
Om t distinkta ord finns som kan karaktärisera ett dokuments innehåll så kan ett ord 
identifieras med en termvektor T. Vilken vektor som helst kan då representera en 
kombination av termer. 
 
Ett dokument Dr kan skrivas som: 

 
       t  
Dr  = Σ d ri  * T i  
      i=1 

 
Där dri är komponenter av Dr längs vektorn Ti. Detta ger oss en dokument-term matris med 

följande utseende: 
 

T1 T 2 T t  
 
D1 d11 d 12 d1t  
D2 d21 d 22 d 2t  
DN dN1 d N2 d Nt  
 
Dokument-dokument eller frågesats-dokument likhet kan då beräknas som en summa-av-
produkter: 
 
                 t  
Sim(D r ,D s) = Σ d ri  * d si  
               i,j=1 
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När det finns tillgänglig information om de associationer som finnas ordpar emellan så kan 
noggrannare likhetsberäkningar utföras. 
 
Korrelation mellan termer kan principiellt räknas ut genom att notera att varje term är implicit 
specificerat genom sin förekomst bland dokumenten i en samling. 
 
I sådant fall är termen, Ti i kolumn i, i dokument-term matrisen definierad som: 

 
       N  
Ti  = Σ d ir  *  Dr  
      r=1  
 
Då kan korrelationen mellan två kolumner i matrisen Ti och Tj ge en parvis likhet mellan 

termer definierad som: 
 
             N  
Ti  * T j  = Σ d ir  *  djs  *  Dr * D s 
           r,s=1 

 
Några likhetsfunktioner som används för beräkning av dokument-dokument likhet eller 
frågesats-dokument likhet är följande: 
 
Inner produkt: 
 
| X & Y | 
 
– för dokumentvektorer med termvikter: 
 
  t  
 Σ x i  * y i  
 i=1 

 
Dice koefficient: 
 
 2 | X & Y | 
----------------------  
| X | + | Y | 
 
– för dokumentvektorer med termvikter: 
 
     t 

 2 Σ x i  * y i  
    i=1 
-----------------------  

  t         t 

 Σ x i
2 + Σ y i

2 
 i=1       i=1 

 
Här representerar | X | antal distinkta termer i dokument X och | X & Y | antalet gemensamma 
distinkta termer som förekommer i både dokument X och Y. 
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Inner produkt mäter antalet termer som matchats i de två termvektorerna medan det för 
viktade termer avspeglar summan av vikter för matchade termer. 
 
Inner produkt ger värden som inte är begränsade i något intervall. För att begränsa till ett 
omfång och underlätta beräkningar och begränsa intervallen, mellan 0 och 1, används 
funktioner som Dice koefficient. 
 
Teufel och Schmidt (1988) har använts sig av Dice koefficient i sin studie. Kraven de har 
ställt på Dice koefficient är att den skall uppfylla: 
 
0 ≤ Sim(X,Y) ≤ 1 
Sim(X,Y) = Sim(Y,X) 
Sim(X,X) = 1 
 
De har dessutom använts sig av både direkt och indirekt likhet. Detta för att direkt likhet 
mellan två texter endast uttrycker likhet vad gäller den synonyma. Någon egentlig likhet 
texter emellan vad gäller semantiskt innehåll är inte bestämd. 
 
Indirekt likhet texter emellan bygger på likhet mellan två texter med avseende på likheten till 
ett tredje. Texter som skall jämföras med varandra sätts i relation till andra dokument: 
 
IndSim(X,Y,Q) = Sim(X,Q) * Sim(Y,Q) 
 
Teufel och Schmidts (1988) funktion lägger till den indirekta likheten mellan två texter till 
den direkta likheten. På så sätt får matchningsvärdet ett annat utseende än då endast den 
direkta likheten mäts. 
 
Teufel och Schmidt (1988) menar att problematiken med endast syntaktisk synonymitet texter 
emellan kan överbryggas om man tar hänsyn till ett tredje dokument eller en hel 
dokumentsamling. 
 
2.7 Automatisk klassifikation 
Som nämnts tidigare så är problemen med browsing i indexerade åtkomstsystem den att 
indexmiljön medför att dokument med liknande innehåll kan ligga långt ifrån varandra i 
databasen. Browsing blir möjlig endast om dokumenten tillåts grupperas enligt 
överensstämmelser beträffande innehåll i texten. Klusterstrukturer kan visserligen 
upprätthållas tillsammans med inverterade indexfiler för att underlätta snabb åtkomst och 
sökning. Denna kan överges då klusterstrukturer kan användas för både sökning och åtkomst. 
 
En klustrad fil kan ge effektiv tillgång till dokument då den begränsar sin sökning endast till 
områden där likhet gentemot en frågesats är tillräckligt hög. 
 
En typisk klusterstruktur är den där en huvudfil representerar dokument samlingen och som är 
indelat i kluster vilka i sin tur kan vara indelade i subkluster som innehåller de enskilda 
dokumenten. 
 
2.7.1 Hierarkisk klustring 
Klustring av dokument kan underlättas om man räknar fram en lista av parvisa 
dokumentlikheter baserat på termlikheten dokument emellan. En komplett lista av parvis 
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termlikhet dokument emellan används då för att samla ihop de dokument som har högst likhet 
till kluster. 
 
När parvis termlikhet skall beräknas mellan dokumenten kan dokument-term matrisen 
användas. Jämförelser av alla parvis distinkta matris rader används för dokumentklustringen. 
 
Parvis jämförelse med matris rader ger N*(N-1)/2 olika likhetskoefficienter för alla dokument 
eller t*(t-1)/2 för alla termer. 
 
Klustringen kan ske antingen enligt uppdelning eller också uppsamling. 
 
Med uppdelning antas att hela dokumentsamlingen representerar ett kluster. Detta bryts sedan 
ner till mindre kluster vilka i de lägsta nivåerna innehåller de enskilda dokumenten. 
 
Med uppsamlande avses att individuella dokumentlikheter används som utgångspunkt. En 
mekanism för gruppering används för att bygga upp klustren till större och större kluster. 
 
När kluster skall grupperas så måste en likhetskoefficient specificeras för jämförelser kluster 
emellan. För det ändamålet finns det olika vägar att gå. 
 
Enkellänk - likhet mellan två kluster anses vara likheten mellan de två mest lika paren av 
dokument eller subkluster, en i varje kluster som skall jämföras. Varje klustermedlem är då 
mer likt en annan klustermedlem än någon medlem i ett annat kluster. 
 
Komplettlänk - likhet mellan två kluster anses nu vara representerad av de kluster medlemmar 
som upplevs har den minsta likheten dem emellan, ett i varje kluster. Sålunda är varje 
medlem i klustret mer likt det mest olika medlemmarna i klustret än någon i ett annat kluster. 
 
Gruppgenomsnitt - är en kompromiss mellan de två extremerna. Varje kluster medlem anses 
ha den största genomsnittliga likheten till de andra medlemmarna än till andra i något annat 
kluster. 
 
När två kluster delar samma termer så uppträder dokumentidentifierare på flera termlistor och 
samma likhetsvärden beräknas många gånger. Detta kan undvikas genom att använda en 
utomstående vektor Sj med längden N för varje dokument Dj. Sij , definierat som termen i av 

Sj, sätts till 1 när likhet mellan Dj och Di först beräknas. En kontroll i vektorn avslöjar om 

beräkning av likhetskoefficienter behövs. 
 
Ett snabbare sätt är att använda en utomstående vektor V med dimensionerna N för varje 
dokument i samlingen. Istället för att identifiera dokument, Di, som redan har matchats mot 

något annat dokument, Dj, så ger vektorn Vij  antal termmatchningar, dvs. summan av 

produkter eller summan av termvikter, mellan dessa två dokument. 
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När vektorn Vj finns så är det lätt att generera likheter mellan Dj och alla andra dokument Di 

som har gemensamma termer med Dj. Dice koefficient kan användas här: 

 
              2 * V ij  
Sim(D i ,D j ) = ---------------- 

            |D i | + |D j | 

 
Där Di och Dj representerar antalet termer tillgängliga i Di respektive Dj. 

