
Examensarbete

Automatisk FAQ med Latent Semantisk Analys
av

Patrik Larsson

LIU-IDA/KOGVET-A–09/014–SE





Examensarbete

Automatisk FAQ med Latent Semantisk Analys

av

Patrik Larsson

LIU-IDA/KOGVET-A–09/014–SE

Handledare : Arne Jönsson
Institutionen för datavetenskap
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Sammanfattning

I denna uppsats presenteras teknik för att automatiskt besvara fr̊agor
skrivna i naturligt spr̊ak, givet att man har tillg̊ang till en samling
tidigare ställda fr̊agor och deras respektive svar.

Jag bygger ett prototypsystem som utg̊ar fr̊an en databas med epost-
konversationer fr̊an HP Help Desk. Systemet kombinerar Latent Se-
mantisk Analys med en täthetsbaserad klustringsalgoritm och en en-
kel klassificeringsalgoritm för att identifiera frekventa svar och besva-
ra nya fr̊agor.

De automatgenererade svaren utvärderas automatiskt och resultaten jäm-
förs med de som tidigare presenterats för samma datamängd. Inver-
kan av olika parametrar studeras ocks̊a i detalj.

Studien visar att detta tillvägag̊angssätt ger goda resultat, utan att man
behöver utföra n̊agon som helst lingvistisk förbearbetning.

Nyckelord : NLP, Vektorrumsmodeller, Latent Semantisk Analys, Qua-
lity Threshold Clustering, KNN, Rouge, HelpDesk, Information Retri-
eval
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Kapitel 1

Introduktion

“If this gives you a good laugh that’s OK but I’m serious and
very desperate - at least I know that the CD isn’t a cup hol-
der... The number I have given you is my home phone number.
There’s no way I’ll take this call at work.”1

Help Desk är en resurs som företag (eller andra institutioner) erbjuder för
att hjälpa sina kunder lösa tekniska problem med datorer och liknande
produkter. Företaget erbjuder ofta help desk-support genom en hemsida,
ett avgiftsfritt telefonnummer eller genom att svara p̊a e-post. Förutom den
uppenbara funktionen som kundtjänst ger ocks̊a Help Desk företag viktig
information om vanliga problem med deras produkter, vilka önskem̊al och
åsikter deras kunder har och kunskap om den närmiljö kunderna rör sig i.

De flesta fr̊agor som ställs till operatörerna är dock triviala, vanliga
problem upprepas g̊ang p̊a g̊ang och personalen tvingas ägna stor tid åt att
svara p̊a dessa. Det finns med andra ord en stor potential för att utveckla
ett system som kan hantera relativt enkla fall. Även ett system som bara
kan hantera en br̊akdel av alla fr̊agor kan allts̊a vara oerhört värdefullt.

Trots detta har det inte utförts särskilt mycket forskning inom domänen,
främst eftersom företag ofta är ovilliga att lämna ut sina databaser, d̊a de
kan inneh̊alla känsliga kunduppgifter och information om vanliga fel p̊a

1Autentiskt meddelande fr̊an det analyserade materialet
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2 1.1. Korpusbaserade spr̊akmodeller

deras produkter. Men det finns undantag. Marom och Zukerman har f̊att
tillg̊ang till ett korpus fr̊an HP HelpDesk, och deras forskning tyder p̊a
att det är fullt möjligt att automatisera delar av processen. Jag har f̊att
tillg̊ang till samma korpus för att utföra den här studien, vilket jag är
mycket tacksam för.

En stor del av det som beskrivs i uppsatsen har tidigare publicerats
i artikeln Automatic handling of Frequently Asked Questions using Latent
Semantic Analysis [1].

1.1 Korpusbaserade spr̊akmodeller

Det är sv̊art att skapa en perfekt generativ grammatisk modell för ling-
vistisk kompetens. Men man behöver inte nödvändigtvis vänta p̊a att ett
s̊adant projekt ska bli “färdigt” (om det nu n̊agonsin blir det). De senas-
te årens framg̊angar inom Data Mining, Machine Learning och Korpus-
lingvistik har visat att det är fullt möjligt att skapa relativt välfungerande
system för hantering av naturligt spr̊ak genom att automatiskt analysera en
korpus, en stor textmängd som är representativ för spr̊aket, eller domänen
i fr̊aga, och söka efter regelbundenheter i den. Man analyserar allts̊a vad
personer som redan behärskar naturligt spr̊ak tidigare skrivit. Ett välkänt
exempel p̊a ett s̊adant system är Google Translate [2].

Man kan välja att betrakta korpusbaserade spr̊akmodeller som en slags
simulering av hur människor faktiskt lär sig naturligt spr̊ak. Men man kan
ocks̊a välja att bara se modellerna som ett verktyg för att bygga system som
fungerar väl i praktiken. Hur som helst tenderar korpusbaserade modeller
att vara robusta och den tekniska utvecklingen av bland annat Internet och
digital lagringsmedia har gjort det enkelt att samla in och analysera stora
mängder text.

1.2 Syfte och fr̊ageställning

Syftet med arbetet är att undersöka hur väl vektorrumsmodeller kan mo-
dellera mänskligt spr̊akanvändande. Hur modellerna relaterar till mänsklig
spr̊akförst̊aelse och inlärning behandlas inte i studien. Detta är en mycket
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intressant fr̊aga i sig, men ligger tyvärr utanför arbetets ramar.
Mer specifikt är syftet med arbetet att studera huruvida Latent Seman-

tisk Analys kan användas för att besvara fr̊agor inom en naturligt spr̊ak-
domän (Help Desk), att utvärdera hur bra algoritmen fungerar i förh̊allande
till andra metoder, samt att undersöka vilka metoder som kan komplemen-
tera den för att ge bästa möjliga resultat. Fr̊ageställningen kan samman-
fattas p̊a följande vis:

Är det möjligt att besvara fr̊agor skrivna i naturligt spr̊ak inom en snäv do-
män genom att använda Latent Semantiska Analys p̊a en korpus best̊aende
av tidigare fr̊agor och deras respektive svar?
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Kapitel 2

Automatisk FAQ för Help
Desk

2.1 Tidigare forskning inom Help Desk

Relativt lite forskning har utförts inom Helpdesk-domänen. Detta beror
till viss del p̊a att företag i regel är ovilliga att lämna ut dialogerna, p̊a
grund av att de kan inneh̊alla känsliga kunduppgifter och information om
företagets produkter. Men ett antal studier har änd̊a utförts. Tv̊a tidigare
studier av särskilt intresse är de som presenterats i Schäffer och Bickles ar-
tikel Learning from Message Pairs for Automatic Email Answering [3], och
Marom och Zukermans metoder för att automatisera svar p̊a kundfr̊agor
till HP Help Desk [4] [5].

2.1.1 Schäffer och Bickle

Schäffer och Bickle använder sig av ett korpus som inneh̊aller 805 par av
fr̊agor och svar fr̊an support-avdelningen p̊a en internetbutik. De utveckar
en metod för att automatiskt besvara fr̊agor utifr̊an de tidigare dialogerna
och ger ocks̊a en formell definition av vad de kallar “the message answering
problem”:

5



6 2.1. Tidigare forskning inom Help Desk

Problemet kan beskrivas som en distribution p(x, y), över inkommande
meddelanden, x ∈ X och utg̊ande meddelanden, y ∈ Y . Förh̊allandet mel-
lan dem kan beskrivas som en ja/nej-funktion, accept : (x, y) 7→ {0, 1}, som
formaliserar följande p̊ast̊aende:

Det här meddelandet är ett godtagbart svar p̊a det här meddelandet

accept(x, y) 7→ 1 om och endast om y är ett godtagbart svar p̊a x.

Om X inneh̊aller alla tänkbara strängar är problemet uppenbarligen AI-
komplett. Men om man begränsar X till en väldigt specifik domän och
samtidigt har tillg̊ang till en samling fr̊age-svar-par hämtade fr̊an tidiga-
re dialoger, M = 〈(x1, y1), ..., (xm, ym)〉, kan man använda dem som ett
delfacit för accept(x, y), eftersom:

accept(xi, yi) 7→ 1 för alla (xi, yi) ∈M

Man kan därför använda denna kunskap för att träna en funktion f(x) för
att leta upp det bäst lämpade svaret p̊a en ny fr̊aga, eller konstatera att det
inte finns n̊agot tillfredsställande svar p̊a fr̊agan i samlingen (detta beskrivs
av symbolen ⊥).

Författarna använder m̊atten precision och recall, som de beskrivs av
Salton och McGill i boken An Introduction to Modern Information Retrie-
val [6] för att utvärdera sin metod:

̂Precision(f) =
acceptabelt besvarade meddelanden
besvarade meddelanden(f(x) 6= ⊥)

̂Recall(f) =
acceptabelt besvarade meddelanden

alla meddelanden

Måtten används p̊a klasser där författarna manuellt kategoriserat alla med-
delanden i datamängden i grupper som de betraktar som Semantiskt Lik-
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värdiga.
Deras metod g̊ar till p̊a följande vis: Först skapar de kluster av liknande

svarsmeddelanden med hjälp av en Expectation Maximization-algorithm.
De identifierar ett representativt dokument i svarsklustret genom att välja
det dokument som ligger närmast klustrets centroid (se kapitel 4). Sedan
tränar de en SVM p̊a fr̊agorna som besvarades av medlemmarna i klustret.
För att besvara en ny fr̊aga identifierar de först det mest lämpliga svarsk-
lustret, och besvarar sedan fr̊agan med det representativa dokumentet (de
använder sig ocks̊a av tv̊a s̊a kallade baseline-metoder för att jämföra sina
resultat med).

