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Sammanfattning 
Denna studie är ett kognitionsvetenskapligt examensarbete som syftar på att skapa en 
modell som skapar semantiska representationer utifrån ett mer biologiskt plausibelt 
tillvägagångssätt jämfört med traditionella metoder. Denna modell kan ses som ett 
första steg i utredningen av ansatsen som följer. Studien utreder antagandet om Self 
Organizing Maps kan användas för att skapa semantiska representationer ur stora 
mängder text utifrån ett distribuerat inspirerat tillvägagångssätt. Resultatet visar på ett 
potentiellt fungerande system, men som behöver utredas vidare i framtida studier för 
verifiering av högre grad.



Per	  Fallgren	  
Perfa292	  

729G40	  -‐	  Examensarbete	  
	  
 
Förord 
Jag vill tacka Rita Kovordanyi för handledning och snabba svar vid eventuella 
funderingar. Jag vill också tacka Sverker Sikström som var beredd att hjälpa mig med 
inspiration och handledning till denna studie



Per	  Fallgren	  
Perfa292	  

729G40	  -‐	  Examensarbete	  
	  
Innehållsförteckning 
1. Introduktion ................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte ..................................................................................................................... 1 
1.2 Frågeställning ....................................................................................................... 1 
1.3 Avgränsning ......................................................................................................... 1 

2. Teori ........................................................................................................................... 2 
2.1 Modellering av det semantiska minnet ................................................................ 2 
2.2 Distribuerade modeller ......................................................................................... 2 

2.2.1 Latent Semantic Analysis ............................................................................. 2 
2.2.2 Random Indexing .......................................................................................... 3 

2.3 Neurala nätverk .................................................................................................... 4 
2.3.1 Lokalistiska vs distribuerade neurala nätverk ............................................... 4 
2.3.2 Övervakad vs oövervakad inlärning ............................................................. 4 

2.4 Self Organizing Maps .......................................................................................... 5 
2.4.1 Pseudokod ..................................................................................................... 6 
2.4.2 Kodexempel .................................................................................................. 6 

2.5 Paradigmatiska och Syntagmatiska Relationer .................................................... 7 
3. Metod ......................................................................................................................... 8 

3.1 Implementering .................................................................................................... 8 
3.1.1 Data och formatering .................................................................................... 8 
3.1.2 Vektorsgenerering ......................................................................................... 9 
3.1.3 Self Organizing Maps ................................................................................... 9 

3.2 Validering .......................................................................................................... 10 
3.2.1 Klustring ..................................................................................................... 11 
3.2.2 Jämförelse med output från Random Indexing ........................................... 11 
3.2.3 Jämförelse med output från Latent Semantic Analysis ............................... 11 
3.2.4 Jämförelse mellan synonymer och antonymer ............................................ 12 

4. Resultat .................................................................................................................... 13 
4.1 Klustringsuppgift ............................................................................................... 13 

    4.2 Jämförelse med Random Indexing ..................................................................... 16 
4.3 Jämförelse med Latent Semantic Analysis ........................................................ 17 
4.4 Synonymtest ....................................................................................................... 18 

5. Diskussion ................................................................................................................ 19 
5.1 Resultatdiskussion ............................................................................................. 19 

5.1.1 Klustringsuppgift ........................................................................................ 19 
5.1.2 Jämförelse med Random Indexing och Latent Semantic Analysis ............. 19 
5.1.3 Resultatsammanfattning .............................................................................. 20 

5.2 Metoddiskussion ................................................................................................ 20 
5.3 Reflektioner om framtiden ................................................................................. 22 

6. Slutsats ..................................................................................................................... 23 



Per	  Fallgren	  
Perfa292	  

729G40	  -‐	  Examensarbete	  

	  
1	  

1. Introduktion 
Behovet av att skapa semantiska representationer inom sofistikerade artificiella 
system börjar bli mer och mer aktuellt desto mer tekniken inom ämnet utvecklas. En 
viktig aspekt inom utvecklingen av artificiell intelligens är förståelsen över semantik, 
och hur verkligheten ska representeras för de sofistikerade system som nalkas för 
framtiden. Detta grundat i Gärdenfors (2009) diskussion om människans ständiga 
sökande efter mening, vilket kan vara en av byggstenarna till ett sofistikerat 
resonerande. Denna studie är ett kognitionsvetenskapligt examensarbete som syftar på 
att försöka skapa en modell som skapar semantiska representationer utifrån ett mer 
biologiskt plausibelt tillvägagångssätt jämfört med traditionella metoder. Kohonens 
(1982) Self Organizing Maps bestämdes som val av metod på grund av dess 
biologiska influens. Detta nätverk har tidigare främst använts inom 
dimensionsreducerande syften, därför är det primärt nya med denna studie att utreda 
om det är möjligt att skapa väsentliga semantiska representationer ur stora mängder 
text inom detta neurala nätverk. Värt att nämna är att studien utreder en i nuläget 
teoretisk ansats. I andra ord leder en brist i resurser, i form av tid och programmering, 
till att systemet som skapas är en tidig prototyp, som inte fullkomligt motsvarar den 
teoretiska idé som ansatsen slutligen ämnar skapa. Ur studien följer tre kommentarer: 

1) Utvärderingen av denna ansats kan bidra till välgrundade val i liknande studier 
i framtiden som relaterar till semantisk bearbetning. 

2) Ett väl presterande system skulle kunna bidra till förståelsen över hur mening 
uppkommer i hjärnan, samt forskning inom framtagning av artificiell 
intelligens, artificiellt medvetande och relaterade fält. 

3) Ett väl presterande system kan möjligen användas som verktyg inom arbetsfält 
där information ska utvinnas eller klustras ur stora mängder text. 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur en modell med högre biologisk plausibilitet 
jämfört med dagens modeller kan prestera vad gäller generering av semantiska 
representationer ur text.  

1.2 Frågeställning 
Är det möjligt att skapa semantiska representationer ur text med Self Organizing 
maps? Är dessa representationer av samma kvalité som välprövade metoders resultat?  
En sekundär frågeställning lyder: Kan Self Organizing Maps användas i annat syfte 
än dimensionsreduktion? 

1.3 Avgränsning 
Studien ämnar att skapa en neuro-biologiskt inspirerad modell, med detta menas en 
modell som har fler biologiska aspekter än de traditionella metoder som använts i 
samma syfte idag. I andra ord är det inte en exakt modellering av det semantiska 
minnets precisa principer. 
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2. Teori 
Denna sektion täcker de teorier och ramverk som har använts i studien. Först nämns 
en kort sammanfattning av de modeller som främst använts inom modellering av det 
semantiska minnet, därefter följer en presentation av ett par av de rådande modeller 
som finns inom distribuerade metoder. Relaterat till detta diskuteras sedan 
paradigmatiska och syntagmatiska relationer och slutligen diskuteras neurala nätverk 
samt Self Organizing Maps i högre detalj på grund av dess relevans till studien. 