 
Dock kräver dessa utomstående vektorer extra minnesutrymme och beräkningstid. När endast 
likhetskoefficienter mellan två dokument beror på antalet gemensamma termer eller summan 
av termvikter så behöver inte dokumentvektorerna hämtas in till minnet utan relevant 
information kan fås direkt ur vektorn V. 
 
2.7.2 Heuristisk klustring 
Heuristisk klustring skapar grova kluster snabbt och till låg kostnad till skillnad mot 
hierarkisk klustring. Den vanligaste och enklaste metoden för heuristisk klustring är en en-
pass procedur. Den tar dokumenten allt eftersom de kommer och behandlar dem en efter en 
utan krav på förkunskap om termerna i dokumenten. 
 
Första dokumentet placeras i sitt eget kluster. Varje inkommande dokument jämförs sedan 
mot de tidigare klustren. Om en likhet påvisas som är tillräckligt hög placeras den i ett 
existerande kluster annars skapar den ett nytt. Så går det vidare tills inga fler dokument finns 
som skall grupperas. 
 
För att bestämma likhet mellan dokument och kluster så representeras klustret av en centroid 
som består alla av dokumentens termer i klustret. Dokumentet som skall grupperas jämförs 
mot dessa centroider. När ett dokument läggs till ett kluster så får klustercentroiden 
uppdateras med dokumentets termvektor. 
 
En-pass proceduren skapar ojämna kluster. Några blir väldigt stora medan andra består av 
endast enstaka dokument. Det kan vara lämpligt att införa någon form av kontroll över 
klustrens storlek och antal överlappningar mellan gemensamma termer. 
 
Klusterstorlek kan kontrolleras med hjälp av ett speciellt tröskelvärde. Om detta värde 
överstigs medför det att klustret delas. Detta kan göras genom att jämföra alla dokument med 
varandra i klustret och skapa två nya kluster. Omvänd kluster sammanslagning kan nyttjas för 
att gruppera dokument, som inte annars passar in någonstans, till större kluster. 
 
Antal kluster som ska skapas och överlappning mellan kluster kan kontrolleras genom en 
variabel matchningströskel som hjälper små kluster att bli stora genom att vara låg och 
hindrar nästan fulla kluster ifrån att fyllas genom att vara hög. 
 
En annan klusterstrategi bygger på att raffinera existerande kluster genom att jämföra varje 
dokument i klustren mot klustercentroiderna och placera dokumentet där det passar bäst. 
Detta innebär att dokument kan få byta plats och klustercentroider omräknas. Detta skiftande 
fortsätter tills inget mer dokument behöver byta plats. 
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En-pass procedurens kluster arrangemang varierar beroende i vilken ordning som 
dokumenten introduceras. Detta innebär att klustren egentligen inte representerar likheten 
dokument emellan exakt. Dock menar Salton (1989) att undersökning av åtkomst visar att 
heuristisk klustring ger ungefär samma resultat som hierarkiska klustringsmetoder.
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3 Operationalisering 
I undersökningen så används en dator för bearbetning av texten. En manuell process skulle ta 
allt för lång tid för att vara tillfredsställande. Dator för bearbetning har varit en Macintosh och 
programspråk Pascal. 
 
3.1 Identifiering av orden 
Det första man får göra vid analys av texter är att identifiera orden och plocka ut dem. För 
detta ändamål krävs någon form av procedur som identifierar de lexikaliska enheterna. Det 
första som gjordes var att konstruera denna. 
 
För att underlätta konstruktion så utfördes en analys av alla tecken som finns i texten. Dessa 
listades tillsammans med sin frekvens, se bilaga 1. Konsultation av denna avgjorde vad som 
behövdes ta fasta på i konstruktionen av den lexikografiska proceduren. Ett ord definierades 
då enligt tidigare definition. 
 
I undersökningen används en databas med med 84 stycken nyhetstelegram i från TT. 
Texterna innehåller omkring 22,000 ord eller motsvarande 150k byte text. 
 
Vilka krav ställs på databasen? 
 
Telegrammen ligger lagrade en efter en i en textfil. Som indikator på när telegrammen börjar 
finns ett @ tecken, telegramseparatortecken. Ett av kraven är då att detta tecken måste stå för 
sig själv som ett självständigt ord emellan två mellanslag. Det får då naturligtvis inte finnas 
några sådana tecken någon annanstans i textfilen. Dock behöver inte telegramseparatortecknet 
stå på en egen rad. 
 
Ett annat krav på databasen som ställs gäller textens utseende. Vid en del radslut är vissa ord 
avstavade beroende på att de inte får plats på raden. Dessa ord markeras med ett bindestreck 
ex: 
 
... kraft- 
verk ... 
 
Dessa ord måste slås samman i text bearbetningen, dvs. bindestrecket tas bort och orddelarna 
läggs ihop. För att kunna göra detta automatiskt och effektivt så ställs kravet att varje rad i 
texten måste avslutas med ett [nyrad]-tecken. 
 
Det avstavade ordet måste på nästa rad börja direkt utan några föregående mellanslagstecken. 
I annat fall så försvinner bindestrecket enligt tidigare definition av ordet. Detta görs för att det 
i texten kan finns ord konstruktioner av typen: 
 
... löne- och tidsanspråk ... 
 
Man kan visserligen vara konsekvent och ta bort alla bindestreck från ordsluten och strunta i 
att vissa av orden blir skräpkonstruktioner. Man kan också vara konsekvent i det avseende att 
man slår ihop alla ord vilka har ett bindestreck vid slutet med nästföljande ord och överse 
med att man får lustiga konstruktioner. 
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Utan detta andra krav kan man bli tvungen att semantiskt analysera textens innehåll för att 
komma runt avstavningar. Då semantisk analys inte är något som avses studera så har det 
andra kravet hållits fast. 
 
Stavfel i texten beaktas inte då system för korrigering av stavfel i en text, i syfte att få så 
riktiga ord som möjligt, går utanför rapportens undersökning. Trigramanalys används 
visserligen för att påvisa stavfel men att korrigera dem är nästan omöjligt då ett ord ej utan 
semantisk analys kan få rätt stavning och betydelse. Det är med en förhoppning att stavfel 
uppträder rätt sällan i en löpande text som det bortses ifrån dem. 
 
I databasen är texterna "rena" texter. Det finns inga bilder, diagram eller andra figurer som 
kan vara vanliga i vissa dokument. Visserligen är sådana väldigt informationstäta men ingen 
hänsyn tas till sådana då endast behandling av textdokument med hjälp av deras syntaktiska 
innehåll avses. 
 
3.2 Frekvensstudier 
Nästa steg i undersökningen var frekvensstudien av de premisser Zipf (1949) framfört. Till 
detta används den tidigare konstruerade lexikal-proceduren. 
 
För att studera frekvens egenskaperna hos orden i textsamlingen så skapas en logisk 
dokument-ord matris. Den är inte fysiskt representerad i minnet då denna skulle ta allt för 
mycket plats och kräva för mycket bearbetningstid. Dokument-ord matrisen är lämplig att 
nyttja vid frekvensstudier då den representerar orden med de dokument de finns i. Genom 
dokumenten representerar dokument-ord matrisen orden som finns i varje dokument. 
 
Utifrån orden kan man räkna fram dokumentfrekvens och utifrån dokumenten räkna fram 
ordfrekvens. Det kan man erhålla genom en kombination av de två frekvenserna termvikten 
wij . Utifrån orden kan man göra frekvensstudier genom att sortera dem i fallande frekvens. 