Eftersom jag använder mig av en helt annan datamängd g̊ar det inte
att jämföra mina resultat med deras. Därför väljer jag att inte presentera
dem i n̊agon djupare detalj här.

2.1.2 Marom och Zukerman

Till skillnad fr̊an Schäffer och Bickle genomför inte Marom och Zukerman
en utvärdering baserad p̊a manuell gruppering av svaren i datamängden,
istället använder de tv̊a automatiskt genererade kvalitetsm̊att för att avgöra
hur väl en fr̊aga blev besvarad [4]. De jämför det svar deras metod genererat
med det svar som gavs p̊a fr̊agan av en mänsklig Help Desk-operatör, och
f̊ar sedan tv̊a m̊att p̊a svarets kvalitet genom att jämföra hur m̊anga ord i
de b̊ada svaren som överlappar varandra:

Precision =
antalet ord som är gemensamma för de tv̊a svaren

antalet ord i det genererade svaret

Recall =
antalet ord som är gemensamma för de tv̊a svaren

antalet ord i Help Desk-operatörens svar

F-Score =
2×Recall × Precision
Recall + Precision
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Måtten beräknas p̊a ordstammar, och vanliga ord är borttagna med hjälp
av en stoppordslista (se kapitel 4). Dessa m̊att beräknar allts̊a kvaliteten p̊a
enskilda meddelanden, och det slutgiltiga resultatet är ett medelvärde av
dessa för alla besvarade meddelanden. Precision kan sägas beskriva andelen
ord i det genererade svaret som är relevanta för operatörens svar, och recall
kan sägas beskriva hur stor andel av operatörens svar som beskrivs av det
genererade svaret. F-score är det harmoniska medelvärdet mellan dem.

För att inte blanda ihop denna betydelse av recall med Schäffer och
Bickles använder Marom och Zukerman istället ordet Coverage för att be-
skriva andelen meddelanden som besvaras av en metod. Dessutom skriver
de bara ut precision och F-score (det är enkelt att räkna ut värdet för recall
om man känner till precision och F-score).

Coverage =
Antalet besvarade fr̊agor

Antalet ställda fr̊agor

En fördel med den här utvärderingsmetoden är att det är möjligt att ut-
värdera svar som best̊ar av meningar hämtade fr̊an olika svar (att manuellt
klassificera vilka kombinationer av meningar som ger korrekta svar p̊a alla
fr̊agor i en testmängd skulle ta extremt l̊ang tid).

Författarna använder ett korpus fr̊an HP Help Desk. För att göra data-
mängden mer översk̊adlig delar de först upp den i ett antal mindre mängder
genom att gruppera rubrikerna i svaren med hjälp av programmet SNOB,
en typ av Minimum Message Length-klustring. Sedan använder de ett fler-
tal olika metoder för att generera svar p̊a nya fr̊agor [4]. De olika metoderna
kan beskrivas p̊a följande vis:

Doc-ret utför vektor-matchning mellan orden i en ny fr̊aga och orden i
ett fr̊age-svar-par.

Doc-pred använder programmet SNOB för att skapa grupper av frekventa
svar. För att svara p̊a nya fr̊agor används en beslutsgraf som tränats
p̊a signifikanta korrelationer för n-gram i fr̊agor med svar i samma
kluster.
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Sent-ret jämför meningar i fr̊agor med meningar i svar genom att jämföra
hur m̊anga ord i svarsmeningen som förekommer i fr̊agemeningen.

Sent-pred använder SNOB för att skapa kluster av svarsmeningar. An-
vänder Support Vector Machines för att identifiera vilka meningar
som är relaterade till en ny fr̊aga. Ett svar komponeras ihop av me-
ningarna och ett test utförs för att avgöra huruvida svaret är komplett
nog att skickas iväg.

Sent-hybrid utökar räckvidden p̊a Sent-pred genom att matcha orden i
den nya fr̊agan med ord i svarsmeningar som ansetts vara för osäkra
för att tas med i ett Sent-pred-svar.

Meta-learning kombinerar de olika metodernas konfidensberäkningar för
fr̊agor i träningsmängden med resultaten de faktiskt fick, klustrar
dessa och matchar konfidensberäkningarna de ger för en ny fr̊aga,
väljer sedan den metod som beräknas ge bäst resultat [5].

Resultaten fr̊an de olika metoderna presenteras i tabell 2.1.2. Metoderna
tenderar att besvara relativt f̊a fr̊agor, men med extremt hög precision, och
har i allmänhet ocks̊a höga värden för F-score (bortsett fr̊an Sent-ret och
Doc-ret, men dessa har främst tagits med som referens). Att författarna
utvecklat metoder som premierar svarets kvalitet framför antalet besvara-
de fr̊agor beror delvis p̊a hur metoderna är tänkta att användas. Tanken
är att de ska fungera som en slags “första gallring” och automatiskt besva-
ra de allra enklaste fr̊agorna utan att n̊agon Help Desk-operatör behöver
kopplas in över huvud taget (detta kallas för ett computer-based filter [15]).
Klarar systemet inte av att besvara fr̊agan automatiskt skickas det vidare
till en operatör. Därför är det mycket viktigt att man enbart besvarar en
fr̊aga automatiskt när man är extremt säker p̊a att svaret som ges är till-
fredsställande (använder man en metod för att exempelvis ge förslag till
en Help Desk-operatör kan det vara acceptabelt med ett system som beg̊ar
fler “misstag”, eftersom man har möjlighet att rätta till dem innan kunden
ser meddelandet).
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Metod Coverage Precision F-Score
Doc-ret 43% 0.37 (0.34) 0.35 (0.33)
Doc-pred 29% 0.82 (0.21) 0.82 (0.24)
Sent-ret 34% 0.94 (0.13) 0.78 (0.18)
Sent-pred 9% 0.19 (0.19) 0.12 (0.11)
Sent-hybrid 43% 0.81 (0.29) 0.66 (0.25)
Meta-learning* 57.1% 0.919 0.628

* Viktad för att maximera Precision

Tabell 2.1: Resultaten för de olika metoderna som Marom och Zukerman
använder.



Kapitel 3

Utvärdering av
Automatisk FAQ

Som framgick av kapitel 2 behöver automatisk FAQ tränas p̊a en korpus
av tidigare insamlade fr̊age-svarsdialoger. De automatiska FAQ-systemen
utvärderas sedan med olika m̊att. I detta kapitel presenteras den korpus
och de m̊att som används i denna uppsats.

Jag har valt att utvärdera min metod automatiskt, p̊a samma vis som
Marom och Zukerman tidigare gjort, eftersom jag vill kunna jämföra resul-
taten med deras metoder. Exempel p̊a metoder för att automatiskt utvär-
dera spr̊aksystem är Bleu, Nist, Meteor och Rouge. Automatisk utvärdering
är användbart när man f̊ar ett textdokument som indata och m̊aste använda
detta för att räkna ut en motsvarande utdata och man samtidigt har till-
g̊ang till en eller flera texter som en människa tidigare skrivit som “facit”.
Tanken är att det är betydligt enklare att jämföra dokument med varandra
än att utföra mappningen fr̊an indata till utdata. Därför är dessa metoder
vanliga vid utvärdering av exempelvis maskinöversättning och automatisk
sammanfattning.

11



12 3.1. Korpus

3.1 Korpus

Jag använder samma korpus som Marom och Zukerman tidigare använt,
det best̊ar av ungefär 60000 dialoger mellan Help Desk-personal och kunder.
Fr̊agorna behandlar i allmänhet tekniska problem med HP:s datorproduk-
ter (laptops, servrar och liknande), tillhörande mjukvara och förfr̊agningar
om s̊a kallade Return Shipping Labels, som krävs för att lämna in trasig
h̊ardvara.

Metoderna utvärderas p̊a en delmängd av korpuset, best̊aende av 4905
dialoger, samma mängd som Marom och Zukerman använder. Dessa är
utvalda efter tv̊a kriterier, de inneh̊aller enbart en fr̊aga och ett svar och
har ett svar som är kortare än 16 rader. 90 procent av dialogerna används
för träning och 10 procent för testning.