2.1 Modellering av det semantiska minnet 
Det finns en mängd olika tekniker som använts i syfte att skapa semantiska 
representationer, denna del syftar på att presentera dessa. I det tidiga skedet av 
modellering av det semantiska minnet diskuterades tre olika tillvägagångsätt(Jones, 
Willits & Dennis, 2014): Semantiska nätverk, feature-list modeller samt spatiala 
modeller. Bristen som fanns i respektive tillvägagångssätt var att systemet aldrig lärde 
sig något utöver de subjektiva representationer som systemet blev tilldelat, d.v.s. 
manuella, tydliga riktlinjer som systemet följde. Ingen utav dessa modeller modellerar 
de kognitiva mekanismerna som krävs för ett sofistikerat lärande. Fortsättningsvis har 
historien skapat mer sofistikerade system som i viss mån tagit efter neurologiska 
aspekter. De två metoder som idag används mest frekvent(Jones et al., 2014) är 
distribuerade modeller och neurala nätverk. 

2.2 Distribuerade modeller 
Teorin för distribuerade modeller är något som funnits under en längre tid, grunden 
till dem har åtminstone funnits sedan 50-talet, vilket kan ses genom följande citat som 
är ett fundamentalt påstående som står till grund för dagens distribuerade modeller: 
”You shall know a word by the company it keeps” 
(Firth, 1957) 
 
Genom dessa ord och vidare reflektioner insåg de involverade forskarna värdet i ett 
ords kontext och ur det kom ett koncept som dagens distribuerade modeller använder 
sig av. Konceptet bygger på den distribuerade hypotesen som säger att ord som 
förekommer i liknande kontext också har lika betydelse(Harris, 1970).  

2.2.1 Latent Semantic Analysis 
Precis som det finns en mängd olika typer av neurala nätverk vilket nämns senare i 
rapporten finns det också olika typer av distribuerade modeller, en utav de mest 
välkända och använda kallas Latent Semantic Analysis (LSA), en metod först nämnd 
1988 utav Dumais, Furnas, Landauer, Deerwester & Harshman. LSA är en så kallad 
ordrumsmodell som kan användas för att skapa mening ur ett text-dataset. Kort 
sammanfattat itererar standardmetoden över en mängd dokument och skapar en 
vektorrymd i form av en matris. I denna matris motsvarar varje kolumn ett dokument 
och varje rad ett unikt ord. Cellerna i matris motsvarar frekvensen av respektive ord i 
respektive dokument, på så sätt får varje ord en vektor Genom att göra 
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vektorjämförelser kan systemet genera semantiskt närliggande ord (Landauer, Foltz & 
Laham, 1998). 

2.2.2 Random Indexing 
Random Indexing nämndes först i en artikel av Kanerva, Kristofersson & Holst i 
början av 2000-talet, sedan fortsatt diskuterat och tydligare presenterad av Sahlgren 
(2005). Det är en ordrumsmodell som bygger på distribuerad semantik. Random 
Indexing använder sig av högdimensionella vektorer med ett lågt antal slumpmässigt 
utsatta ettor och negativa ettor för att representera ord i en vektorrymd. Genom att 
iterera över ett dataset justeras ordens vektorer och slutligen ligger dem på ett sådant 
sätt att vektorsjämförelser kan göras för att finna ord med liknande semantisk mening.  
 
Random Indexing bygger på aspekter av hyperdimensionalitet, som förklaras av 
Kanerva (2009), en princip som säger att ett högt dimensionsantal(10 000 nämns som 
ett typexempel på en högdimensionell siffra) öppnar en ny vinkel för representationer 
av ord, vilket kan återge en annan form av resultat. Viktigt dock är att poängtera att 
högre och högre dimensionalitet inte nödvändigtvis leder till bättre resultat, till 
skillnad från exempelvis grundläggande LSA-metoder vars där vektorer växer i 
dimensionalitet för respektive itererat dokument har vektorerna inom Random 
Indexing en konstant dimensionalitet.  
 
Metoden kombineras sedan, som namnet säger, med en slumpmässig faktor vilket 
efter utredning har visat att kvalitén kan öka Kanerva (2009). Den slumpmässiga 
delen är delvis inspirerad av neurologiska aspekter, detta då den finns en mängd 
nästintill oförutsägbara händelser i hjärnan, trots att det finns konkreta kopplingar 
mellan neuroner. 
 
De semantiska representationerna skapas på följande sätt genom Random Indexing, 
dessa steg sammanfattar den detaljerade metoden som Sahlgren diskuterar i sin artikel 
från 2005: 

1. En dimensionsstorlek väljs. 
2. Ett script går igenom ett text-dataset och skapar sedan en unik vektor för 

respektive unikt ord, genom dessa vektorer skapas det en matris där varje ord 
och dess vektor motsvarar en rad. Vektorn är slumpmässig i den mån att den 
till övervägande del består av nollor (0) med ett lågt antal ettor (1) och 
negativa ettor (-1). Längden på vektorn är samma som dimensionsstorleken 
som bestämdes i föregående steg. Vektorerna görs så ortogonala som möjligt, 
vilket i andra ord betyder att respektive vektor är vinklad så nära 90 grader 
som möjligt till de andra vektorerna i vektorrymden. 

3. En kontextmatris skapas där respektive rad tillhör ett unikt ord tagna från 
indexmatrisen som nämndes i föregående steg. Dessa rader, eller vektorer, 
består ursprungligen endast av nollor av i samma dimensionalitet som 
dimensionsstorleken som definierades i steg 1. När systemet kör igenom ett 
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textdokument, i denna studie motsvarar detta ett 5-gram, adderas respektive 
ords kontext-vektor ihop med de närliggande ordens indexvektorer. 

4. Med tillräcklig datamängd kommer kontextmatrisen genom steg 3 modifiera 
kontextvektorerna i den mån att de ord som har lik semantisk betydelse 
kommer ligger nära varandra i vektorrymden, vilket bygger på den 
distribuerade hypotesen(Harris, 1970). 

2.3 Neurala nätverk 
Ett neuralt nätverk är en typ av artificiell modell som är kapabel att utföra komplexa 
beräkningar genom att använda en godtycklig mängd simpla enheter. Dessa enheter 
kallas ofta för noder, eller neuroner, på grund av likheten nätverket har till strukturen 
av den mänskliga hjärnan (Russel & Norvig, 1995). Det finns en mängd olika typer av 
neurala nätverk, som delvis presenteras nedan, och den gemensamma nämnaren 
mellan respektive är neuronstrukturen. Värt att poängtera är att nätverken är 
inspirerade av de biologiska neuronernas struktur, i olika stor grad, men majoriteten 
av de modeller som finns är inte i närheten av den mänskliga hjärnans komplexa 
struktur. Neurala nätverk använder sig av vikter för att generera resultat, dessa vikter 
är en simulering av de synaptiska kopplingar som finns i hjärnan. Aktionspotentialen 
modelleras också matematiskt och når vikterna upp till ett visst tröskelvärde förs en 
signal vidare (Cross, Harrison, Kennedy, 1995). 
 