 
Nu är det önskvärt att kunna lista orden i frekvens ordning med respektive rank. Systemet 
läser in alla texter och skapar en struktur som representerar de enskilda orden med frekvens 
och dokumentfrekvens, dvs. i hur många dokument ett distinkt ord förekommer. Den sorterar 
strukturen enligt fallande frekvens och tilldelar varje ord en stigande rank. Då flera ord 
förekommer med samma frekvens får dessa samma rank. Nästa ranktilldelning uppdateras då 
så att den överensstämmer enligt rn=0.1 * N/n, där N representerar totala antalet ord i 

textsamlingen. 
 
I frekvenslistan så tilldelas varje ord sitt Zipf-värde, enligt r*f(r)/N, och de tilldelas en 
indikator på sin vikt i dokumentsamlingen, definierad som den inversa dokument frekvensen 
log(N/dfj) där N representerar antalet dokument. 

 
Jämte detta produceras även tre diagram för att illustrera förhållandet rank-frekvens i 
ordfrekvensstudien. Dessa diagram diskuteras i avsnitt 4.1. 
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Genom dokument-ord matrisen kan man ta ett dokument och identifiera dess ord och erhålla 
en ordfrekvens. Med denna beräknas termvikten wij . Därför produceras två listningar av 

enskilda dokument. Dessa listar orden i fallande frekvens med tilldelad rank och termvikt. 
Termvikten visar vikten av de termer som finns representerade i texten. Termvikten är 
definierad som: 
 
wij  = tf j  * log (N/df j ) 

 
3.3 Heuristisk klustring 
Klustringsexperimenten är baserad på den tidigare beskrivna heuristiska en-pass 
klustringsmetoden. I undersökningen används den enkla definitionen av en-pass proceduren. 
Någon kontroll över klusterstorlek och termöverlappning används inte. Dokumenten 
behandlas också enligt den beskrivna proceduren. 
 
För klassificeringsexperimentet definieras en stoppordslista för att plocka bort de 
högfrekventa funktionsorden. Enligt Salton (1989) består den av prepositioner, konjunktioner 
och pronomen. I undersökningen används resultaten ifrån frekvensstudien. Listningen av 
orden i textsamlingen ligger till grund för framtagning av stopporden. De hundra första orden, 
listade i fallande frekvens, får utgöra stoppordslistan. 
 
Vidare så menar Salton (1989) att man bör reducera orden till sina ordstammar för att bättre 
kunna representera innehållet. Här används en trunkering av fix längd. Salton (1989) menar 
att en dylik kan vara lika gångbar. För att då bestämma den fixa ordlängden så produceras en 
listning av alla orden och medellängden räknas fram, både den aritmetiska och den viktade, se 
bilaga 2. Detta ger underlag för att bestämma en medellängd på 5 tecken. Alla ord som 
passerat stoppordskontrollen trunkeras till max 5 tecken i längd. 
 
I klustringssystemet används den tidigare konstruerade lexikal-proceduren. Systemet läser 
alla texter och identifierar de enskilda orden. Sedan konsulteras stoppordslistan och de ord 
som återfinns där plockas bort. Resterande ord trunkeras och läggs i en vektor som 
representerar dokumentet. Textdokumentet som sådant används inte vid 
klustringsexperimentet utan dokumentvektorn får representera det. Tillsammans med 
termerna lagras termfrekvenserna i dokumentvektorn. 
 
Det första dokumentets vektor placeras i det första klustret. Denna klustercentroid blir då 
liktydigt med dokumentvektorn. Nästa dokumentvektor matchas sedan mot denna centroid. 
Om tillräcklig likhet föreligger så läggs den i det klustret och centroiden uppdateras med 
dokumentvektorns termer och termfrekvenserna i centroiden räknas om. Om inte likhet 
föreligger så skapar dokumentet ett nytt kluster. Så går det vidare tills alla dokument är 
klustrade. 
 
Nu läses dokumenten i in den ordning de ligger i databasen. Matchning av dokument går till 
så att när den första dokument-centroid likheten är funnen som uppfyller likhetskrav så 
placeras dokumentet där utan att veta om dokumentet skulle kunna passa bättre någon 
annanstans. 
 
För att bestämma likhet mellan dokumentvektor och klustercentroid används en 
likhetsfunktion. Den som används Dice koefficient. Denna finns beskriven i avsnitt 2.6. 
Likhetsfunktionen ger normaliserade värden mellan 0 och 1 vilka behandlas som 
procentvärden. 
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Då det initialt inte finns någon vetskap om vilken likhetskoefficient som fungerar bra, dvs. 
vilken som ger bra klusterstrukturer så studeras ett antal vilka presenteras senare. Antingen 
ställs en koefficienttröskel som är för högt så att inget dokument matchar något annat eller en 
som är för lågt så att alla dokument läggs i ett och samma kluster. 
Förutom att ta fasta på orden för att representera ett dokument i klusterdatabasen så görs även 
en studie av trigrammen för att se hur de fungerar vid klustergenereringen. 
 
De trunkerade orden delas upp i sina trigram och dokumentvektor byggs upp av dem. Sedan 
genomförs samma tester som med orden i klustringsexperiment. 
 
Ytterligare ett annat test utförs där dokumentvektorerna matchas mot centroidens n viktigaste 
ord. Här definieras vikten som log(N/tfj) av termerna i klustret. Centroiden sorteras enligt 

fallande vikt. Ett tröskelvärde, T, bestäms för att avgöra var de viktigaste värdena ligger. 
Dokumentvektorns termer matchas sedan mot de centroidtermer som överstiger tröskelvärdet 
T. Då det inte heller här finns någon vetskap om vilket tröskelvärde, T, som kommer att ge 
bra resultat så testas ett par stycken. Dessa presenteras också senare. 
 
I experimenten med vikter så testades endast dokument representerade med ord.
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4 Resultat 
Somliga av de resultat som erhållits är allt för skrymmande för att presenteras här varför de 
presenteras i olika bilagor. I en del fall så är listningarna eller resultaten allt för omfattande 
för att visas i sin helhet även som bilaga varför de är trunkerade. Speciellt gäller detta vid 
frekvensstudierna. 
 
4.1 Frekvensstudier 
I frekvensstudien av ord har en listning över rank-frekvens tagits fram. Denna är 
representerad i bilaga 3. Beroende på listans omfattande längd, 72 sidor, så visas endast två 
sidor av listningen. Dock så ger listningen en uppfattning om frekvensförhållanden. 
 
En termvikt är presenterad i sista kolumnen och den representerar den vikt ordet har för hela 
textsamlingen och är definierad som den inversa dokumentfrekvensen. Denna visar, se bilaga 
3, att de högfrekventa termerna har lägst värde eller omvänt bäst värde som indikatorer på 
hela textsamlingen. 
 
Bilaga 3 eller frekvenslistan för ord visar att de följer den fördelning som Zipf (1949) påvisat. 
Konstanten 0.1 som han definierat visar detta om man jämför listningens Zipf-värden. Vissa 
avvikelser finns men de är ganska ringa. Speciellt märks avvikelser i början av listningen för 
de första termerna. 
 
För att bättre illustrera rank-frekvens förhållandet har ett par diagram tagits fram. Dessa 
sammanfattar resultaten som erhållits genom ordfrekvensstudien. Varje punkt i diagrammen, i 
de fall de är urskiljbara, motsvarar ett unikt ord. 
 

 
 

Diagram 1. Det linjära sambandet rank-frekvens. 
 
Diagram 1 visar det linjära förhållandet rank-frekvens. Utifrån k=r*f, där r och f anger rank 
respektive frekvens, kan ett linjärt samband påvisas ty: r=k*(1/f). Detta kan också beskrivas 
som: 
 
log(r)=log(k)-log(f) 
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Detta samband skall avspeglas i min ordfrekvensstudie för att orden skall uppfylla de 
statistiska egenskaper som Zipf (1949) visat. Här kan man se att orden i textsamlingen följer 
detta samband. Viss avvikelse syns för de mest frekventa orden, ungefär de 20 första, medan 
resten uppvisar de förväntade egenskaperna. Där linjen skär y-axeln hittar man konstanten, i 
detta fall log(k). 
 