En intressant egenskap hos dialogerna är att svaren och fr̊agorna oftast
är väldigt olikt formulerade. Svaren är i allmänhet koncisa, formella och re-
petitiva medan fr̊agorna ofta är vaga, l̊angrandiga och inneh̊aller mängder
av skämt och ironi. Detta kan bero p̊a att helpdesk-personalen har för vana
att skriva om produkterna och att de därför skriver liknande svar, för att
det helt enkelt g̊ar snabbare, eller s̊a beror det p̊a att de f̊att specifika in-
struktioner fr̊an HP att skriva p̊a ett visst sätt. Svaren inneh̊aller ocks̊a fler
“tekniska” termer än fr̊agorna. Ett exempel p̊a detta är ordet Power Coord
som är vanligt i fr̊agorna, men där svaren istället brukar inneh̊alla termen
AC-adapter. Ett (ganska extremt) exempel p̊a en dialog fr̊an korpusen:

Evo Notebook N600c P-prtbl

1. fuckin clicking Hitachi DK23CA-30
2. two RIP pixels from the firs day
3. botom corners on display darker 30
4. Service in Croatia that have your licence to service Compaq notebooks,
you bring them comp. and they working hard for a 7-14 days on minor
problem like RIP CD-ROM.
Things like that ruin your reputation.
They have no idea that the clickin problem is not a problem but a fact that
Hitachi parking heads all the time.
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Please send me firmware update for HDD (for windows because I dontt-
want to buy floppy only to flash hard).

RE: Evo Notebook N600c P-prtbl

FirstName,

Thank you for your email. Im sorry but we do not have a firmware upda-
te for that model hard drive. You may be able to find the update from the
manufacturer of the hard drive.

Thank you,
HP Services

Dialogerna ägde rum omkring 2002, tekniken som diskuteras är därför redan
nu en smula för̊aldrad. Detta kan göra framtida utvärderingar besvärliga ef-
tersom det är sv̊art att hitta försökspersoner med kunskap om produkterna.
Ett alternativ är att leta upp en katalog med produkter fr̊an tidsperioden
och instruera försökspersoner att skriva om n̊agon produkt som finns i den.

3.2 Rouge

Rouge1 är ett verktyg för att jämföra texter baserat p̊a n-gram-överlapp,
skapat av Chin-Yew Lin. Programmet är skrivet i Perl och har öppen käll-
kod. Syftet med Rouge var tidigare begränsat till utvärdering av automat-
genererade sammanfattningar, och tidiga versioner hade därför enbart ett
m̊att p̊a recall (längden p̊a de sammanfattningar som jämfördes var regle-
rade, s̊a andra m̊att var överflödiga). Men senare versioner ger även m̊atten
precision och F-score.

Jag använder Rouge2 för att automatiskt generera kvalitetsm̊att p̊a
samma vis som Marom och Zukerman tidigare gjort. Jag jämför allts̊a det
svar en metod genererat med det svar en mänsklig Help Desk-operatör gav
p̊a fr̊agan, och jämför hur m̊anga ord i de b̊ada som överlappar varandra.

1Rouge kan laddas ner gratis p̊a adressen berouge.com
2Jag använder version 1.5.5
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Men hur förh̊aller sig Rouge till de m̊att Marom och Zukerman an-
vänder? Hur vet man att det är samma m̊att som räknas ut? Rouge kan
användas p̊a n-gram av godtycklig längd och det finns ett otal varianter
(Rouge-S, för skip n-gram, Rouge-w för viktade beräkningar, etc), men an-
vänder man sig enbart av Rouge-1, det vill säga jämförelser för ett-gram,
kan m̊atten beskrivas s̊a här:

Precision =
antalet ord som är gemensamma för de tv̊a svaren

antalet ord i det genererade svaret

Recall =
antalet ord som är gemensamma för de tv̊a svaren

antalet ord i Help Desk-operatörens svar

F-Score =
Recall × Precision

α× Precision+ (1− α)×Recall)

Med α =
1
2

f̊ar man:

F-Score =
2×Recall × Precision
Recall + Precision

Måtten är allts̊a identiska med de som Marom och Zukerman använder
(eftersom Rouge har öppen källkod är det enkelt att kontrollera detta).
Jag använder ocks̊a m̊attet coverage p̊a samma vis:

Coverage =
Antalet besvarade fr̊agor

Antalet ställda fr̊agor

Jag reducerar ocks̊a alla orden till ordstammar (se kapitel 4) och använder
samma stoppordlista (Smart’s common words3) som Marom och Zukerman.

3ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart/english.stop
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3.3 Tiofaldig Korsvalidering

För att försäkra sig om att träningsmängden inte blir skev brukar man
göra s̊a kallad tiofaldig korsvalidering. Detta innebär att man slumpmässigt
delar upp datamängden i tio delar, och använder varje del som en egen
testmängd. Sedan presenterar man resultatet som ett medelvärde av de
olika testmängdernas enskilda resultat.
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Kapitel 4

Vektorrumsmodeller för
automatisk FAQ

Vektorrumsmodellen är ett kraftfullt sätt att representera textdokument
p̊a, och varianter av den används exempelvis vid sökmotorindexering. Förs-
ta g̊angen metoden användes i praktiken var i SMART Information Retri-
eval System, vars utveckling leddes av Gerard Salton [7]. Här beskriver jag
hur modellen fungerar och de algoritmer jag använder p̊a den.

4.1 Vektorrumsmodellen för textdokument

Vektorrumsmodellen är en algebraisk modell för att representera textdo-
kument. Genom att betrakta dokument som matematiska objekt kan man
utföra beräkningar p̊a dem, och använda sig av verktyg speciellt utvecklade
för detta ändam̊al, som exempelvis Matlab. Man skapar först en termordlis-
ta av alla termer1 som förekommer i dokumentsamlingen, och tilldelar varje
term en dimension i en vektorrymd. Ett dokument representeras sedan av

1Den här betydelsen av “term” ska inte blandas ihop med den som används inom
terminologi, som är betydligt striktare. Här kallar man helt enkelt alla distinkta ett-
gram för termer.

17
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en vektor av de olika termernas frekvens i det specifika textdokumentet.
Detta kallas för en termfrekvensvektor.

4.1.1 Jämförelse mellan dokument

Det finns en stor uppsättning m̊att för att jämföra termfrekvensvektorer
med varandra, men vanligast är att man helt enkelt jämför cosinus-värdet
p̊a vinkeln mellan dem [8]:

cosΘ =
v1 · v2

‖v1‖ ‖v2‖

Där v1 och v2 är termfrekvensvektorerna som jämförs.

4.1.2 Normalisering av ordfrekvenser

Ordfrekvenser i naturligt spr̊ak är inte normalfördelade, utan följer i all-
mänhet en fördelning som kallas Zipf’s distribution. Detta ges av den em-
piriska observationen Zipf’s lag, som säger att:

“I ett korpus av naturligt spr̊ak kommer frekvensen för ett ord vara inver-
terat proportionellt mot dess rangordning i frekvenstabellen”.

Det vanligaste ordet förekommer ungefär dubbelt s̊a ofta som det näst van-
ligaste, vilket förekommer ungefär dubbelt s̊a ofta som de tredje vanligaste,
och s̊a vidare. Detta innebär att när man jämför tv̊a termfrekvensvekto-
rer med varandra kommer de vanligaste termerna att fullkomligt dominera
jämförelsen. För att undvika detta brukar man vikta termerna logaritmiskt
efter hur vanligt förekommande de är i olika dokument (man brukar dess-
utom använda en s̊a kallad stoppordslista, en lista med vanliga och infor-
mationslösa termer s̊asom svenskans och eller engelskans the och exkludera
dem vid jämförelser). Ett enkelt sätt att göra detta p̊a är genom att vikta
en term logaritmiskt med dess Inverterade Dokument-Frekvens (IDF):
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wt,d = tft · log
|D|

|{t ∈ d}|

Där wt,d är det viktade värdet för termen, {t ∈ d} är antalet dokument
termen finns med i, |D| är antalet dokument i samlingen, och tft är term-
frekvensen för termen.

En mer sofistikerad metod är att vikta termerna med entropi, s̊a att
termer som är jämnt spridda över olika dokument (och därför utgör en
sämre grund för att skilja dokument åt) viktas lägre. Detta gör man p̊a
följande vis [9]:

pij =
tfij

gfi

gwi = 1 +
∑

j

pij log(pij)
log(n)

cij = gwilog(tfij + 1)

Där cij är det viktade värdet för termen, gwi är termvikten, n är anta-
let dokument, tfj är termfrekvensen i dokument j och gf är summan av
termfrekvensen för termen i alla dokument i.

4.1.3 Fördelar och begränsningar med vektorrumsmo-
dellen

Vektorrumsmodellen representerar enbart frekvensen av termerna i ett do-
kument och inte deras inbördes ordning, en s̊a kallad“Wordbag”-representation.
Detta har b̊ade fördelar och nackdelar:

En fördel med modellen är att den behöver väldigt lite information om
spr̊akets struktur. Detta gör det möjligt att använda den p̊a ett identiskt
sätt för i stort sett alla spr̊ak, eftersom man inte behöver koda in n̊agon
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grammatisk information; det enda kravet är egentligen att spr̊aket har se-
parerbara tecken. Man behöver inte ens använda ord, det g̊ar lika bra att
använda kinesiska tecken, eller hieroglyfer.

Ett uppenbart problem är att det finns mycket information inbäddad i
termernas inbördes ordning som man g̊ar miste om. De tv̊a meningarna:

Hunden bet mannen / Mannen bet hunden

har uppenbarligen väldigt olika betydelse, men när man använder vektor-
rumsmodellen betraktas de som identiska.