Neurala nätverk har en stor mängd olika användningsområden, några exempel är 
(Clabauh, Myszewski & Pang, 2000): 

- Ordklasstaggning 
- Ansiktsigenkänning 
- Teckenigenkänning 
- Avidentifiering av medicinsk data 
- Börspredicering 

2.3.1 Lokalistiska vs distribuerade neurala nätverk 
Som nämnt finns det en mängd typer av olika neurala nätverk, två utav de mest 
grundläggande modellerna kallas perceptroner (Hagan, 1996) och Hopfield-nätverk 
(Legenstein, 2008). Grundläggande perceptron-nätverk har en nod för respektive 
klass, med detta menas att en nod motsvarar ett koncept, exempelvis en ordklass, en 
bokstav eller liknande. Denna typ av representation kallas för lokalistisk. Till skillnad 
från perceptroner bygger exempelvis Hopfield-nät på distribuerade representationer, 
exempelvis skulle representationen av bokstaven ”A” i ett tecken-igenkänningssystem 
inte motsvaras av en specifik nod, utan distributionen av flera noder.  

2.3.2 Övervakad vs oövervakad inlärning 
Hopfield nätverk och perceptroner skiljer sig i vissa aspekter, men de har också 
likheter, båda bygger på något som kallas övervakad inlärning, vilket innebär att det 
aktuella systemet behöver ha tillgång till förväntad output för respektive output. Detta 
betyder att det aktuella nätverket behöver en godtyckligt stor träningsdata för att 
kunna generera ett resultat av hög kvalité (Russel & Norvig, 1995). Ta exempelvis en 
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ordklasstaggare, träningsdata i detta fall skulle kunna vara en datamängd med ett antal 
ord och deras respektive korrekta ordklass, systemet får därefter iterera över dessa 
data, generera ett resultat, jämföra med den önskade responsen, och på så sätt 
uppdateras vikterna. När systemet tränat färdigt kan det potentiellt sett gruppera ett 
ord till en korrekt ordklass (Cross et.al, 1995). Något att observera är att träningsdata 
kan vara rejält mycket mer omfattande genom att ta in flera särdrag(exempelvis ordet 
före vad gäller exemplet av en ordklasstaggare), vilket kan generera bättre resultat 
(Toutanova, Klein, Manning, Singer, 2003). 
 
Till skillnad från ett övervakat system som ofta har en mänskligt skapad träningsdata 
som den ständigt jämför med skapar ett oövervakat system sina representationer utan 
att veta önskat resultat (Russel & Norvig, 1995). Denna typ av inlärning kan relateras 
till klustringstekniker, där ett system utifrån någon parameter kategoriserar ihop input 
som har lika egenskaper. Ett välkänt system som använder sig av oövervakad 
inlärning är Self Organising Maps (Kohonen 1982), ett neuralt nätverk som tas upp i 
nästa sektion. Fördelar med oövervakade system är att de inte kräver en bearbetad 
träningsdata, de är ofta snabba och kan hantera väldigt mycket data då de skapar egna 
representationer av rå data (Cross et.al, 1995).  

2.4 Self Organizing Maps 
Self organzing maps, self organizing feature maps, Kohonen map, Kohonen network, 
är ett antal olika namn på det kategoriserande neurala nätverket som vanligen kallas 
SOM, först introducerat av Kohonen (1982). SOM är ett effektivt verktyg för att 
visualisera högdimensionell data på ett lågdimensionellt plan. Nätverket använder sig 
av oövervakad inlärning, vilket gör att en stor mängd data kan användas utan större 
förbearbetning. Nätverket bibehåller de topologiska relationerna inom 
högdimensionell data i reduceringen, vilket gör att visualiseringen ger en rättvis bild 
över den abstrakta originalstrukturen. Det diskuteras också att SOM har en andra 
aspekt, nämligen att den utför någon form av abstraktion på den data som bearbetas. 
Utifrån dessa funktioner kan SOM tillämpas till flera områden inom olika fält 
(Kohonen, 1998). 
 
SOM visualiseras vanligen genom ett två, ibland tre, -dimensionellt rutnät, där 
respektive ruta motsvarar en nod. Dessa noder har varsin vikt-vektor som initialt 
genereras slumpmässigt, dessa vikt-vektorer följer samma dimensionalitet som 
inputdata. SOM bygger i andra ord på att data som ska bearbetas är representerat i 
form av vektorer. 
 
Trappenberg, Hartono & Rasmusson (2009) diskuterar SOM utifrån ett biologiskt 
perspektiv, för att utreda om, och i så fall till vilken grad, som det neurala nätverket 
efterliknar neuro-biologin. De diskuterar att topografiska kartor är en förekommande 
struktur i de delar av hjärnan som bearbetar sensorisk information, med detta menas 
att dessa strukturer i hjärnan efterliknar strukturer i omgivningen på någon nivå. Detta 
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är en aspekt som efterliknas i SOM, vilket höjer den biologiska plausibiliteten av det 
neurala nätverket. 

2.4.1 Pseudokod 
Nedan följer en sammanfattad pseudokod över hur SOM-nätverket fungerar utifrån 
Kohonen (1998). 

- Skapa rutnätet och ge respektive nod en viktvektor. 
- För respektive inputvektor: 

o Iterera över respektive nod i rutnätet. 
! Generera ett närhetsmått mellan inputvektorn och den aktuella 

nodens viktvektor. 
o Definiera noden med högst närhetsmått som BMU(Best Matching 

Unit). 
o Definiera grann-noderna från BMU utifrån en iterativt minskande 

radie. 
o Justera BMU och dess grann-noder så att deras viktvektorer placeras 

närmre inputvektorn i vektorrymden. 
- Repetera X antal gånger. 

2.4.2 Kodexempel 
Huvudloopen som används i SOM syns nedan i Figur 1. Denna bild tagen ur detta 
arbetes kod, som i sin tur främst är skriven utifrån AI-junkie(2003-2012) 
 

	  
Figur	  1,	  huvudloop	  för	  SOM. 