Genom frekvens fördelningen för orden, dvs. sannolikheten för att ett ord förekommer vid 
viss rank p(f), kan det linjära sambandet också påvisas. Då kan man visa det linjära 
sambandet utifrån k=r*(f/N), där N anger totala antalet ord, eller k=r*p(f). Detta skall ge en 
konstant som följer den som Zipf (1949) visade genom sina studier. Det linjära sambandet 
uttrycks i diagram 2 som: 
 
log(k)=log(k)-log(f/N) 
 

 
 

Diagram 2. Det linjära sambandet rank-frekvens avseende p(f) för orden. 
 
I diagram 2 ser vi åter det linjära sambandet med samma avvikelser som i diagram 1 för de 
mest frekventa orden. Där linjen skär y-axeln ges konstanten log(k) vilken skall motsvara 
Zipf-konstanten. 
 
Då y-axeln i diagrammet anger inversen av p(f) kan man se att de minst frekventa orden har 
lägst sannolikhet för att förekomma vid en viss rank. Det omvända gäller då för de mest 
frekventa orden. 
 
För att bättre visa hur ordens Zipf-värden har följt den konstant som Zipf (1949) påvisat så 
har diagram 3 tagits fram för att illustrera detta. Det har gjorts med utgångspunkt ifrån att 
rank*frekvens är konstant. 
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Diagram 3. Spridningen kring Zipfs konstant 0.1. 
 
Zipf-konstanten, 0.1, kan fås genom k=r*(f/N) och genom N=r*f/k kan spridningen kring 
denna visas. Denna beskrivs som: 
 
log(N)=log(r)+log(f)-log(k) 
 
– Log(k) vid y-axeln anger den linje kring vilken orden skall ligga för att följa Zipf-
konstanten. 
 
Om orden uppfyller de statistiska kraven så skall spridningen kring 0.1 vara så liten som 
möjligt. Här ser vi att för de 20 första mest frekventa orden så är spridningen som störst 
medan de resterande ordens spridning är minimal och följer den givna Zipf-konstanten. 
 
Vidare har listningar av enskilda telegram tagits fram för att illustrera fördelning inom 
texterna samt termvikt för orden i telegrammen. Termvikten är här den kombinerade 
termfrekvensen och inversa dokumentfrekvensen. Listningarna återfinns i bilaga 5 och 6. 
Bilagorna visar listningar av de två första telegrammen i samlingen avseende ordfrekvensen 
och termvikt. 
 
4.2 Heuristisk klustring 
I klustringsexperimentet har studerats både klustring med hjälp av ord och trigram. Vid 
matchningen dokument-centroid så har ett tröskelvärde angetts som måste uppfyllas för att 
likhet skall anses inträffa. Användandet av Dice koefficienter gör att likhetsvärdet 
normaliseras mellan 0 och 1. Därför används tröskelvärden som illustreras som procentvärden 
eller matchningsprocent som de också kallas för. 
 
Då man inte på förhand kan veta vilka matchningsprocent man skall använda så har ett flertal 
använts för att på så sätt ringa in ett som ger "bästa" klusterformation. 
 
Det första experimentet avsåg klustring med dokument, representerade med termvektorer. För 
dessa används matchningsprocentvärdena 15 %, 20 % och 25 %. Dessa betyder att 
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dokumentvektor och klustercentroid måste matchas till minst matchningsprocentvärdet för att 
likhetskrav skall vara uppfyllt. 
 
Resultat som erhölls var att matchningsprocent lägre än 15 % procent gav en klusterstruktur 
som tenderade att lägga alla dokument i ett och samma kluster. Några dokument bildade egna 
kluster men inga andra klusterstrukturer bildades. För matchningsprocentvärden över 25 % 
skapades kluster som i stort sett bara innehöll enskilda dokument. 
 
Värden mellan 15 % och 25 % gav dock kluster strukturer som bestod av blandade storlekar. I 
bilaga 6 - 8 presenteras resultat från test med matchningsprocent 15 % - 25 %. Varje rad 
anger ett kluster och de horisontella siffergrupperna anger de dokument som finns i klustren. 
 
Resultat från dokument representerade med trigramvektorer avsåg matchningsvärdena 30 %, 
35 % och 40 %. Samma resultat som i experiment med termer gavs för matchningsprocent 
över respektive under de angivna. Bilaga 9 - 11 visar resultat från experiment 
matchningsprocent vid de olika värdena. 
 
Skillnad mellan de två experimenten ligger i de olika matchningsprocenterna. För trigram 
måste högre likhetskrav ställas. När ordens matchningsprocenter används för trigrammen så 
tenderar alla dokument att hamna i ett och samma kluster. Matchningsprocenterna för ord är 
för låga för trigram. När trigrammens matchningsprocenter används för orden så bildas inga 
kluster vilket antyder att matchningsprocenterna för trigrammen är för höga för orden. Vad 
detta betyder och vilka slutsatser man kan dra ifrån detta diskuteras i avsnitt 5.2. 
 
Förutom experiment av denna typ gjordes även experiment med viktade centroider. 
Klustercentroidernas termer gavs vikter och rangordnades enligt fallande vikt. När 
dokumentvektor matchades mot klustercentroid gjordes det mot de termer i centroiden vars 
vikt översteg ett tröskelvärde. Endast en del av centroidens termer kom att spela roll för om 
likhet kunde de faställas. Här gällde det att hitta de viktigaste termerna för centroiden. Ett 
tröskelvärde, T, nyttjades här i detta experiment definierat som 1.8, 2.0 och 2.2. Termvikten 
för centroidens termer definierades som log(N/tfj). Vidare måste matchningsprocentvärden 

definieras. Dessa angavs till 5 % respektive 10 %. 
 
Experimenten, omfattande kombinationer av dessa tröskelvärden och matchningsprocenter, 
visade att värden som understeg eller översteg dessa värden skapade klusterstrukturer 
liknande dem som angavs i de ovanstående experimenten. Bästa resultat erhölls med 
matchningsprocenter satta till 5 %. 
Bilaga 12 - 14 visar resultaten från experiment med tröskelvärden 1.8 - 2.2 och 
matchningsprocent 5 %. 
 
Vad gäller resultat beträffande den faktiska likheten dokumenten emellan i respektive kluster 
så kan den verifieras genom att manuellt jämföra dokumenten. Faktisk likhet menas här 
innehållet i texten och inte syntaktisk likhet. Relationerna dokumenten emellan i respektive 
kluster diskuteras i 5.2.
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5 Diskussion 
 
5.1 Frekvensstudier 
I min studie av ordfrekvenser är de resultat jag erhållit inte avvikande ifrån det som Zipf 
(1949) visat. Resultaten följer den fördelning han kommit fram till. Diagrammen, som 
sammanfattar de resultat jag uppnått genom ordfrekvensstudien, har visserligen påvisat vissa 
avvikelser. De avvikelser jag har funnit gäller för ett fåtal högfrekventa ord medan för det 
övervägande antalet ord inte finns några avvikelser. Avvikelserna är av så liten betydelse att 
jag kan bortse ifrån dem eftersom de gäller endast ett begränsat antal ord. 
 
Den slutsats jag drar ifrån ordfrekvensstudierna är att de statistiska egenskaper, som både 
Zipf (1949) och Salton (1989) påvisat, kan användas för att representera ett dokument. När 
innehållet i ett textdokument skall representeras, exempelvis vid en klassifikation av texten, 
kan detta avspeglas genom ordens statistiska egenskaper vad gäller frekvens och förekomst. 
 
Dokument-term matrisen som jag använt mig av lämpar sig mycket väl för frekvensstudier. 
Även framräknandet av termvikter underlättas tack vare dokument-term matrisens 
representationsform. Termvikterna jag räknat fram i textlistningarna ska avspegla de 
statistiska egenskaper orden har för hela textsamlingen och för de enskilda dokumenten. 
 