Ett annat problem är att vektorrumsmodellen kräver att de termer som
jämförs är identiska, och betraktar därför exempelvis de olika böjningarna
kasta och kastade som olika. Man kan lösa detta problem genom att en-
dast jämföra ordstammar med varandra, exempelvis f̊ar d̊a kasta, kastade
och kastat den gemensamma stammen kast, och alla varianterna betraktas
nu som identiska. Men den klassiska vektorrumsmodellen har fortfarande
problem med synonymi, homonymi, polysemi och liknande. De tv̊a mening-
arna:

handla mat / köpa livsmedel

har uppenbarligen en liknande betydelse, men den klassiska vektorrumsmo-
dellen betraktar dem som fullständigt väsensskiljda, eftersom de saknar ge-
mensamma termer. Man betraktar allts̊a termer som antingen ortogonala,
eller identiska. Men det finns metoder för att lösa detta problem, vanli-
gen gör man det genom n̊agon form av dimensionsreducering2 av termfre-
kvensvektorerna, och den i särklass vanligaste metoden för detta är Latent
Semantisk Analys.

2Dimensionsreducering är inte det enda sättet att lösa problemet p̊a. En annan van-
lig metod är att använda WordNet, en stor databas med information om bland annat
synonymer.
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4.2 Latent Semantisk Analys

Latent Semantic Analys [8] (eller kort och gott LSA) är en typ av di-
mensionsreducering, som visat sig förbättra resultaten för korrelation med
mänskliga utvärderare vid jämförelse mellan textdokument avsevärt. Först
skapar man en matris av termfrekvensvektorerna för varje dokument:

A =


w1 . . . wn

d1 a11 . . . a1n

...
...

. . .
...

dm am1 . . . amn


Sedan utför man Singulärvärdesuppdelning (eller kort och gott SVD), en
matrisfaktorisering med lösning för alla rektangulära matriser, p̊a termdo-
kumentmatrisen och f̊ar ut:

A = USV T

Det tv̊a matriserna U och V är ortonormala (UUT = I, V V T = I), och
best̊ar av egenvektorerna till matriserna AAT respektive ATA. De kallas
för de högra respektive vänstra singulärvektorerna till A. S är en diagonal-
matris där värdena utgörs av kvadratroten av de gemensamma egenvärde-
na för AAT och ATA (de b̊ada matriserna har samma egenvärden 6= 0),
och kallas för singulärvärdena till A. Det finns allts̊a ett par best̊aende av
en höger- och en vänster-singulärvektor för varje singulärvärde. Man bru-
kar sortera singulärvärdena och de motsvarande singulärvektorerna s̊a att
singulärvärdena hamnar i storleksordning, fr̊an störst till minst i S, och
de b̊ada singulärvektorerna ligger p̊a samma kolonn-plats i U och V som
singulärvärdena gör i S.
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r

Figur 4.1: En Tunn SVD ger matrisen Â, som minimerar Frobenius-normen
av
∥∥∥A− Â∥∥∥

F

Beh̊aller man enbart de r största singulärvärdena i S och och deras mot-
svarande kolumner i U , och V f̊ar man vad som brukar kallas för en tunn
SVD. Multiplicerar man de reducerade matriserna med varandra, f̊ar man
den bästa “Total Least Squares”-approximationen av A (eller den matris Â
som minimerar Frobenius-normen av A − Â) för en matris av rank r [8].
Detta illustreras av figur 4.1. Vad som är det bästa värdet p̊a r för jämfö-
relse mellan textdokument varierar fr̊an fall till fall och m̊aste i allmänhet
fastställas empiriskt [8], men vanligast är att man använder en tjocklek p̊a
mellan 300-500. Man kan nu jämföra dokument i U , med hjälp av klassiska
vektorrumsmetoder, man kan ocks̊a jämföra olika termer med varandra i
V . Man kan illustrera approximeringen genom att exempelvis komprimera
en bild:

Längst till vänster är originalbilden, sedan approximationen för r = 32,
16, 8, 4, 2, och slutligen r = 1. Originalbilden är 256x256 pixlar stor,
men det g̊ar allts̊a att f̊a en hyffsad approximation av bilden genom att
använda relativt f̊a kolonner. De första kolonnerna kan allts̊a sägas beskriva
den grundläggande strukturen i matrisen, medan de senare beskriver mer
specifika detaljer.
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LSA “komprimerar” visserligen ner representationen av ett dokument
s̊a att det enbart har längden r. Det är dock inte alls säkert att detta leder
till en mer minneseffektiv representation eftersom de vektorer som repre-
senterar dokument i den klassiska vektorrumsmodellen är glesa, och därför
g̊ar att representera väldigt effektivt (se appendix A), medan vektorerna i
U och V inte är det. Men att använda en relativt liten fixerad dimension
kan eventuellt göra det enklare att söka efter liknande dokument snabbare.

Matriserna U och V är visserligen ortonormala (detta innebär att alla
dokument som representeras av U har längden 1), men detta gäller inte
när man reducerat tjockleken p̊a dem. Därför väljer jag att normalisera
vektorerna, s̊a att de alltid har längden 1, och cosinus-värdet därför enbart
beror deras dot-produkt.

4.2.1 Pseudo-dokument

Är man bara intresserad av att jämföra dokument med varandra behöver
man enbart räkna ut egenvektorerna till matrisen MMT för att f̊a ut U .
Vad har man d̊a egentligen vunnit p̊a att att f̊a ut matriserna S och V ?
Varför bry sig om SVD över huvud taget när man kan använda egenvär-
desuppdelning?

Svaret är att V fungerar som en basbytesmatris för U och tvärtom [8].
Man kan projicera in en termdokumentvektor fr̊an ett av dokumenten i A
med V och skala det med S−1, d̊a f̊ar man samma vektor som den som
redan representerar dokumentet i U (detta gäller även när man slängt bort
kolonner fr̊an U , S och V ). Det är därför möjligt att skapa s̊a kallade
pseudo-dokument, dokument som g̊ar att jämföra med de som redan finns
i U , men som inte fanns i A.

q′ = qV S−1

Där q är det nya dokumentet, q′ är pseudo-dokumentet för q, V är basby-
tesmatrisen som best̊ar av de högra singulärvektorerna och S−1 är inversen
av singulärvärdesmatrisen.
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För mer information om LSA, läs exempelvis Lars Eldén [8] eller Gennevive
Gorell [9].

4.3 Gruppering av dokument

Man kan ofta förbättra resultatet för vektorrumsmetoder genom att iden-
tifiera grupper (eller kluster) av liknande meddelanden, och sedan försöka
placera ett nytt meddelande i en av grupperna istället för att jämföra det
med enskilda dokument i träningsmängden. Detta gör metoden mer robust.
För att skapa grupperingarna kan man använda den intuitiva uppfattning-
en om att dokument som liknar varandra har en liten vinkel sinsemellan.
Genom att definiera ett maximalt vinkelavst̊and τ (i det här fallet snarare
ett minimalt cosinus-värde för vinkelavst̊andet) och ett minimal medlem-
santal γ kan man skapa en enkel klustringsalgoritm av typen Complete
Linkage. Den kallas för Quality Threshold Clustering3 [11] (eller kort och
gott QT-klustring), och kan beskrivas p̊a följande sätt:

Definitioner:
D = {d1...dn} är dokumentsamlingen som ska klustras.
τ är en gräns för hur närliggande dokumenten i ett kluster behöver vara.
γ är det minsta antalet medlemmar ett kluster kan ha.

Skapa en (gles) matris M för alla relationer mellan dokumenten D,
av storleken n× n där:

mij =

{
1 om di · dj > τ

0 annars

Extrahera alla kluster fr̊an M genom:

S̊a länge som ‖M‖1 > γ:

3Det finns stora likheter mellan Quality Threshold-klustring och den typ av grafpar-
titionering som kallas Correlation Clustering. Extraherar man alla kluster slumpmässigt
istället för att g̊a fr̊an det största till det minsta och sätter den minimala klusterstorleken
till ett är algoritmen identisk med den som presenterats av Ailon et. al [10].
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Hitta den kolonn k i M med störst kolonnsumma.

Spara positionerna där k = 1 som ett nytt kluster C.

Radera alla relationer i M för medlemmar i C genom att:

Skapa en vektor r = diag((1, 1, ..., 1)− k).
M 7→M · r.
M 7→MT · r.

En fördel med Quality Threshold clustering är att man inte behöver speci-
ficera antalet kluster i förväg. Detta är ett krav för de flesta klustringsalgo-
ritmerna och innebär att man p̊a n̊agot vis i förväg behöver veta hur m̊anga
kluster som är optimalt (det finns statistiska metoder för att avgöra detta
automatiskt, men dessa är ganska komplexa), Quality Threshold-klustring
använder istället parametrar som svarar mot en mer intuitiv uppfattning
om maximalt till̊atet avst̊and mellan dokument, som är direkt betydesefull
när jämför dokument i ett vektorrum. Algoritmen är ocks̊a deterministisk,
samma indata ger alltid samma resultat, vilket gör den enkel att felsöka.

Klustringsalgoritmen är en smula begränsad eftersom man enbart kan
hitta en viss typ av sfäriska kluster, vilket gör den helt värdelös inom m̊anga
omr̊aden, exempelvis bildsegmentering. Men vid textanalys är detta inte
n̊agot problem.