Första raden är ett argument som säger att loopen ska fortsätta tills ett visst antal 
iterationer uppnåtts. Därefter går systemet in och loopar igenom respektive 
inputvektor, för varje vektor görs fyra beräkningar eller justeringar. Först definieras 
BMU, vilket är den nod vars viktvektor är mest lik inputvektorn, detta närhetsmått är 
som standard euklidiskt avstånd, men kan också variera och exempelvis vara cosinus-
likhet (Deza & Deza, 2009). Radien definieras utifrån en algoritm som ger ett lägre 
och lägre output desto fler iterationer som gjorts. Denna radie används sedan i nästa 
steg som definierar hur många grann-noder som också ska justeras, ju fler iterationer 
som gjorts desto färre noder som justeras, detta är en av SOM egenskaper. För det 
sista steget används listan av noder som argument som definierades i det förra steget, 
dessa noder kommer justeras så att dess viktvektorer placerar sig lite närmre 
inputvektorn i vektorrymden. Funktionen för denna uppdatering ser ut så här (Figur 
2), tagen från AI-junkie(2003-2012): 
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Figur	  2,	  uppdateringsfunktion	  för	  SOM,	  http://www.ai-junkie.com/ann/som/som4.html. 

 
t - är det aktuella iterationssteget(timestep), påverkar följande variabler. 
W(t)  - är den nuvarande viktvektorn. 
W(t+1) - är den uppdaterade viktvektorn. 
Θ(t) - hur stor influens distansen mellan BMU och den aktuella vektorn har. 
L(t) - Inlärningstakt som minskas över tid 
V(t) - Aktuella inputvektorn 
 
För tydligare detaljer vad gäller matematik och funktioner hänvisas läsaren till 
Kohonens ”The self-organizing map” från 1990, för en mer allmän sammanfattning 
rekommenderas andra artiklar relaterade till SOM av Kohonen eller webbsidor som 
AI-junkie(2003-2012). 

2.5 Paradigmatiska och Syntagmatiska Relationer 
Inom lingvistiken diskuteras dessa två begrepp som beskriver relationer mellan ord ur 
flödande text (Saussure, 1959). Speciellt den förstnämnda är en term som kommer 
diskuteras senare i rapporten vad gäller validering av resultat. Begreppen syftar på 
relationer mellan ord; ord med paradigmatiska relationer är utbytbara, ofta 
synonymer, antonymer eller ord med samma lingvistiska användningsområde. 
Syntagmatiska relationer handlar istället om ord som befinner sig inom samma 
kontext, exempelvis kan ”Obama” och ”politik” vara två som har en syntagmatisk 
relation, då de ofta förekommer inom samma dokument. Se Figur 3 för demonstration 
över de två termerna, här visualiserat utifrån två axlar. 

	  
Figur	  3,	  bilden	  demonstrerar	  hur	  syntagmatiska	  och	  paradigmatiska	  relationer	  kan	  se	  ut	  mellan	  
ord. 
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3. Metod 
Denna del täcker metoden och tillvägagångssättet som arbetet använt sig av. Metoden 
av arbetet består av till huvuddel av två delar, implementering, som också innefattar 
generering av resultat, samt validering. 

3.1 Implementering 
Förutom implementering av det neurala nätverket SOM hämtades och hanterades 
också de data som användes i studien, även vektorsgenerering är ett viktigt steg i 
studien, dessa implementationssteg nämns nedan. 

3.1.1 Data och formatering 
Data som användas för studien hämtades från ”www.ngrams.info”, en corpus med 
olika varianter av N-grams hämtad från modern amerikansk engelska. N-grams kan 
ses som ett N ord stort fönster som placeras över ett textdokument, ett bigram 
motsvarar två ord i följd, trigram tre ord i följd o.s.v. (de KoK, Brouwer 2011). 
Tanken var ursprungligen att använda Google N-grams men då dessa data är av 
extrem storlek skulle det medföra större problem vad gäller formatering och 
reducering. 5-gram hämtades ner då de ansågs innehålla tillräckligt med kontext för 
att skapa semantiska representationer. Dessutom diskuterar Kaplan(1955) att ett 
kontextfönster med 2+2 bredd är den kontextuella bredden som krävs för att en 
människa ska kunna få en uppfattning om vilken semantisk mening ordet i mitten har, 
detta efter att ha utfört tester på människor som fick gissa vilket ord som befann sig 
emellan två ordpar. Detta är lämpligt då denna studie försöker relatera mycket till 
mänskliga och neurologiska aspekter. De innehåller samtidigt inte för mycket text, 
vilket skulle kunna leda till att syntagmatiska relationer extraheras, istället ligger 
fokus på paradigmatiska relationer. Det extraherades 10 000 5-gram från originaldata 
som hade ca en miljon gram, detta då denna siffra ansågs rimligt vad gäller det 
implementerade systemets tidskomplexitet. Scriptet som extraherade data plockade ut 
var hundrade gram utav ursprungsdata, detta för att få så stor spridning som möjligt 
från den bokstavsordnade formateringen. Se Tabell 1 för struktur på 5-gram. 
 
 
Tabell 1, exempel på struktur av 5-gram. 

… …  …  …  …  … 
9 the  things  that  should  be 
17 the  things  they  want  to 
24 the  third  leading  cause  of 
… …  …  …  …  … 
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Den enda formatering som gjordes på dessa extraherade 5-grammen var att avlägsna 
den vänsterlagda siffran som står för grammets frekvens. Frekvensen har definitivt 
betydelse men en större spridning av antalet unika ord prioriterades då systemets 
tidskomplexitet begränsar. 

3.1.2 Vektorsgenerering 
Vektorerna skapades utifrån parametrar inspirerade av Random Indexing, se teori för 
presentation av detaljer. 10 000 dimensioner användes, med 40 ettor (1) samt 40 
negativa ettor (-1) slumpmässigt fördelade i en följd av nollor (0) (Kanerva et.al, 
2000). Ursprungsvektorerna hade ej full ortogonalitet enligt Random Indexing 
standard, vilket är en följd av vektorernas komprimerade storlek. Vektorerna skapades 
dock utefter ett tröskelvärde vad gäller semantisk likhet som inte fick överskridas. En 
matris skapades där respektive unikt ord inom datasetet fick en egen vektor. 

3.1.3 Self Organizing Maps 
Genom programmeringsspråket Python implementerades verktyget, det anpassades 
till att hantera text representerat i form av vektorer (se tidigare teoridel för detaljerad 
information om SOM). I denna del presenteras studiens implementation och 
parametrar som användes till skapandet av det neurala nätverket. 
 
Rutnätsstorlek 
Rutnätet som systemet distribuerade orden på var i storleken 80X80=6400, denna 
siffra valdes så att respektive unikt ord får drygt en ruta att fördela sig på, antalet 
unika ord var ca 5000. 
 
Dimensionalitet av viktvektorer 
Respektive nod, 6400 stycken, var givna en viktvektor. Viktvektorerna genererades 
slumpmässigt enligt samma metod som användes vid skapandet av ordens vektorer, 
även dessa med en dimensionalitet 10 000. 
 
Inlärningstakt 
Enligt Kohonen(1990) är standard för inlärningstakt ”0.1”, därför användes även detta 
till denna studie. Variabeln minskar iterativt desto längre algoritmen är kommen. 
 