Genom att sätta termvikter av typen wij  till varje term i dokumenten får man en 

representation av dokumentet som tar hänsyn till alla orden i hela textsamlingen och 
fördelningen av orden inom varje dokument. Dessa termvikter bygger på ordens frekvenser 
och förekomster bland dokumenten. Genom att termvikterna representerar den vikt ett ord har 
för ett dokument så kan de ord med störst termvikt användas för att representera dokumentet. 
Dessa ord visar en statistisk egenskap som säger att de förekommer tillräckligt många gånger 
inom dokumentet men sällan eller inte alls bland de andra. Detta gör att man kan använda 
dessa för att representera innehållet i dokumentet. Dock så kan inget ord hur bra termvikt det 
än må ha ensamt representera ett dokuments innehåll utan ett flertal termer måste användas. 
 
I andra sammanhang kan ett ord som informationsbärande enhet vara otillräckligt. Speciellt 
då kontextuella eller semantiska hänsynstagande måste tas till innehållet. Då kan en typ av 
frasformeringsprocedur som grupperar ord och klassificerar dem användas. Det kan också 
vara tveksamt om ett ord verkligen kan vara av betydelse då det existerar många homonymer 
och synonymer samt att ett ord kan inneha olika former genom t ex böjningsändelser. 
 
I mina studier av klustring bryr jag mig inte om termvikterna. Dessa hade dock kunnat vara 
till stor hjälp vid matchning mellan två dokument. Fast då krävs det förkunskap om 
textmaterialet så att en dokument-term matris kan byggas. Detta strider ju emot filosofin 
bakom en-pass proceduren som menar att det inte finns någon förhandskunskap. Dock 
använder jag mig i ett av experimenten en form av termviktning som utnyttjas för klustrens 
centroider. 
 
I mina studier av klustring så har jag använt mig av en stoppordslista för att plocka bort alla 
de funktionsord som finns i texterna. Den är konstruerad av de hundra första orden från min 
lista av frekvensstudier. Denna innehåller då visserligen ord som inte är funktionsord. Detta 
gjordes för att få ett snabbt underlag för en stoppordslista. Visserligen kan man använda de 
ord som Allén (1972) tagit fram som prepositioner, pronomen och konjunktioner och nyttja 
som stoppord vilket stämmer överens med Saltons (1989) definition av stoppord. De ord som 
ändå inte är funktionsord visar en så hög frekvens att de förekommer i flera dokument att jag 
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förutsätter att de inte kommer att påverka resultaten. Om man studera Alléns (1972) 
frekvenslista så upptäcker man att bland de högfrekventa som förekommer i överväldigande 
mängd återfinns ord: som är, var, hade osv. Dessa är inga funktionsord men förekommer så 
rikligt att man inte behöver ta hänsyn till dem. 
 
5.2 Heuristisk klustring 
En-pass proceduren skapar kluster där dokument med liknande innehåll ligger på samma 
ställen i databasen något som underlättar vid browsing. I en filsystemsmiljö kan man tänka 
sig att klustren är filbibliotek och dokumenten ligger som filler i dessa bibliotek. Vid en 
utsökning så får man tillgång till biblioteket och på så sätt tillgång till alla filer som ligger 
där. 
 
Utsökning av kluster och browsing genom dokumenten kan berätta för oss om relationen 
mellan dokumenten i samma kluster stämmer överens vad gäller det semantiska innehållet. 
Dock har detta förfarande inte nyttjats i denna studie. 
 
För att studera hur matchningen lyckats har jag dels tittat på klusterstrukturen och dels "gått 
ut" och tittat på dokumenten och försökt jämföra dem. I min databas finns det 84 stycken 
telegram av varierande storlek. Att läsa alla skulle tas för lång tid så jag har fått göra 
stickprov istället. 
 
Man får komma ihåg att det har rört sig om syntaktisk matchning och inte semantisk. För att 
bestämma innehållet och se hur väl klustringen lyckats skulle en form av 
abstraktionsprocedur användas. Den skulle kunna dra fram de "viktigaste" meningarna, 
fraserna eller ordgrupperna och göra en sammanfattning som hjälp vid kontrollen av hur väl 
dokument stämmer överens med varandra. 
 
Sammanfattning av kluster innehåll är annars något som skulle kunna vara önskvärt. 
Dokument i samma kluster skall ju representera samma innehåll. Istället för att en användare 
skummar sig igenom dokumenten i samma kluster skulle han kunna få en sammanfattning av 
hela klustret. Detta får dock bli föremål för framtida studier. 
 
Då jag inte vet exakt vad dokumenten handlar om får jag förutsätta att en hel del texter 
handlar om saker som inte tas upp i något annat dokument. Speciellt i detta fall där texterna 
kommer ifrån TT's nyhetsmiljö och nyhetstelegrammen berör många olika ämnen. Denna 
situation skulle kunna förklara varför så många kluster endast består av enskilda dokument. 
 
Resultaten från klustergenereringen har varit "hyggligt" när det gäller relationerna texterna 
emellan i samma kluster. Termen "hyggligt" används för att beskriva resultatet av 
undersökningen beträffande den semantiska relationen mellan dokument i samma kluster. 
Denna term uttrycker en subjektiv kvalitativ värdering och är svår att precisera närmare. 
 
Betänker man att i de situationer man eftersträvar information om något specifikt att man 
endast får tillgodogjort sig 20 % av den existerande informationen. För att få en så bra bild 
som möjligt av ämnet så får man använda sig av många olika informationskanaler. Oftast är 
informationen andrahands dvs. den har förmedlats via någon annan som har tolkat den på 
något sätt. Mätinstrumenten man använder kan ju vara felaktiga och frågar man sig vad de 
egentligen mäter så kanske deras resultat inte säger oss speciellt mycket eller ger en skev bild. 
Den information man försöker få fram om ämnet aldrig blir heltäckande eller komplett. Man 
får kalkylera med att bara få en så bra bild som möjlig. Med detta i bakhuvudet kan man 
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kanske acceptera att klustren ser ut som de gör och inte täcker allt. För att få en bättre 
värdemätning av klustrens semantiska förhållande skulle man få konsultera många personer 
som fick ge sina värderingar på vad som relevant eller ej. 
 
Ett alternativt sätt för att utvärdera klustringen skulle vara att utnyttja egenskapen hos en-pass 
proceduren som gör att beroende i vilken ordning dokumenten kommer så blir 
klusterstrukturen annorlunda. Genom att utföra en serie av tester, med samma likhetskrav, där 
dokumenten får komma i olika ordningsföljder för varje test skulle man kunna se hur 
klusterstrukturen utfaller. Om strukturen förblir någorlunda den samma oavsett den ordning 
som dokumenten anländer till en-pass proceduren så skulle det vara en bra värdemätning för 
klustergenereringen avseende relationerna dokument emellan. 
 
En del kluster blev mycket stora, speciellt vid låga matchningsprocenter. Vilket kan implicera 
att någon form av kontroll över kluster storlekarna kan behövas, typ de som beskrivits i 
avsnitt 2.7.2. 
 
Skillnader emellan resultaten vid jämförelser av ord och trigram märks främst vid 
matchningen. Högre krav på likhet måste ställas då trigram nyttjas. Trigrammen är inte 
ordspecifika utan ett och samma typ av trigram kan finnas i många olika ord som inte har att 
göra med varandra. Resultat beträffande skillnader i det semantiska innehållet gav ingen 
noterbar förändring. 
 
Teufel och Schmidt (1988) fann genom sina studier att trigram fungerade mycket bra för 
matchning. Dock med förbehållet att dokumentvektorer måste innehålla ett visst antal ord. De 
fann att vektorer med enstaka termer inte alls fungerade bra. 
 