Algoritmen är ocks̊a robust mot s̊a kallade “outliers”, dokument som
egentligen inte hör hemma n̊agonstans. Många klustringsalgoritmer kräver
att alla dokument i en samling tilldelas ett kluster och försöker göra denna
fördelning s̊a balanserad som möjligt över hela datamängden. Skräpdo-
kument p̊averkar dessa algoritmer negativt, eftersom dessa nödvändigtvis
m̊aste pressas in n̊agonstans. QT-klustring har inte detta problem, eftersom
det inte finns n̊agon ambition att dela upp hela datamängden p̊a ett balan-
serat vis kan man helt enkelt ignorera dokument som inte passar in i n̊agot
kluster.

4.4 Representativa dokument

När man placerat ett nytt meddelande i en lämplig grupp återkommer fr̊a-
gan om vilken medlem i gruppen som bäst motsvarar det nya meddelandet.



26 4.5. Klassificering av dokument

Ett uppenbart sätt att hitta det p̊a är att helt enkelt ta det meddelande
som ligger närmast det nya dokumentet. Men man f̊ar ofta bättre resultat
om man p̊a n̊agot vis hittar en representativ medlem i gruppen, och all-
tid använder den. Ett enkelt sätt att hitta ett s̊adant dokument p̊a är att
summera riktningen p̊a samtliga dokumentvektorer i gruppen och norma-
lisera deras sammanlagda längd till 1. Man f̊ar d̊a vad som kallas för en
centroid [8]. För att hitta det mest representativa dokumentet letar man
helt enkelt upp det dokument som ligger närmast gruppens centroid.

4.5 Klassificering av dokument

Att placera ett nytt dokument i den mest lämpliga gruppen kallas för klas-
sificering, och det finns ett stort antal metoder för att göra detta, Be-
slutsträd, Support Vector Machines och ADABoost är exempel p̊a vanli-
ga klassificerings-algoritmer. Jag använder mig av algoritmen K-Nearest
Neighbours (eller KNN). Algoritmen4 presenterades först av Cover och
Hart[12], och författarna bevisade samtidigt ett antal intressanta egenska-
per hos den, bland annat att KNN är minst hälften s̊a bra som den bästa
tänkbara metoden när mängden träningsdata är obegränsad.

KNN är en typ av lat klassificerare, detta innebär att den inte behöver
tränas innan den används. KNN används ofta för klassificering av textdo-
kument. Algoritmen är mycket enkel, en implementation av KNN kräver
endast ett par raders kod i exempelvis Matlab, men trots detta brukar den
ge bra resultat, speciellt när man vet väldigt lite om den statistiska fördel-
ningen för dokumenten i förväg. KNN kan beskrivas p̊a följande sätt:

Definitioner:
D = {d1...dn} är en samling dokument.
q är ett nytt dokument.
kluster(di) är det kluster ett dokument di ∈ D är del i.

1. Skapa en lista K = (kluster(db)) för de k dokumenten i tränings-
mängden som liknar q mest.

4En algoritm med namnet K Nearest Neighbours används ocks̊a för rekommenda-
tionssystem, men den fungerar p̊a ett annorlunda sätt.
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2. Välj det vanligaste klustret i K.

KNN ger ofta bra resultat i kombination med Latent Semantisk Analys.
Studier har visat att KNN kombinerat med LSA ofta ger resultat som är lik-
värdiga med sofistikerade klassificerings-algoritmer s̊asom Support Vector
Machines [13].
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Kapitel 5

Beskrivning av
FAQ-systemet och dess
parametrar

Här beskriver jag i detalj hur metoderna kombineras för att svara p̊a nya
fr̊agor. Det är värt att notera att vektorrumsmetoderna inte inte använder
termerna reducerade till ordstammar eller filtrerar dem med en stoppords-
lista (jag väljer dock att l̊ata Rouge göra det när jag utvärderar resulaten,
för att de ska kunna jämföras med Marom och Zukermans). Det är ock-
s̊a värt att notera att jag enbart utför en SVD för träningsmängden. Jag
undersöker ocks̊a hur olika val av parametrar p̊averkar metoden.

5.1 Beskrivning av FAQ-systemet

Jag bildar först termfrekvensvektorer av fr̊agor och svar i HP-databasen
s̊a att en vektor utgörs av en fr̊aga i träningsmängden och svaret som
gavs till den. En entropi-tabell för alla termer i ordlistan skapas. Därefter
Normaliseras alla termfrekvensvektorer med hjälp av entropi-tabellen, alla
termfrekvensvektorer kombineras till en term-dokument-matris och SVD

29
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utförs p̊a den.
Därefter bildar jag termfrekvensvektorer av alla svaren i träningsmäng-

den, entropi-normaliserar dem med entropi-tabellen och bildar pseudodo-
kument av dem med hjälp av matriserna som gavs av den tidigare singu-
lärvärdesuppdelningen (ett alternativ till detta skulle vara att skapa en se-
parat term-dokument-matris p̊a svaren i träningsmängden och utföra SVD
p̊a denna, men det är smidigare att bara behöva utföra SVD en g̊ang).

Jag använder QT-klustring för att hitta kluster av frekventa svar och
betraktar det svar som ligger närmast klustrets centroid som det mest re-
presentativa.

För att besvara en fr̊aga som inte finns i träningsmängden sedan tidi-
gare bildar jag en termfrekvensvektor av fr̊agan och normaliserar den med
hjälp av entropi-tabellen. Därefter transformeras den om till ett pseudo-
dokument p̊a samma vis som jag tidigare gjort för svaren. Jag väljer ett
svarskluster genom att använda en KNN-klassificerare p̊a cosinusvärdet
mellan pseudo-dokumentet som representerar den nya fr̊agan och de vekto-
rer som representerar fr̊age-svar-par i U som är medlemmar i n̊agot kluster.

När ett kluster valts för den nya fr̊agan beräknar jag cosinus-värdet
mellan pseudo-dokumentet som representerar fr̊agan, och det svar i klust-
ret som betraktas som mest representativt. Är detta högre än ett visst
tröskelvärde besvaras fr̊agan, annars inte.

5.2 Parametrar

Jag studerar först hur olika värden p̊a parametrar p̊averkar metoden. De
parametrar jag intresserar mig för är:

τ - Det maximala cosinus-värdet p̊a vinkeln mellan alla
svarsdokument i ett kluster

γ - Minsta antalet medlemmar i ett svarskluster
k - Antalet Nearest Neighbours vid val av ett svarskluster
r - Längd p̊a U , S och V
δ - Tröskelvärdet för att besvara fr̊agan

Det är sv̊art att studera alla parametrarna oberoende av varandra, eftersom
de inte nödvändigtvis är oberoende. Därför mäter jag flera g̊anger med olika
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Figur 5.1: Olika längd p̊a SVD-matriserna

värden för de andra variablerna, för att isolera effekten av enskilda para-
metrar. Jag testar följande kombinationer:

Längd p̊a SVD-matriserna Hur p̊averkar längden r p̊a U, S och V re-
sultaten?

Jag studerar detta genom att öka r fr̊an 50 till 1000 i steg om 50.

Detta presenteras i figur 5.1.

Det verkar som att man n̊ar en plat̊a ungefär d̊a r = 300 där resul-
taten inte förbättras nämnvärt längre, coverage ökar dock en smula
vid l̊aga värden p̊a r. Det finns allts̊a ingenting som tyder p̊a att man
skulle vinna n̊agonting p̊a att välja ett r > 300.
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Figur 5.2: P̊averkan av olika klusterdiametrar.

Klusterdiameter Hur p̊averkar begränsningen τ för klusterdiameter me-
toden? Vad händer om man väljer stora kluster med m̊anga medlem-
mar, och vad händer om man väljer att vara mer restriktiv?

Jag studerar detta genom att öka τ fr̊an 0.6 till 0.9 i steg om 0.1.

Resultaten visas i figur 5.2.

Det verkar som att en snävare gräns för klusterdiameter ökar värdena
för recall och F-score (precision är mer osäkert) samtidigt som cove-
rage minskar. Detta är i linje med vad man kan förvänta sig, en stor
gräns för klusterdiameter gör att man f̊ar fler “exempel” när man ska
klassificera ett nytt dokument, men denna mängd tenderar samtidigt
att bli mer “spretig”.

Representativa dokument Vinner man n̊agonting p̊a att välja ett “re-
presentativt” dokument fr̊an ett svarskluster genom att välja det svar
som ligger närmast klustrets centroid, eller är det bättre att helt en-
kelt välja det svar i klustret som ligger närmast fr̊agan?

För att studera detta gör jag tv̊a tester, ett med τ = 0.6, och ett med
τ = 0.9.

Resultaten visas i figur 5.3.
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Figur 5.3: Jämförelse mellan olika sätt att välja svar fr̊an ett kluster.

Att välja det svar som ligger närmast centroiden ger bäst Rouge-
värden för b̊ade höga och l̊aga värden p̊a τ , coverage minskar en
smula, men inte särskilt mycket. Det verkar allts̊a löna sig att välja
representativa dokument fr̊an klustren.

Tröskelvärdet för besvarande av fr̊agan Hur p̊averar tröskelvärdet δ
för närheten mellan det valda svaret och fr̊agan resultaten?