Radie 
Denna radie används när grannskapet räknas ut utifrån BMU. Även denna variabel 
minskar iterativt med ett initialt värde på 40, d.v.s. hälften av rutnätsstorleken. 
 
Antal input och iterationer 
Cirka 10 000 input-vektorer användes, och systemet itererade över dessa 25 gånger, 
denna siffra bestämdes också utefter vad som var rimligt vad gäller systemets 
tidskomplexitet, optimalt vore annars att låta systemet köra tills någon form av 
tröskelvärde av prestation uppnåtts. Totalt blev det ca 10 000 x 25 = 250 000 input 
som bearbetades. 
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Sammanfattad parameterlista 
Tabell	  2,	  Parametertabell.	  

Rutnätsstorlek 80 X 80 = 6400 
Viktvektorsdimensionalitet 10 000 
Inlärningstakt 0.1 
Grann-nods-radie Rutnätsstorlek / 2 = 40 
Antal 5-gram 10 443 
Antal iterationer 25 
 
Träning och resultatgenerering 
Vid träning itererade systemet över data-setet med 5-gram. För respektive 5-gram 
skapades sedan en kontextvektor bestående av de fem ordens sammanslagna 
indexvektorer, denna kontextvektor motsvarade 5-grammets aktuella semantiska 
representation. Därefter följde klassisk SOM-metodik; kontextvektorn, eller i andra 
ord, inputvektorn, fördes in i systemet. BMU definierades utifrån den viktvektorn som 
hade högst likhet med inputvektorn. Grannskapet definierades därefter utifrån radien 
och de aktuella nodernas viktvektorer uppdaterades för att flytta sig marginellt närmre 
inputvektorn i vektorrymden. Detta gjordes för respektive 5-gram under 25 
iterationer. 
 
När systemet slutfört träningen distribuerades varje unikt ord på rutnätet, detta 
utfördes på följande sätt. En loop itererade över indexmatrisen, för respektive ords 
indexvektor utfördes en BMU-uträkning för att finna noden med högst semantisk 
likhet, ordet placerades sedan på denna nod. Detta gjordes för varje ord vilket till slut 
resulterade i en karta där alla ord ligger placerade på någon koordinat. 
 
När kartan var färdig var det sedan simpelt att med euklidiskt avstånd räkna ut vilka 
ord som låg närmst ett aktuellt ord i den två-dimensionella vektorrymden. Detta 
användes sedan för delar av valideringen som följer i nästa del. 
 

3.2 Validering 
Fyra typer av validering utfördes för att dra slutsatser om systemets kvalité och 
funktion. En klustringsuppgift av färger, därefter jämförs det implementerade 
systemets resultat med output från redan bevisat fungerande metoder; Random 
Indexing och Latent Semantic Analysis. Slutligen utfördes ett synonym-ordtest för att 
se hur väl de semantiska representationerna genererades inom systemet. 
 
Systemet itererade som nämnt 25 gånger över träningsdata, instanser av resultatet 
sparades under följande iterationssteg:  
0(ursprungligt läge), 5, 10, 15, 20, 25(färdigt resultat) 
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Synonymord-testet samt jämförelsen med bevisat fungerande system utfördes på 
respektive sparad iteration, detta för att observera om systemets resultat presterar 
bättre och bättre desto fler iterationer. 

3.2.1 Klustring 
Först utfördes en klustringsuppgift enligt typisk SOM-standard (Vesanto & 
Alhoniemi, 2000) för att se att det implementerade neurala nätverket fungerade som 
det ska. Denna validering är inte direkt relaterad till syfte eller frågeställning, utan 
finns snarare med för att konfirmera förutsättningen att systemet faktiskt fungerar som 
ett klassiskt SOM-system. Detta ansågs viktigt då en brist i denna validering skulle 
kunna förklara senare resultat i kommande valideringsmetoder. 
 
Denna uppgift gjordes genom att låta nätverket träna på ett litet set färger, för att 
sedan se om de klustrades ihop. Dessa representerades genom tre-dimensionella 
RGB-vektorer(Red, Green, Blue), färgerna som användes var: svart, blå, röd, gul, 
grön. Respektive färg förekom 5 gånger i träningsdata med låg varians för att få med 
små nyansskillnader, uppnås korrekt resultat hamnar färger med liknande nyanser 
inom samma områden. Nätverkets initiala viktvektorer var slumpmässigt utsatta inom 
ramarna av träningsdata. Systemet itererade över träningsdata under 200 iterationer, 
under körningen loggades följande iterationers resultat: 0, 10, 20, 50, 100 och 
slutligen 200. När systemet tränat färdigt representerades respektive neurons 
viktvektor som en färg, utifrån RGB-systemet. Kartan studerades sedan för att se om 
neuronerna klustrats i enlighet med deras färg. 

3.2.2 Jämförelse med output från Random Indexing 
Då studiens syfte relaterar till att skapa semantiska representationer ur text är en enkel 
metod för att se att det fungerar att se om resultatet går att jämföra med redan bevisat 
fungerande metoder. Random Indexing implementerades och kördes på samma 
träningsdata som SOM-nätverket itererade över. Ur detta får respektive unikt ord en 
kontextvektor som kan jämföras med resterande vektorer i hopp om att finna ord med 
liknande semantisk mening.  
 
En loop som itererade över respektive unikt ord generade de 10 semantisk mest 
närliggande orden till det aktuella ordet dels ur SOM-kartan, samt genom resultatet 
från Random Indexing. Om ett ord förekom i båda listorna adderades det ett poäng till 
en matchningsvariabel, denna matchningsvariabel delades sedan på totalen, i andra 
ord 10 för respektive ord. När loopen kört färdigt adderades respektive ords resultat 
ihop för att få en slutlig siffra om hur likt de två metoderna presterar. 

3.2.3 Jämförelse med output från Latent Semantic Analysis 
En simpel ordrumsmodell implementerades med inspiration från LSA (Dumais, 
Furnas, Landauer, Deerwest & Harshman, 1988). En matris gjordes där respektive 
unikt ord i datasetet fick en egen rad, varje kolumn motsvarade ett dokument, i detta 
fall 5-gram. I rutorna fylldes frekvensen av det aktuella ordet i det aktuella 
dokumentet in, vilket i längden generar en frekvensvektor för varje ord. Dessa 
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vektorer kan sedan jämföras utifrån närhetsmått på samma sätt som med Random 
Indexing, vilket generar semantiskt närliggande ord som kan jämföras med resultatet 
från SOM. Se Figur 4 för förtydligande av denna ordrumsmodell. 

 

 

3.2.4 Jämförelse mellan synonymer och antonymer 
Om systemet lyckats skapa väsentliga semantiska representationer av ord kommer 
detta resultera i att synonymer eller antonymer uppkommer vid generering av 
närliggande ord. Detta utifrån teori om paradigmatiska relationer samt distribuerade 
hypotesen som nämns tidigare i denna rapport. Validering utifrån synonymer är ett 
välkänt och fungerande sätt att mäta om ett system kan skapa semantiska 
representationer (Sahlgren, 2006). 
 