Det som talar för trigrammen är att de är begränsade i sitt utseende och att endast ett visst 
antal av dem används. I en jämförelse mellan antalet unika termer och unika trigram i min 
dokumentsamling fann jag att det fanns 5195 unika termer men endast 15 %, 3963 stycken, 
av alla möjliga trigram fanns representerade. Detta uppvisar då en klar skillnad vad gäller 
krav på minnes utrymme. Trigram blir mindre kostsamma att utnyttja. 
 
Något som ytterligare talar för nyttjandet av trigram är att stavfel och alternativa stavningar 
behandlades korrekt enligt Teufel och Schmidts (1988) undersökningar. 
 
Jag experimenterade även med term viktning av kluster centroidens termer. Där lät jag vikta 
centroidens termer och rangordnade dem enligt fallande vikt för att matcha dokumentvektorer 
mot endast de viktigaste termerna i centroiden. Då har jag använt en form av 
termfrekvensvikt som gynnar termer med höga frekvenser framför dem med låga. 
 
Salton (1989) visade att vid en studie termförekomster med Booths (1967) ekvation 
In=0.1*N/n(n+1) att uppemot 80 % av termförekomster förkommer 4 eller färre gånger i en 

textsamling. I sådana fall ratas ju termer med låg frekvens som annars skulle kunna vara 
lämpliga att representera dokumenten i klustret. Speciellt då dessa termer inte skulle 
förekomma i något annat kluster. Detta kan vara ett av skälen till varför så låga 
matchningsprocent värden måste användas annars skulle ju inga kluster skapas. 
 
Vad man nu kan göra är att antingen strunta i termvikterna totalt då resultaten dem förutan 
var hyggliga eller studera dem noggrannare för att bestämma bättre termvikter. 
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Resultaten ifrån klustergenereringen var inte så överväldigande men då jag finner detta vara 
en intressant aspekt på klustring så jag även tagit med dem här. Speciellt intressant är de då 
när det gäller att försöka skapa bättre klusterstrukturer. 
 
Termvikter man kan använda är utifrån klustercentroiden sett. Centroiden innehåller alla 
termer bland dokumenten i klustret och här kan man skapa en dokument-term matris för att 
räkna ut termvikter. Då vikter av typ wij  som tar hänsyn i precisionen hos de lågfrekventa 

termerna också. Man kan också räkna ut termvikter för dokumentvektorn också genom en 
kombination av dokumentvektorns termfrekvenser och klustercentroidens inversa 
dokumentfrekvens för att även här få termvikt wij . 

 
Detta kräver dock väldigt mycket utrymme och extra bearbetningstid. Det skulle innebära en 
dokument-term matris per kluster vilken måste uppdateras varje gång ett dokument läggs till 
klustret. 
 
Detta börjar nästa likna någon form av hierarkisk klustring där förhandskunskap om 
dokumenten krävdes för att bestämma termvikter. Detta strider mot filosofin bakom en-pass 
proceduren som säger att ingen förhandskunskap finns och att klustringen skall vara så snabb 
som möjligt. 
 
Vad kan man göra härnäst? 
 
Enligt min uppfattning är en fortsatt utveckling av klustring med hjälp av trigram något som 
man ska ta fasta på. Då för att studera åtkomst och browsing. Trigrammen kräver mindre 
utrymme och bearbetningstid tack vare den begränsade längden och antalet. Användandet av 
trigram för att representera dokument och klassificera dem stöds av Teufel och Schmidt 
(1988) i deras egna undersökningar. 
 
En-pass proceduren behöver dock någon form av kontroll över klusterstorleken samt kontroll 
över överlappningar av termer. Den skulle dock vara lämplig att nyttja i flexibla miljöer för 
att snabbt skapa klusterformationer över ett stort antal dokument och få dem uppdelade i 
ämnesområden. Speciellt skulle detta vara attraktivt i en omvärldsbevakningssituation då man 
vill ha tag på många informationsbitar från en viss kanal men informationen som kommer är 
blandad och inte uppdelad.
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Number of characters in file… 
 
      13      2887 
      32     19486 
"     34       147 
%     37         4 
&     38        14 
'     39         1 
(     40        40 
)     41        40 
+     43         2 
,     44       815 
-     45       278 
.     46      1343 
/     47        10 
0     48       412 
1     49       322 
2     50       140 
3     51       103 
4     52        92 
5     53       133 
6     54        78 
7     55        77 
8     56       103 
9     57       225 
:     58        54 
;     59         3 
?     63        10 
@     64        84 
a     97     11388 
b     98      1680 
c     99      1542 
d    100      5403 
e    101     12189 
f    102      2494 
g    103      3465 
h    104      1972 
i    105      6946 
j    106       831 
k    107      4217 
l    108      6050 
m    109      3778 
n    110     10435 
o    111      4869 
p    112      2197 
q    113         5 
r    114     10681 
s    115      7891 
t    116     11048 
u    117      2091 
v    118      2859 
w    119       163 
x    120       144 
y    121       950 
z    122        65 
ä    138      2384 
å    140      1811 
ö    154      1925 
ü    159        19 
 
Total number of characters: 148395



 

Bilaga 2 
 
   1       915       915            915 
   2      2560      5120           6035 
   3      4951     14853          20888 
   4      2270      9080          29968 
   5      2229     11145          41113 
   6      1931     11586          52699 
   7      1618     11326          64025 
   8      1206      9648          73673 
   9      1202     10818          84491 
  10       765      7650          92141 
  11       570      6270          98411 
  12       460      5520         103931 
  13       300      3900         107831 
  14       205      2870         110701 
  15       184      2760         113461 
  16       137      2192         115653 
  17        97      1649         117302 
  18        63      1134         118436 
  19        38       722         119158 
  20        39       780         119938 
  21        17       357         120295 
  22        18       396         120691 
  23        11       253         120944 
  24         6       144         121088 
  25        10       250         121338 
  28         1        28         121366 
 
antal ordlängder: 26 
antal tecken i ord: 121366 
antal ord: 21803 
medelv. kumul.frekv. : 4667.92308 
aritm.medelv. tkn/ord: 5.56648 
vikt.medelv.· ∑(f/ ∑f*x): 5.56648 



 

Bilaga 3 
 
Frekvensdata för nyhetstelegramsamling. 
 
Antal dokument:   84 
Antal termer:   5195 
Antal ord:     21803 
 
Rank  Ord                             Frekv.  Dok.F rekv  Zipf     Log2(D/df) 
   1  i                                774     83        0.03550  0.01728 
   2  att                              566     75        0.05192  0.16350 
   3  och                              521     78        0.07169  0.10692 
   4  det                              395     74        0.07247  0.18286 
   5  på                               391     79        0.08967  0.08854 
   6  av                               356     75        0.09797  0.16350 
   7  den                              353     77        0.11333  0.12553 
   8  en                               345     74        0.12659  0.18286 
   9  som                              341     75        0.14076  0.16350 
  10  för                              320     65        0.14677  0.36995 
  11  är                               309     69        0.15590  0.28379 
  12  med                              301     69        0.16567  0.28379 
  13  till                             284     80        0.16933  0.07039 
  14  de                               257     63        0.16502  0.41504 
  15  har                              244     68        0.16787  0.30485 
  16  procent                          187     48        0.13723  0.80735 
  17  ett                              164     61        0.12787  0.46158 
  18  om                               161     50        0.13292  0.74846 
  19  inte                             130     54        0.11329  0.63743 
  20  från                             120     57        0.11008  0.55943 
  21  västtyska                        105     52        0.10113  0.69188 
  22  miljarder                        103     39        0.10393  1.10692 
  23  under                             83     41        0.08756  1.03477 
  23  västtyskland                      83     44        0.08756  0.93289 
  25  nu                                82     41        0.09402  1.03477 
  26  men                               80     40        0.09540  1.07039 
  27  år                                75     37        0.09288  1.18286 
  28  kommer                            73     43        0.09375  0.96605 
  29  sig                               69     38        0.09178  1.14439 
  30  ddr                               62     20        0.08531  2.07039 
  30  kan                               62     34        0.08531  1.30485 
  32  blir                              61     31        0.08953  1.43812 
  32  han                               61     21        0.08953  2.00000 
  32  också                             61     34        0.08953  1.30485 
  35  över                              60     33        0.09632  1.34792 
  36  d                                 58     25        0.09577  1.74846 
  36  var                               58     29        0.09577  1.53434 
  38  kronor                            57     23        0.09934  1.86876 
  38  ska                               57     31        0.09934  1.43812 
  40  man                               56     30        0.10274  1.48543 
  40  säger                             56     28        0.10274  1.58496 
  42  vi                                53     25        0.10210  1.74846 
  43  företag                           52     24        0.10255  1.80735 
  43  redan                             52     31        0.10255  1.43812 
  43  än                                52     34        0.10255  1.30485 
  46  östtyska                          50     21        0.10549  2.00000 
  47  första                            49     31        0.10563  1.43812 
  47  usa                               49     18        0.10563  2.22239 
  49  stora                             48     23        0.10788  1.86876 
  50  andra                             46     26        0.10549  1.69188 
  51  sin                               44     30        0.10292  1.48543 
  52  finns                             43     26        0.10255  1.69188 
  53  vid                               42     27        0.10210  1.63743 
  54  nya                               41     27        0.10155  1.63743 
  55  miljoner                          40     22        0.10090  1.93289 
  55  sedan                             40     28        0.10090  1.58496 
  57  så                                39     28        0.10196  1.58496 
  57  tyska                             39     23        0.10196  1.86876 