För att studera detta ökar jag δ fr̊an 0.1 till 0.9 i steg om 0.1.

Resultaten visas i figur 5.4

Man ser att en förändring av δ nästan ger en perfekt linjär förändring i
förh̊allandet mellan coverage och precision / recall. Denna parameter
kan allts̊a justeras till olika niv̊aer beroende p̊a hur högt man värderar
svarsmeddelandenas kvalitet mot hur stor andel av fr̊agorna man vill
kunna besvara.

Minsta antalet medlemmar i ett kluster Hur p̊averkar minsta med-
lemsantalet γ resultaten?
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Figur 5.5: P̊averkan av olika värden för det minsta antalet medlemmar i
ett kluster
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För att studera detta ökar jag γ fr̊an 1 till 10 i steg om 1 (jag använder
använder k = 1 och τ = 0.9).

Resultaten visas i figur 5.5

Resultaten verkar stabiliseras och n̊a en plat̊a när γ ≥ 7. Att re-
sultaten stabiliseras p̊a det här visat kan bero p̊a att det finns en
mängd kluster med betydligt fler medlemmar än sju och en större
mängd mindre kluster med färre medlemmar. Detta beror delvis p̊a
hur datamängden ser ut (det finns ett f̊atal klumpar med en stor an-
tal nästan identiska meddelanden), men ocks̊a p̊a att jag använt en
mycket snäv klusterdiameter (τ = 0.9). Tar man bort klustren med
f̊a medlemmar finns det bara en mindre samling stora kluster kvar.

Antal “Nearest Neighbours” vid klassificering Hur p̊averkar antalet
närmsta grannar vid klassificering, k resultaten?

För att studera detta ökar jag k fr̊an 1 till 9 i steg om 1 (jag använder
γ = 1 och τ = 0.9).

Resultaten visas i figur 5.6.

Resultaten stabiliseras, ungefär när k ≥ 5. Man kan förvänta sig
att KNN ska göra klassificeringen mer “stabil”, eftersom den minskar
betydelsen av enskilda d̊aliga exempel. Men algoritmen har ocks̊a en
mer subtil effekt. KNN premierar stora kluster när man väljer ett högt
värde för k, eftersom sm̊a kluster helt enkelt har för f̊a medlemmar
för att kunna f̊a majoritet även om alla medlemmar faktiskt ligger
närmast fr̊agan.

Eventuell samvarians mellan k och γ Eftersom man n̊ar en stabil ni-
v̊a med ungefär samma resultat när k och γ blir tillräckligt höga
kan man misstänka att det i stort sett är samma meddelanden som
filtreras bort.

För att studera detta sammanför jag värdena fr̊an de tv̊a tidigare
testerna i tabell 5.7.

Det verkar som att effekterna av k och γ i viss m̊an överlappar, man
ser att ett tillräckligt högt värde p̊a den ena tenderar att göra den
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Figur 5.6: P̊averkan av olika antal nearest neighbours vid klassificering
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γ k Coverage Precision F-score
1 1 0.73 0.63 0.56
1 3 0.24 0.85 0.85
1 5 0.28 0.85 0.83
1 7 0.29 0.83 0.82
1 9 0.28 0.84 0.84
2 1 0.54 0.75 0.62
3 1 0.45 0.78 0.65
4 1 0.41 0.82 0.69
5 1 0.37 0.84 0.73
6 1 0.35 0.84 0.74
7 1 0.28 0.83 0.83
8 1 0.28 0.84 0.84
9 1 0.28 0.84 0.84
10 1 0.28 0.84 0.84

Figur 5.7: Jämförelse mellan kombinationer av olika värden p̊a minsta an-
talet medlemmar i ett kluster och antalet Nearest Neighbours vid klassifice-
ring.

andra överflödig. Detta är delvis en konsekvens av hur KNN och QT-
klustring fungerar. Kluster med f̊a medlemmar filtreras bort b̊ade när
man ökar k och γ (fast effekten av att öka k är mer subtil). Fr̊agan är
om det finns n̊agon “optimal mix” mellan k och γ, eller om de b̊ada
variablerna helt enkelt gör varandra överflödiga. För att avgöra det
behöver man förmodligen utvärdera metoden p̊a en ny datamängd.



Kapitel 6

Utvärdering av systemet

Jag väljer att utvärdera vektorrumsmetoderna genom att jämföra deras
resultat med de som Marom och Zukermans Doc-Pred f̊ar, eftersom det-
ta är den metod p̊a dokumentniv̊a som konsekvent ger bäst resultat (de
har visserligen andra metoder som ger bättre resultat, men eftersom de
kombinerar meningar fr̊an olika svar är det sv̊arare att jämföra metoderna
rättvist. För beskrivning av en metod p̊a menings-niv̊a, se bilaga B). Jag
använder följande parametervärden:

τ = 0.9
γ = 7
r = 300
k = 5
δ = 0.43

Rouge-resultaten för den slumpgenererade testmängden beskrivs i tabell
6.1. Jämför man vektorrumsmetoden med Doc-Pred ser man att vektor-
rumsmetoderna verkar prestera en smula bättre än Doc-Pred. Detta visas
i tabell 6.2. Dock ser man p̊a standardavvikelserna att skillnaden inte kan
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Score 95% Confidence interval
Recall 0.83814 0.80448 - 0.87163
Precision 0.82713 0.79470 - 0.85939
F-Score 0.82726 0.79412 - 0.86162

Tabell 6.1: Rouge-resultaten för den slumpgenererade testmängden.

Coverage Precision F-score
Doc-Pred 29 0.82 0.82
LSA 29 0.83 0.83

Tabell 6.2: Jämförelse mellan Marom och Zukermans metod Doc-Pred och
vektorrumsmetoderna för den slumpgenererade testmängden.

betraktas som statistiskt signifikant. Man f̊ar därför nöja sig med att be-
trakta metoderna som likvärdiga. Men dessa resultat kan inte anses vara
giltiga av tv̊a anledningar. Först och främst är risken att jag helt enkelt
haft tur och slumpmässigt r̊akat f̊a“ovanligt bra”testdokument ganska stor,
eftersom datamängden är relativt liten. För det andra har jag använt mig
av testmängden för att studera inverkan av olika parametrar p̊a metoden,
vilket skulle kunna betraktas som fusk, eftersom jag använt mig av infor-
mation i testmängden för att justera metoden. Därför har jag utvärderat
metoden med exakt samma parametrar med tiofaldig korsvalidering, för att
minimera risken för att den tidigare parameterjusteringen gett mig n̊agon
“orättvis fördel”. Rouge-resultatet av denna utvärdering visas i tabell 6.3,
och jämförs med Marom och Zukermans resultat i tabell 6.4.

Score 95% Confidence interval
Recall 0.81231 0.79795 - 0.82571
Precision 0.85251 0.84344 - 0.86194
F-Score 0.80643 0.79401 - 0.81870

Tabell 6.3: Rouge-resultaten för vektorrumsmetoderna vid tiofaldig korsva-
lidering.

Utvärderingen för tiofaldig korsvalidering gav ett n̊agot lägre värde för
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recall och fscore, men precision ökade. Hur kommer det sig att resultaten
förändrats, och är dessa resultat bättre eller sämre än tidigare? Det beror
helt enkelt p̊a hur högt man värderar precision gentemot fscore, precision
har nämligen ökat nästan exakt lika mycket som recall sjunkit. Standar-
davvikelserna har ocks̊a minskat avsevärt, men det är en helt naturlig följd
av att det finns tio g̊anger fler testdokument. Eftersom testmängden är
väldigt liten (när en metod har en coverage p̊a 29 procent besvarar den
enbart omkring 142 fr̊agor) kan en relativt liten förändring av det p̊averka
resultaten avsevärt (därför är det nödvändigt att alltid utföra en tiofaldig
korsvalidering).

En möjlig tolkning är att en samling nästan helt tomma meddelanden
har p̊averkat resultatet, och att dessa helt enkelt hade en oproportionerligt
stor andel i testmängden tidigare. De sänkte allts̊a värdet för precision,
men höjde värdet för recall, men att de senare tenderade att hamna i trä-
ningsmängden, och där höjde värdet för precision, p̊a bekostnad av recall.

Coverage Precision F-score
Doc-Pred 29 0.82 0.82
LSA 29 0.85 0.81

Tabell 6.4: Jämförelse mellan Marom och Zukermans metod Doc-Pred med
vektorrumsmetoderna efter tiofaldig korsvalidering.

Ingrid Zukerman h̊aller dock inte med mig 1, hon menar att det är min
sampling som lett till detta resultat. Eftersom det finns en samling medde-
landen som är mycket enkla att hitta (se kapitel 7) och i stort sätt alltid ger
perfekta resultat, bör man stratisfiera sin sampling för att balansera dessa.
Annars beskriver resultatet inte hur bra metoden fungerar, utan enbart hur
stor andel av de triviala fr̊agorna som r̊akade hamna i testmängden. Det
finns dock ett problem med detta resonemang, de triviala meddelandena
ger ungefär lika höga värden för b̊ade precision och recall, och det förklarar
inte varför recall sjunkit, men precision ökat.

1Muntlig kommunikation p̊a IJCAI-09
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Kapitel 7

Diskussion och Slutsats

“Regrets? I’ve had a few, But then again, too few to mention...”