Synonymer och antonymer extraherade med hjälp av ett API vid namn Big Huge 
Thesaurus (Watson, 2015). Det API som användes fungerade på så sätt att ett ord 
fördes in, och alla synonymer, antonymer och andra ord som har några former av 
relationer till det aktuella ordet kom ut som resultat. Ett antal script skrevs och kördes 
för att extrahera endast synonymerna och antonymerna till alla de unika ord som 
fanns inom på den genererade kartan. 
 
För att utreda om systemets genererade resultat innehåller ihopklustrade synonymer 
och antonymer utfördes följande steg: 
 
Steg1 
För respektive ord i resultatet gjordes en rangordning över resterande ord sorterat 
efter likheten i den tvådimensionella vektorrymden. 
 
 
Steg 2 
För respektive ord i resultatet genererades dess synonymer och antonymer, därefter 
observerades var dessa ord befann sig i rangordningen, utefter detta genererades en 

Figur	  4,	  exempel	  på	  LSA-‐struktur. 
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resultatsiffra. Slutligen adderades varje resultatsiffra och medianvärdet observerades 
som slutgiltigt resultat, detta resultat kallas för prestationsmått. 
 
Exempel 
Ordet ”Mom” tas in som aktuellt ord. Likhetsrangordningen mellan “Mom” och alla 
andra ord genereras på kartan genereras, i detta exempel finns endast 5 andra ord: 

- Mom 
- Family 
- Mother 
- Strong 
- Quick 
- Ball 

Därefter genereras synonymer och eventuella antonymer till ”Mom”: 
Mom " Mother 
 
Rangordningen på de genererade orden observeras, och en procentsiffra genereras 
beroende var synonymen eller antonymer befinner sig inom rangordningen. ”Mother” 
är näst närmst i rangordningen, i andra ord befinner sig denna synonym på den fjärde 
platsen, där femte är bäst: 
 
4/5 = 0.80 
0.80 = 80 % 
 
Detta gjordes för respektive genererad synonym/antonym och medianen genererades 
som nämnt som slutgiltigt prestationsmått. 

4. Resultat 
Denna del presenterar resultat som studien har genererat. Avsnittet delar struktur med 
valideringsdelen i metoden, där det förklaras hur följande resultat har genererats.  

4.1 Klustringsuppgift 
Följande resultat genereras av systemet när den fått träna på de vektorsrepresenterade 
färgerna svart, blå, röd, gul, grön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per	  Fallgren	  
Perfa292	  

729G40	  -‐	  Examensarbete	  

	  
14	  

 
 
Initialt Läge 
I detta läge är ännu ingen viktvektor 
nod justerad, viktvektorerna är 
slumpmässigt utvalda mellan alla 
möjliga färger och nyanser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Iterationer 
Redan efter 10 iterationer börjar 
input-färger synas. Observera att det 
finns ett stort kluster av färgen 
orange, även om denna färg inte förts 
in i nätverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Iterationer 
Ingen större skillnad från 10 
iterationer. Något som syns är att 
input-färger, såsom svart, röd gul 
framhävs med några grader.   
 
 
 
 
 
 
 

Figur	  5,	  initialt	  läge. 

Figur	  6,	  10	  iterationer. 

Figur	  7,	  20	  iterationer. 
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50 Iterationer 
Gränsliggande färger, såsom orange, 
grönblå, mörkgul, börjar succesivt 
försvinna, istället tar inputfärger 
plats. Speciellt tydligt är det för svart 
och röd, som tidigare funnits i låg 
frekvens, men nu men något högre. 
 
 
 
 
 
 
 
100 Iterationer 
Systemet fortsätter att framhäva 
input-färgerna som iterativt förts in 
under träningen. Gränsliggande 
nyanser blir av lägre och lägre 
frekvens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 Iterationer 
Gränsfärgerna är nästintill borta, 
input-färgerna har tagit majoriteten 
av all plats. Det som finns kvar är 
små gränsande nyanser, i övrigt har 
respektive input-färg klustrats ihop. 
 
 

 

Figur	  8,	  50	  iterationer. 

Figur	  9,	  100	  iterationer. 

Figur	  10,	  200	  iterationer. 
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4.2 Jämförelse med Random Indexing 
Efter att systemet kört igenom datasetet jämfördes detta resultat med resultat från 
Random Indexing, se metod för beskrivning över hur detta utfördes. 25 iterationer 
motsvarar slutgiltigt resultat. Följande resultat observerades: 
 
Tabell 
Tabell	  3,	  Likhet	  med	  output	  från	  Random	  Indexing.	  

Antal	  iterationer	   Likhet	  i	  procent	  
0	   0,50%	  
5	   0,59%	  

10	   0,79%	  
15	   1,89%	  
20	   6,14%	  
25	   12,76%	  

 
 
Linjediagram 

	  
Figur	  11,	  Grafen	  visar	  hur	  likheten	  mellan	  SOM	  och	  Random	  Indexing’s	  resultat	  påverkas	  av	  antal	  
iterationer	  körda.	  X-‐axeln	  motsvarar	  antal	  iterationer	  körda	  och	  Y-‐axeln	  motsvarar	  likhetsprocent. 
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4.3 Jämförelse med Latent Semantic Analysis 
Efter att systemet kört igenom datasetet jämfördes detta resultat med resultat från 
Latent Semantic Analysis, se metod för beskrivning över hur detta utfördes. 25 
iterationer motsvarar slutgiltigt resultat. Följande resultat observerades: 
 
Tabell 
Tabell	  4,	  Likhet	  med	  output	  från	  Latent	  Semantic	  Analysis.	  

	  

Antal	  iterationer	   Likhet	  i	  procent	  
0	   0,50%	  
5	   0,87%	  

10	   1,02%	  
15	   1,79%	  
20	   4,03%	  
25	   5,86%	  

 
 
 
Linjediagram 

	  
Figur	  12	  Grafen	  visar	  hur	  likheten	  mellan	  SOM	  och	  LSA’s	  resultat	  påverkas	  av	  antal	  iterationer	  
körda.	  X-‐axeln	  motsvarar	  antal	  iterationer	  körda	  och	  Y-‐axeln	  motsvarar	  likhetsprocent. 
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4.4 Synonymtest 
Efter att systemet kört igenom datasetet validerades resultatet utifrån synonymord-
testet som beskrivs i uppsatsens metod. 25 iterationer motsvarar slutgiltigt resultat. 
Följande resultat observerades: 
 
Tabell 
Tabell	  5,	  Prestationsmåttets	  påverkan	  av	  antal	  iterationer	  körda.	  