 

  59  enligt                            38     29        0.10283  1.53434 
  60  får                               37     27        0.10182  1.63743 
  60  mycket                            37     17        0.10182  2.30485 
  60  även                              37     26        0.10182  1.69188 
  63  eg                                36     17        0.10402  2.30485 
  63  tidigare                          36     24        0.10402  1.80735 
  63  tyskland                          36     22        0.10402  1.93289 
  63  vill                              36     23        0.10402  1.86876 
  67  skulle                            35     22        0.10755  1.93289 
  67  sverige                           35     18        0.10755  2.22239 
  69  dock                              34     24        0.10760  1.80735 
  69  då                                34     24        0.10760  1.80735 
  69  mot                               34     23        0.10760  1.86876 
  69  upp                               34     26        0.10760  1.69188 
  69  ut                                34     22        0.10760  1.93289 
  74  när                               33     22        0.11200  1.93289 
  75  marknaden                         32     20        0.11008  2.07039 
  76  där                               31     21        0.10806  2.00000 
  76  efter                             31     23        0.10806  1.86876 
  76  kuwait                            31      7        0.10806  3.58496 
  76  svenska                           31     10        0.10806  3.07039 
  80  få                                30     24        0.11008  1.80735 
  80  hela                              30     25        0.11008  1.74846 
  80  mer                               30     23        0.11008  1.86876 
  83  bli                               29     24        0.11040  1.80735 
  83  mark                              29     15        0.11040  2.48543 
  83  största                           29     16        0.11040  2.39232 
  86  in                                28     17        0.11044  2.30485 
  86  många                             28     18        0.11044  2.22239 
  88  daimler                           27      8        0.10898  3.39232 
  88  inom                              27     20        0.10898  2.07039 
  88  stor                              27     22        0.10898  1.93289 
  88  ytterligare                       27     22        0.10898  1.93289 
  88  året                              27     20        0.10898  2.07039 
  93  bara                              26     20        0.11090  2.07039 
  93  mellan                            26     15        0.11090  2.48543 
  93  senaste                           26     21        0.11090  2.00000 
  96  allt                              25     17        0.11008  2.30485 
  96  ark                               25     14        0.11008  2.58496 
  96  dollar                            25      9        0.11008  3.22239 
  96  gäller                            25     18        0.11008  2.22239 
  96  ta                                25     14        0.11008  2.58496 
  96  vara                              25     19        0.11008  2.14439 
 102  dessutom                          24     18        0.11228  2.22239 
 102  något                             24     17        0.11228  2.30485 
 102  s                                 24     16        0.11228  2.39232 
 105  ha                                23     19        0.11076  2.14439 
 105  kunna                             23     17        0.11076  2.30485 
 105  två                               23     19        0.11076  2.14439 
 108  berlin                            22     11        0.10898  2.93289 
 108  eller                             22     15        0.10898  2.48543 
 108  genom                             22     19        0.10898  2.14439 
 108  här                               22     16        0.10898  2.39232 
 108  länder                            22     13        0.10898  2.69188 
 108  nokia                             22      4        0.10898  4.39232 
 108  samtidigt                         22     19        0.10898  2.14439 
 108  skall                             22     14        0.10898  2.58496 
 108  vilket                            22     18        0.10898  2.22239 
 108  volvo                             22      4        0.10898  4.39232 
 118  både                              21     17        0.11365  2.30485 
 118  förra                             21     16        0.11365  2.39232 
 118  jag                               21      6        0.11365  3.80735 
 118  utan                              21     15        0.11365  2.48543 
 122  alla                              20     14        0.11191  2.58496 
 122  frankrike                         20     13        0.11191  2.69188 
 122  företagen                         20     17        0.11191  2.30485 
 122  göra                              20     18        0.11191  2.22239 



 

Bilaga 4 
 
Frekvensdata för nyhetstelegram 1 
 
Antal unika ord:  361 
Antal ord:        600 
 
Rank  Ord                             Frekv.  Wij 
   1  i                                 22    0.380 12 
   2  och                               15    1.603 73 
   3  för                               14    5.179 29 
   4  att                               13    2.125 48 
   4  till                              13    0.915 06 
   6  det                               12    2.194 37 
   7  av                                11    1.798 49 
   7  den                               11    1.380 84 
   9  en                                10    1.828 64 
   9  på                                10    0.885 37 
  11  som                                8    1.307 99 
  11  är                                 8    2.270 34 
  13  waigel                             7   30.746 22 
  14  om                                 6    4.490 77 
  15  ddr                                5   10.351 95 
  15  har                                5    1.524 27 
  15  miljarder                          5    5.534 58 
  18  blir                               4    5.752 48 
  18  de                                 4    1.660 15 
  18  dm                                 4   17.569 27 
  18  statliga                           4   13.569 27 
  18  stöd                               4   16.281 56 
  18  östtyska                           4    8.000 00 
  24  enligt                             3    4.603 01 
  24  ett                                3    1.384 74 
  24  han                                3    6.000 00 
  24  kan                                3    3.914 56 
  24  kostnader                          3   16.176 95 
  24  lafontaine                         3   16.176 95 
  24  men                                3    3.211 17 
  24  mer                                3    5.606 27 
  24  sig                                3    3.433 17 
  24  theo                               3   13.176 95 
  24  waigels                            3   19.176 95 
  35  anser                              2    6.784 63 
  35  biedenkopf                         2   12.784 63 
  35  bland                              2    6.444 78 
  35  bli                                2    3.614 71 
  35  del                                2    6.140 78 
  35  dessa                              2    5.169 93 
  35  dessutom                           2    4.444 78 
  35  där                                2    4.000 00 
  35  egna                               2    7.614 71 
  35  enande                             2   12.784 63 
  35  finansministern                    2    8.140 78 
  35  företagen                          2    4.609 71 
  35  går                                2    5.614 71 
  35  hans                               2    6.784 63 
  35  helmut                             2    6.784 63 
  35  in                                 2    4.609 71 
  35  innebär                            2    5.169 93 
  35  inte                               2    1.274 86 
  35  kohl                               2    7.614 71 
  35  kohls                              2   10.784 63 
  35  kritikerna                         2   12.784 63 
  35  man                                2    2.970 85 
  35  med                                2    0.567 59 
  35  nya                                2    3.274 86 
  35  offentliga                         2   12.784 63 



 