Att utvärdera automatiska metoder inom naturligt-spr̊ak-forskning är ett
komplext problem. Oavsett hur matematiskt precisa metoder man använ-
der behöver man i slutändan alltid blanda in en människa p̊a n̊agot sätt.
Ett alternativ är att göra som Schäffer och Bickle, och i förväg manuellt
klassificera textdokumenten, och använda de etiketter man tagit fram för
att utvärdera metoden. Ett annat alternativ är att göra som Marom och
Zukerman och använda texter skrivna av människor som facit, och använda
automatiska metoder för att avgöra hur väl ett nytt meddelande överlap-
par med dessa. Ett tredje alternativ (som Marom och Zukerman gjort i en
senare studie [14]) är att l̊ata en människa utvärdera metodens utdata, och
bedöma hur hög kvalitet det h̊aller.

Ett problem med att använda en automatisk utvärderingsmetod p̊a HP-
korpuset är att m̊anga av strukturerna som enkelt kan utnyttjas för att ge
goda Rouge-resultat i själva verket inte har särskilt mycket med naturligt
spr̊ak att göra över huvud taget. Detta är i sig ingenting konstigt, eftersom
datamängden i stort sett bara är en minnesdump fr̊an den Access-databas
som användes av HP Help Desk vid tidpunkten. Man kan allts̊a räkna med
att den inneh̊aller m̊anga artificiella strukturer fr̊an systemet som hanterar
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iPAQ H3700 Series Pocket PC P-hand

I have a H3635 and the software that was
on my computer to sync information from the
computer to the cradle is now erased from
my computer, how do I install new software
on my computer? Can I install it from the
internet site or do I have to purchase the
CD from the store because I do not have
the orginal one that came with my Pcket
PC...Help me

RE: iPAQ H3700 Series Pocket PC P-hand

Dear HP Customer,

Thank you for contacting HP eServices.

If you need a synchronization software in
order to synchronize the iPAQ with your
Desktop PC, you could download the latest
ActiveSync 3.6 from Microsofts website
at {adress till hemsida}. For complete installation
instructions of the above ActiveSync 3.6
software, please visit the link web site

If you need any more clarifications, please
email us back and we would be glad to help
you.

Thank you,
HP eServices

Tabell 7.1: Ett exempel p̊a en icke-trivial fr̊aga som besvaras tillfredsstäl-
lande av systemet
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databasen och strukturer fr̊an HP:s organisation. Men detta gör det nöd-
vändigt att ställa fr̊agan:

Vad är det egentligen man upptäcker?

Det finns gott om fr̊agor som besvaras väl av systemet, fr̊agor som ställs p̊a
ett annat spr̊ak än engelska, fr̊agor som hamnat i fel grupp, och en hel del
vanliga fr̊agor om produkter, ett exempel p̊a dessa ges i tabell 7.1. Men det
finns ocks̊a m̊anga svar som ger höga Rouge-resultat p̊a grund av artificiella
strukturer i korpuset. Ett exempel p̊a s̊adana strukturer är rubrikerna. Alla
rubriker är “taggade” med ett ord som HP placerat där:

P-prtbl P-dsktp P-srvr P-desk-d P-hand-d
P-activeupdate P-othr P-eurp P-net P-travan
P-hand P-serv-dg P-prtbl-dg P-desk-dg P-hand-dg

Dessa används internt av HP för att administrera inkommande fr̊agor p̊a
n̊agot vis. Rubriken p̊a fr̊agan brukar ocks̊a beskriva vilken produkt kunden
har, exempel kan en rubrik se ut s̊a här:

iPAC Pocket PC 3800 series P-desk-DG

Detta innebär att systemet p̊a n̊agot sätt kategoriserat kunden som en per-
son som har en fr̊aga gällande en iPAC av modell 3800, och att fr̊agan bör
tas om hand om av personer p̊a avdelningen P-desk-DG (avdelningen för
skrivbordsdatorer). Alla rubriker har inte denna detaljerade informationen,
men taggen finns i stort sett alltid med.

Detta p̊averkar speciellt datamängden Product replacement, som i stort
sett bara inneh̊aller varianter av meddelandet:
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RE: I need a replacement return shipping label P-eurp

Good Morning,

I apologize for the delay in responding to your issue.

Your request for a return airbill has been received and
has been sent for processing. Your replacement airbill
will be sent to you via email within 24 hours.

Thank You,
E Services

Det är möjligt att hitta dessa meddelanden genom att enbart jämföra en
fr̊agas rubrik med rubriken p̊a ett svarsmeddelande i träningsmängden.

Help Desk-personal använder ofta en mjukvara speciellt utvecklad för
detta ändam̊al, som kallas för ett incident tracking system (eller issue trac-
king system). Systemet tilldelar varje “incident” ett unikt ID-nummer och
ger personalen möjlighet att organisera dem och söka efter dem i en databas.
Det är förmodligen HP:s Incident Tracking System som skapat rubrikerna,
s̊a när man hittar meddelandena återskapar man egentligen bara hur det
fungerar, men p̊a ett mindre robust vis. Därför bör man använda ett sepa-
rat system för att hitta meddelandena i Product Replacement (och andra
triviala meddelanden), som p̊a n̊agot vis emulerar systemet HP använder,
och exkludera datamängden fr̊an utvärdering av andra metoder (Product
Replacement utgör ocks̊a en betydligt större andel av meddelandena i det
mindre korpuset än i det stora).

Ett annat problem är att det finns underliggande strukturer i svars-
meddelandena som enbart kan förklaras av mönster i HP:s organisation,
eller den mjukvara operatörerna använder. Jag har experimenterat med en
metod för att skapa representativa svar genom att extrahera meningar som
är gemensamma för flera högt rankade svarsdokument, men resultatet av
denna är en besvikelse (för mer information om hur den fungerar, se ap-
pendix B). De genererade svaren ser i allmänhet ut ungefär s̊a här:
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RE: iPAQ H3800 Series Pocket PC P-hand-dg

Dear HP Customer,
Thank you for contacting HP eServices

Please e-mail us if you need any clarifications
and we would be glad to help

Thank you,
HP eServices

Av n̊agon anledning är hälsningsfraserna i det närmaste identiska för hela
korpuset. Detta kan bero p̊a att mjukvaran operatörerna använder sköter
detta automatiskt, eller att operatörerna helt enkelt klistrar in dessa varje
g̊ang de svarar p̊a en ny fr̊aga. Eftersom meddelandena är s̊a korta (max 15
rader) kan man fortfarande generera svar som f̊ar relativt höga värden för F-
score. Detta innebär att det är problematiskt att utvärdera svar som satts
samman av meningar fr̊an olika svar, men ocks̊a att korta meddelanden
förmodligen f̊ar en hel del gratispoäng vid automatisk utvärdering. De här
meningarna utgör i sig inget problem, s̊a länge man känner till att de finns,
men de försv̊arar automatiska jämförelser. Marom och Zukerman har tagit
bort dessa vid beräkning av coverage för metoderna Sent-pred, Sent-hybrid
och Sent-ret, men de används för att beräkna metodernas kvalitetspoäng,
och metoden Meta-Learning har inte tagit bort dem fr̊an n̊agon beräkning
alls.

Man kan sammanfatta problemen med att utvärdera HP-korpuset med
att säga att det finns tv̊a olika typer av strukturer som g̊ar att hitta, dels
regelbundna mönster i kunders fr̊agor (vanliga problem exempelvis), som
leder till förutsägbara svar. Men det finns ocks̊a strukturer som beror p̊a
HP:s organisation i en mer realistisk situation skulle denna information
redan vara tillgänglig. Det skulle därför vara överflödigt att återupptäcka
den med hjälp av Data Mining-metoder. Men i den här studien har jag bara
haft en stor datamängd att tillg̊a, utan n̊agon kunskap om sammanhanget
över huvud taget. Jag vet inte ens vilket Issue Tracking System som HP
använder. Det är därför väldigt sv̊art att separera de tv̊a fr̊an varandra,
men det är nödvändigt att göra det om man vill kunna ta analysen till
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nästa niv̊a.
I den här studierna är metoderna justerade för att fungera som ett s̊a

kallat computer-based filter [15] för att automatiskt besvara epost. De är
allts̊a anpassade för att minimera risken att ett d̊aligt svar skickas iväg.
Men det finns andra sätt att utforma hjälpsystem p̊a, vilket ger andra
typer av prioriteringar. Exempelvis kan man vilja skapa ett support routing-
system för att automatiskt leta upp den människa (eller den grupp av
människor) som är bäst lämpad att besvara en viss fr̊aga som inte kunde
besvaras automatiskt, vid denna typ av klassificering behöver man kunna
kategorisera alla fr̊agor. Ett annat sätt är att utforma hjälpsystemet för
att imitera en instant-messaging-konversation, systemet m̊aste d̊a anpassas
för att ta hänsyn till dialogstrukturer och liknande. Man kan ocks̊a vilja
utforma systemet för att assistera personerna som skriver svaren. Fokus
hamnar d̊a p̊a att ge översk̊adlighet och relevans snarare än att minimera
risken för att ge d̊aliga svar.