Antal	  iterationer	   Prestationsmått	  av	  synonymer	  
0	   50,41%	  
5	   52,03%	  

10	   48,60%	  
15	   49,53%	  
20	   51,15%	  
25	   51,82%	  

 
 
 
Linjediagram 

	  
Figur	  13,	  Grafen	  visar	  hur	  prestationsmåttet	  av	  synonymer	  förändras	  beroende	  på	  antal	  iterationer	  
körda.	  X-‐axeln	  motsvarar	  antal	  iterationer	  körda	  och	  Y-‐axeln	  motsvarar	  prestationsmåttet. 
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5. Diskussion 
Denna del består primärt av två delar, resultatdiskussion och metoddiskussion. I den 
förstnämnda diskuteras det observerade resultatet, vad det betyder vad gäller syfte och 
frågeställning. Därefter diskuteras metodvalet, om det fungerat som tänk, möjliga 
alternativ, och i allmänhet vad som var bra och vad som skulle kunna göras bättre 
inom metoden för att generera bättre resultat. Som sista del i denna sektion diskuteras 
det kort om framtida reflektioner, vilket innefattar vilka alternativ som bör utforskas 
vid framtida studier med liknande syften. 

5.1 Resultatdiskussion 
Upplägget för denna del är strukturerat utifrån de valideringsmetoder som användes, 
slutligen sammanfattas diskussionen. 

5.1.1 Klustringsuppgift 
Enligt klustringsuppgiftens resultat fungerar det implementerade SOM-systemet 
enligt normal standard. Utefter iterationerna klustras input-färgerna mer och mer, 
mellan dessa kluster befinner sig nyanser som enligt färgskalan är en blandning av 
färgerna. I andra ord befinner sig dessa gränsnyanser emellan inputfärgerna i den tre-
dimensionella vektorrymden. Slutligen har nästintill varje nod anslutit sig till en utav 
inputfärgerna, på vektornivå finns det mindre skillnader som inte synes till ögat, detta 
är dock rimligt då input-vektorerna hade vissa små nyansskillnader. 
 
Anledningen till att denna typ av validering gjordes var för att säkerställa att systemet 
fungerade, i andra ord var detta en förutsättning för att utreda frågeställningen om 
SOM kan användas för att skapa semantiska representationer. 
 

5.1.2 Jämförelse med Random Indexing och Latent Semantic Analysis 
Den genererade SOM-kartans resultat delade efter 25 iterationer 12,76% ord med 
resultat från Random Indexing. Vad betyder detta? Siffran kan ses som relativt låg, då 
det betyder att utav de 10 genererade närliggande orden är det bara drygt en som finns 
inom både systemens resultat. Om resultatet vad gäller LSA diskuteras är siffran ännu 
lägre. Vad som dock gäller för respektive metod är att siffran inte ligger kring 0, 
vilket skulle betyda att det implementerade systemet bearbetar datasetet utifrån 
premisser som inte stämmer överens med idén, eller att dessa premisser är helt 
slumpmässiga. För att spinna vidare på denna tanke kan tabellerna och diagrammen 
tas in i diskussion. Om ursprungsvärdet tas in i bemärkelse ligger det på 0,50 för både 
jämförelse med Random Indexing samt LSA, detta är på grund av den initiala 
uppsättningen av viktvektorerna, som är helt slumpmässiga enligt en typ av SOM-
standard (Kohonen, 1998). Efter denna initiala uppsättning går respektive diagram 
uppåt, möjligtvis inte särskilt hög grad, men värdet blir högre och högre och när 
systemet kört klart genereras det bästa resultatet. Det verkar som systemet börjar 
klustra majoriteten av orden med semantiskt likhet strax efter 15 iterationer, vilket är 
när linjen börjar stiga i högre grad. Detta kan betyda att systemet potentiellt sett kan 
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generera semantiska representationer ur texten, men vidare utredning krävs för att 
säkerställa detta. 
 
Synonymtest 
Detta resultat ligger precis på gränsen till att vara likgiltigt, med detta menas att 
synonymerna knappt befinner sig närmre varann i vektorrymden än andra ord. Den 
slutliga distansen mellan synonymerna ligger visserligen någon grad närmare än 
ursprungsvärdet, men då resultatet av 10 iterationer har ännu högre känns det inte 
tillräckligt för att säga att systemet klustrat synonymer. Det skulle lika gärna vara 
slumpen som gjort att synonymlikheten råkar vara lite bättre. Däremot avfärdas inte 
heller möjligheten att systemet potentiellt sett skulle kunna klustra synonymer. 
Synonymer och antonymer kan ses som en snäv del utav semantiskt närliggande ord, 
som dessutom väldigt lätt kan begränsas av en bristfällig synonym-databas, vilket 
diskuteras nedan i metoddelen. Poängen är att synonymtest är ett bra sätt att 
konfirmera om ett system genererar semantiska representationer utifrån 
paradigmatiska relationer, det har dock inte samma förmåga i motsvarande syfte, att 
falsifiera möjligheten. I detta fall blev resultatet inte övertygande, vilket kan bero på 
en mängd olika orsaker, exempelvis kan valet av träningsdata påverka resultatet, det 
kan också finnas brister i den använda API’n, oavsett är dessa orsaker som inte 
nödvändigtvis är relaterade till ett bristande system. 
 

5.1.3 Resultatsammanfattning 
Vad betyder då detta? I enligheten med frågeställningen, kan SOM användas i 
skapandet av semantiska representationer? Resultatet pekar på att det har skapats ett 
fåtal semantiska representationer utifrån jämförelse med andra metoder, men på grund 
av låga värden är det inte fullkomligt övertygande. De värden som pekar på att 
systemet skapar någon form av semantiska representationer ska dock inte bortses, 
detta är ett nytt tillvägagångssätt som ännu inte testats fullt ut, en väldigt stor mängd 
aspekter kan ändras och läggas i syftet att generera ett resultat av högre kvalité. En 
stor del av detta relaterar till metodval, vilket nästa sektion handlar om. 
 

5.2 Metoddiskussion 
Utifrån diskussionen av resultatet är det verkar det för tidigt att ge ett absolut svar i 
frågan om valet av SOM är bra eller dåligt vad gäller skapandet av semantiska 
representationer ur text utifrån biologiskt inspirerade aspekter. Men systemet 
genererar något som pekar på resultatet studien är ute efter, vilket gör metodvalet 
intressant och definitivt relevant för fortsatta studier, utifrån detta diskuteras nedan 
metodrelaterade aspekter i studien. 
 