Bilaga 5 
 
Frekvensdata för nyhetstelegram 2 
 
Antal unika ord:  262 
Antal ord:        422 
 
Rank  Ord                             Frekv.  Wij 
   1  i                                 17    0.293 73 
   2  det                               13    2.377 23 
   3  att                               11    1.798 49 
   4  en                                10    1.828 64 
   4  som                               10    1.634 99 
   6  och                                9    0.962 24 
   7  är                                 8    2.270 34 
   8  av                                 6    0.980 99 
   8  på                                 6    0.531 22 
  10  hooven                             5   31.961 59 
  10  van                                5   26.961 59 
  12  de                                 4    1.660 15 
  12  den                                4    0.502 12 
  12  eckart                             4   25.569 27 
  12  för                                4    1.479 80 
  12  östeuropa                          4   13.569 27 
  17  bara                               3    6.211 17 
  17  ett                                3    1.384 74 
  17  från                               3    1.678 28 
  17  han                                3    6.000 00 
  17  hela                               3    5.245 38 
  17  man                                3    4.456 28 
  17  måste                              3    7.754 89 
  17  ni                                 3   14.422 06 
  17  om                                 3    2.245 38 
  17  redan                              3    4.314 36 
  17  sverige                            3    6.667 18 
  17  säger                              3    4.754 89 
  17  till                               3    0.211 17 
  17  ut                                 3    5.798 66 
  17  östersjön                          3   19.176 95 
  32  anser                              2    6.784 63 
  32  assnitz                            2   12.784 63 
  32  bli                                2    3.614 71 
  32  broarna                            2   12.784 63 
  32  bygga                              2    8.784 63 
  32  delta                              2   10.784 63 
  32  europa                             2    6.140 78 
  32  europeiska                         2    6.784 63 
  32  får                                2    3.274 86 
  32  har                                2    0.609 71 
  32  idag                               2    5.865 77 
  32  inte                               2    1.274 86 
  32  kan                                2    2.609 71 
  32  kommer                             2    1.932 11 
  32  kontinenten                        2   12.784 63 
  32  kring                              2    7.614 71 
  32  kräver                             2    8.140 78 
  32  länderna                           2    7.169 93 
  32  med                                2    0.567 59 
  32  mot                                2    3.737 51 
  32  senaste                            2    4.000 00 
  32  trelleborg                         2   12.784 63 
  32  vid                                2    3.274 86 
  32  världen                            2    7.169 93 
  32  år                                 2    2.365 73 
  32  över                               2    2.695 85 
  58  aktivt                             1    5.392 32 
  58  allt                               1    2.304 85 



 

Bilaga 6 
 
Ord - 15 % 
 
  1 14 15 17 25 33 34 36 40 43 52 54 56 58 63 67 72  82 
  2 
  3 62 
  4  5  6  9 12 18 19 28 29 37 50 53 61 74 
  7 55 79 
  8 30 
 10 20 
 11 
 13 41 42 46 
 16 
 21 38 51 73 76 
 22 
 23 68 
 24 
 26 
 27 
 31 
 32 
 35 59 
 39 
 44 45 49 
 47 
 48 
 57 
 60 81 
 64 
 65 
 66 
 69 
 70 
 71 
 75 
 77 
 78 
 80 
 83 
 84 



 

Bilaga 7 
 
Ord - 20 % 
 
  1 
  2 
  3 
  4  5 17 40 43 52 58 63 67 82 
  6 19 35 59 
  7 
  8 30 
  9 
 10 20 
 11 
 12 28 
 13 41 42 46 
 14 69 
 15 50 53 61 72 
 16 25 33 34 56 
 18 31 
 21 29 51 74 
 22 
 23 
 24 
 26 
 27 
 32 
 36 79 
 37 
 38 
 39 
 44 45 49 
 47 
 48 
 54 
 55 
 57 
 60 
 62 
 64 
 65 
 66 
 68 
 70 
 71 
 73 
 75 
 76 
 77 
 78 
 80 
 81 
 83 
 84 



 

Bilaga 8 
 
Ord - 25 % 
 
  1 
  2 
  3 
  4  5 
  6 19 35 59 
  7 
  8 30 
  9 
 10 
 11 
 12 52 
 13 41 42 46 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 58 
 26 
 27 
 28 
 29 51 
 31 
 32 
 33 34 43 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 44 45 49 
 47 
 48 
 50 
 53 
 54 
 55 
 56 
 57 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 
 73 
 74 76 
 75 
 77 
 78 
 79 



 

 80 
 81 
 82 
 83 
 84 



 

Bilaga 9 
 
Trigram - 30 % 
 
  1  2  7  8 11 12 14 15 17 25 29 33 34 36 37 40 43  50 52 53 54 56 58 61 63 - 
                                                                67 69 72 74 82 
  3 28 30 60 62 68 73 
  4  5  6 18 19 26 47 71 
  9 
 10 20 
 13 41 42 46 
 16 
 21 51 79 
 22 
 23 
 24 
 27 
 31 
 32 
 35 
 38 
 39 
 44 45 49 
 48 
 55 
 57 
 59 
 64 
 65 
 66 
 70 
 75 
 76 
 77 
 78 
 80 
 81 
 83 
 84 



 

Bilaga 10 
 
Trigram - 35 % 
 
  1  2  8 11 12 14 17 33 34 36 43 52 54 58 61 63 67  72 74 82 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 15 23 25 28 29 37 50 53 69 
  9 
 10 
 13 41 42 46 
 16 
 18 19 
 20 
 21 
 22 
 24 
 26 
 27 
 30 
 31 
 32 
 35 
 38 
 39 
 40 
 44 45 49 
 47 
 48 
 51 
 55 
 56 
 57 
 59 
 60 
 62 
 64 
 65 
 66 
 68 
 70 
 71 
 73 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 83 
 84 



 

Bilaga 11 
 
Trigram - 40 % 
 
  1 14 15 17 33 34 36 43 52 54 58 61 63 67 72 82 
  2 40 69 74 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 30 
  9 
 10 
 11 
 12 
 13 41 42 46 
 16 25 56 
 18 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 26 
 27 
 28 
 29 51 
 31 
 32 
 35 
 37 
 38 
 39 
 44 45 49 
 47 
 48 
 50 
 53 
 55 
 57 
 59 
 60 
 62 
 64 
 65 
 66 
 68 
 70 
 71 
 73 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 83 
 84 



 

Bilaga 12 
 
Ord - 5 %, tröskel 1.8 
 
  1 
  2  3 
  4  5  6 
  7  8  9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 16 
 17 
 18 19 
 20 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 34 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 42 
 43 44 
 45 
 46 
 47 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 
 55 
 56 57 
 58 
 59 
 60 
 61 62 
 63 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 72 
 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 



 

 82 
 83 
 84 



 

Bilaga 13 
 
Ord - 5 %, tröskel 2.0 
 
  1 
  2  3 
  4  5  6 
  7  8  9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 15 16 
 17 18 19 
 20 21 
 22 
 23 24 
 25 
 26 27 
 28 29 30 
 31 
 32 
 33 34 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 42 
 43 
 44 45 
 46 
 47 48 
 49 
 50 
 51 52 
 53 
 54 
 55 56 57 
 58 59 
 60 
 61 62 
 63 64 
 65 
 66 67 
 68 
 69 
 70 
 71 72 
 73 74 
 75 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 82 
 83 
 84 



 

Bilaga 14 
 
Ord - 5 %, tröskel 2.2 
 
  1 
  2  3 
  4  5  6 
  7  8  9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 15 16 
 17 18 19 
 20 21 
 22 
 23 24 
 25 
 26 27 
 28 29 30 
 31 
 32 
 33 34 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 42 
 43 
 44 45 
 46 
 47 48 
 49 
 50 
 51 52 
 53 
 54 
 55 56 57 
 58 59 
 60 
 61 62 
 63 64 
 65 
 66 67 
 68 
 69 
 70 
 71 72 
 73 74 
 75 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 82 
 83 
 84 
 