Bilaga A

Hantering av data

Att utföra Ten Fold Cross Validation kan verka enkelt, det är ju bara att gö-
ra hela proceduren p̊a tio olika datamängder, men det finns en del problem
man behöver ta i tu med.

Först och främst behöver varje ny träningsmängd en separat ordlista.
Man skulle kunna använda en ordlista som representerar orden i hela do-
kumentsamlingen och använda den för alla träningsmängder. Men det är
inte särskilt snyggt. Även om inte resultat p̊averkas är det god sed att alltid
h̊alla tränings- och testmängden helt separerade. Detta leder till att man
behöver tio uppsättningar ordlistor. Varje träningsmängd behöver ocks̊a
nya vikter för term-entropin. Man behöver allts̊a även spara tio uppsätt-
ningar av dem n̊agonstans. Man behöver ocks̊a en lista p̊a de dokument
som representeras av vektorerna i matriserna för varje träningsmängd, s̊a
att man kan f̊a tag i dem senare.

Det blir allts̊a en hel del data som m̊aste hanteras p̊a n̊agot vis. Jag
har laborerat med ett antal metoder för att hantera detta p̊a ett smidigt
sätt. Det här är inte att betrakta som n̊agon vetenskaplig utvärdering av
alla tänkbara alternativ, utan kan ses som en rapportering av vad som
fungerade bra, och vad som fungerade mindre bra för mig. Det enklaste
sättet är att helt enkelt spara datan i filer, Matlab kan spara strukturerad
data till binärform i filformatet .mat.

Eftersom Matlabs text-hantering är ganska klumpig sparar jag inte tex-

49



50 A.1. Java i Matlab

ten i meddelandena, jag sparar bara dialognummren och kollar upp med-
delandena i exempelvis en SQL-databas istället. Det finns bibliotek för att
spara .mat-filer direkt fr̊an java, men jag har inte hittat n̊agot som klarar
av att hantera riktigt stora datamängder (det g̊ar ocks̊a att spara datan i
ASCII-format och importera den till matlab).

Ett alternativ till filer är SQL-databaser, som har fördelen att det är
väldigt enkelt att kombinera enkla textsökningar med metadata för att
exempelvis hitta antalet svarsmeddelanden i träningsmängden som inne-
h̊aller ett visst ord. Tyvärr är inte naturligt spr̊ak tillräckligt strukturerat
för att man ska kunna bearbeta det genom SQL p̊a n̊agot smidigt sätt.
SQL-databaser tenderar ocks̊a att vara l̊angsamma när man tar ut eller
sätter in en stor mängd data samtidigt, s̊a kallade “bulk-operationer”. Det
g̊ar att snabba upp “bulk-inserts” i MySQL genom att man först sparar da-
tan i en fil, och sedan laddar in den i databasen, men detta är inte speciellt
elegant.

Ett annat alternativ är Berkeley DB, en mycket enkel databas, som är
användbar när man behöver lagra stora mängder “bulk-data”, till exempel
word-bags eller matriser, Berkeley DB är i stort sätt en sorterad hashtabell
som lagras p̊a h̊arddisken, men har stöd för vissa avancerade databasfunk-
tioner s̊asom exempelvis transaktioner.

Lucene är ett Java-bibliotek för textsökning som utvecklas under Apache
Software Foundation, det inneh̊aller metoder för tokenisering, skapande av
inverterade index, samt sökning i dessa. Man kan använda Lucene som en
“Tokenfabrik” och själv bygga upp termfrekvensvektorerna, eller skapa ett
index och därefter extrahera termfrekvensvektorer och ordlista fr̊an det.
Lucene är ett open source-projekt som tillhandah̊alls av Apache Software
Foundation. Det uppdateras ofta byggs hela tiden ut, s̊a det är en fördel
att vara “kompatibel” med Lucene.

A.1 Java i Matlab

Matlab är ett kraftfullt verktyg för hantering av vektorer och matriser,
men är inte särskilt lämpligt för texthantering. Det finns dock en inbyggd
JVM, s̊a det är möjligt att kalla javametoder direkt fr̊an Matlab och ta
emot utdatan fr̊an dem. Det är smidigt om man vill använda sig av Lucene
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exempelvis. Det finns dock redan en tidig version av Lucene specificerad i
Matlabs “classpath”, s̊a den m̊aste bockas av om man vill använda en mer
aktuell version, annars kan detta leda till subtila konflikter.

A.2 Glesa matriser

Man kan utnyttja det faktum att nästan alla värden i term-dokument-
matriser är noll genom att spara matrisen i sparse-format, detta snabbar
upp operationer p̊a den avsevärt och det krävs betydligt mindre minne. För
att visa hur mycket man faktiskt kan vinna p̊a att använda glesa matriser
jämför jag storleken p̊a en ASCII-fil med svaren fr̊an träningsmängden i
glest format och samma matris i fullt format:

Glest Format: 9.7 MegaByte
Fullt Format: 2.5 GigaByte

För tidig optimering är n̊agonting man bör undvika, men man kan nog
lugnt göra ett undantag i det här fallet.

Det finns flera olika format för att spara glesa matriser:

Matlab sparse representerar en matris med tre listor, en specificerar den
rad värdet är p̊a, en dess kolumn och den tredje dess värde.

Harwell Boeing sparse är en mer kompakt representation (kräver unge-
fär 20 procent mindre minne än Matlabs format), där kolumner och
värden specificeras p̊a samma vis som matlab. Men listan som spe-
cificerar rader är kompaktare, den representerar varje rad med tv̊a
pekare till de andra listorna, listplaceringen där raden börjar, och
listplaceringen där raden slutar.

Java sparse matrix är ett naturligt sätt att representera glesa matriser
i Java, varje rad behandlas som ett objekt som inneh̊aller tv̊a listor,
en för kolumnpekare och en för värden.
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A.2.1 Verktyg för att utföra SVD

Matlab klarar av att utföra i stort sett alla operationer p̊a glesa matriser,
däribland SVD, dock är Matlabs SVD-funktion relativt l̊angsam. Om
det beror p̊a att jag konfigurerat matlab fel p̊a n̊agot vis, att det finns
väldigt strikta krav p̊a precision, eller om det helt enkelt är en d̊alig
implementering är oklart.

SVDLIBC är en port av fortran-biblioteket SVDPACK, det är möjligt
att använda b̊ade som stand alone-program och som ett bibliotek,
man kan kalla det fr̊an java med hjälp av Java Native Interface.
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En metod för att generera
svar p̊a meningsniv̊a

Jag har utvecklat en metod för att extrahera meningar fr̊an flera olika
svarsmeddelanden och summera dem till ett representativt svarsmeddelan-
de. Tanken var att man skulle kunna leverera svar med högre säkerhet om
man satte samman de meningar som var gemensamma för flera högt ran-
kade svar, men metoden visade istället p̊a ett grundläggande problem med
att automatiskt utvärdera svarsdokument som är sammansatta av olika
meningar i HP-korpuset. Metoden g̊ar till p̊a följande vis:

1. Skapa en samling av de högst rankade svaren för en ny fr̊aga.

2. Skapa en samling av alla meningar de inneh̊aller.

3. Poängsätt meningarna efter hur m̊anga andra meningar i samlingen
som ligger närmare än ett visst tröskelvärde.

4. Sortera meningarna efter poäng, fr̊an högst till lägst.

5. Ta bort överflödiga meningar genom att välja den första meningen i
listan. Stega ner i listan och ta bort alla meningar som ligger närmare
den än ett tröskelvärde. Lägg meningen i en samling för de meningar
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som platsar i sammanfattningen. Fortsätt tills listan är tom, eller tills
den översta meningens poäng understiger ett visst värde.

Det här är uppenbarligen inte det bästa sättet att sammanfatta dokument
p̊a. Metoden har en fruktansvärt d̊alig tidskomplexitet, O(n2), och m̊aste
utföras varje g̊ang en ny fr̊aga ställs (men i det här fallet är detta inget
större problem, eftersom alla svarsmeddelanden är s̊apass korta, högst 15
rader).

Det intressanta med metoden är att den ger extremt bra Rouge-resultat.
Skruvar man lite p̊a de olika parametrarna f̊ar man till och med nästan
lika bra resultat som Marom och Zukermans Meta-learning-metod presterar
(för samma slumpmässigt utvalda datamängd som jag tidigare utvärderat
vektorrumsmetoderna p̊a).

Coverage Precision F-score
Meta-Learning 57.1 0.919 0.626
Dokumentsummering 55.7 0.909 0.628

Tabell B.1: Jämförelse mellan Marom och Zukermans Meta-learning-metod
och min metod för summering av flera olika dokument.

Men undersöker man hur svaren faktiskt ser ut märker man att de nästan
uteslutande inneh̊aller hälsningsfraser och andra meningar som egentligen
inte inneh̊aller n̊agon information:

RE: iPAQ H3800 Series Pocket PC P-hand-dg

Dear HP Customer,
Thank you for contacting HP eServices

Please e-mail us if you need any clarifications
and we would be glad to help

Thank you,
HP eServices
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Tillg̊ang till dokumentet innebär tillst̊and för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut
enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning
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For additional information about the Linköping University Electronic Press and its pro-
cedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW
home page: http://www.ep.liu.se/

c© Patrik Larsson
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