Utifrån allmänna aspekter fungerade metodvalen bra, tiden det tog att sätta in sig i och 
implementera systemet var rimligt utifrån de tidsramar studien hade. SOM är ett 
någorlunda basalt neuralt nätverk som fortfarande kan utföra större och användbara 
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beräkningar. Detta i kombination med att det neurala nätverket har aspekter 
inspirerade av den mänskliga biologin gör att valet i efterhand känns positivt, dels 
eftersom det besvarar frågeställningen om biologisk plausibilitet. En större utredning 
av neurala nätverk eller närliggande metoder hade krävts för att nå förståelsen som 
krävs för att finna andra metoder med liknande eller högre relevans för denna typ av 
studie. Även valideringsvalet känns relevant och har fungerat bra, det kan diskuteras 
om andra metoder utöver Random Indexing och LSA vore relevanta för jämförelser, 
men då de både metoderna är någorlunda basala och väl fungerande känns valet 
rimligt.  
 
Vad gäller synonymtestet finns det ett par aspekter att diskutera. Som nämnt i tidigare 
resultatdiskussion står synonymer och antonymer endast för en liten del av relevanta 
semantiska relationer, vilket gör att denna typ av validering inte alltid är rättvis. Ett 
synonymord-test är bra på att verifiera en modell som har i syfte att skapa semantiska 
representationer, men inte nödvändigtvis lika bra på att falsifiera denna. Relaterat till 
detta är valet av synonym-API också väldigt viktigt, anledningen till att den aktuella 
databasen användes var då den innehöll en stor bredd, och var lätthanterad. Men det 
finns kanske andra verktyg som har ännu större storlek, eller helt enkelt synonymer av 
högre kvalité. Oavsett uppstod det ibland tvetydigheter som kan ha gjort att resultatet 
blev sämre än nödvändigt. Exempelvis klustrade systemet ihop ordparet ”mom-dad” 
till samma koordinat, dessa stod ej som antonymer inom det API som användes. Detta 
är förvisso inte nödvändigtvis fel, ”mom-dad” är egentligen inga motsatser, men 
svaret till frågan om de är semantiskt relaterade på något sätt är ett definitivt ”ja”. 
Därför kan synonymernas relevans diskuteras, andra API’er kanske har bredare 
definitioner inom synonymin, eller kanske rent av semantiskt närliggande ord utifrån 
andra premisser. Detta skulle kanske kunna leda till bättre resultat. 
 
Den största aspekten att ta i beaktning kring valet av SOM är tidskomplexiteten som 
metoden kräver för dessa typer av beräkningar. Optimalt sett skulle ett mycket större 
dataset användas, så som det ser ut nu extraherades endast en procent utav de 5-gram 
som var tillgängliga. Att föredra vore att låta systemet iterera över alla 5-gram i detta 
data-set, vilket var kring en miljon, för att se om resultatet blev bättre. Skulle det visa 
sig att resultatet blir bättre av detta vore ännu ett steg att använda sig av Google N-
grams databas, som innehåller närmre en terabyte N-gram. Dock var dessa större 
dataset inte möjliga för denna studie, huvudkörningen tog ca fyra dygn att köra, detta 
innefattar ca 10 000 5-gram itererade över 25 gånger. Utifrån samma tidskomplexitet 
hade det tagit 400 dygn att köra igenom respektive 5-gram i datasetet. Problemet 
ligger främst i SOM’s struktur, en del förbättringar kan förmodligen göras på studiens 
implementation, men inte tillräckligt för att reducera körningen till rimlig tid. En av 
svagheterna inom SOM ligger i huvudloopen som används för att finna BMU. För att 
finna denna nod behöver det göras en vektorsjämförelse mellan den aktuella 
inputvektorn samt respektive nod i nätverket. I denna implementation består kartan av 
6400 noder, vilket betyder att det behöver göras 6400 vektorsjämförelser för att finna 
BMU för endast en inputvektor. Detta betyder att 6400 x 10 000 x 25 = 1 600 000 000 
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vektorsjämförelser är nödvändiga för en körning med 10000 5-gram under 25 
iterationer, vilket inte är särskilt effektivt. En vektorsjämförelse är vanligen trivialt 
inom tidskomplexitetssammanhang, men i större skala börjar det bli ett problem. 
Poängen är att tidsåtgång som denna inte är rimlig i längden, och någon lösning måste 
finnas för att gå runt detta problem. Dock kan det ses som ett senare problem, 
frågeställningen i denna rapport är om det är möjligt att skapa semantiska 
representationer inom SOM, och den diskuterade uppskalningen är förmodligen inte 
nödvändig för att besvara frågan. 
 
Vad gäller valet att använda 5-gram finns det också diskussion värd att ta upp. Enligt 
Kaplan(1955) är ett kontextfönster på 2 + 2 tillräckligt stort för att människor ska 
kunna förstå meningen av ordet i mitten, vilket var inspirationen till denna studie. 
Dock kan det vara så att detta förutsätter en djupare förståelse inom ord och dess 
kontext. I andra ord vore det intressant att utföra studien med 3-gram, då 
datamängden var relativt låg i denna studie, kanske kan studien replikeras med att ha 
olika stora n-gram, med poängen att utreda vilken storlek som verkar vara optimal. En 
parantes värd att nämna i detta stycke är systemets generering av paradigmatiska 
kontra syntagmatiska relationer. För att finna exempelvis synonymer krävs det att 
systemet hittar paradigmatiska relationer och inte syntagmatiska, men det fanns 
exempel på syntagmatiska relationer i resultatet. Exempel på detta var ”Afghanistan-
Pakistan”, ”Ocean-Blue”, ”Obama-Clinton”, m.fl. Detta skulle kunna ha att göra med 
att 5-gram är för stor kontext för denna låga datamängd. Skulle datamängden däremot 
bli större, exempelvis i framtida studier med liknande syften, bör 5-gram, eller ännu 
bredare kontextfönster, tas upp igen. Desto mer data, desto större kontextfönster. 
Skulle systemet exempelvis användas inom Big Data-syften så skulle kontextfönstret 
kunna vara ännu större, detta då det helt enkelt förekommer fler instanser av ord och 
kontexter, vilket i längden specificerar de semantiska representationerna mer och mer. 
Det vore också intressant att utföra studien utifrån andra språk, så länge språken följer 
någorlunda likadan struktur bör resultat bli detsamma, men det bör definitivt utredas 
för att se om metoden verkar optimal i ett visst språk. 
 

5.3 Reflektioner om framtiden 
Studien har visat att metoden potentiellt kan fungera, vilket gör det intressant att 
diskutera vilka steg som bör tas för att utreda metoden vidare. Om 
tidskomplexitetsaspektentas åt sidan finns det en mängd möjligheter som kan testas 
för att se om resultatet blir bättre. Till att börja med vore det intressant att se om en 
höjning av iterationer skulle höja kvalitén av resultatet, dock leder inte detta steg 
nödvändigtvis till någon större förbättring. Inlärningstakten är detsamma och enda 
skillnaden blir att detta mått reduceras i långsammare takt. Alternativt kan 
parameterjustering vara något att testa. Det finns ett antal parametrar och variabler 
som systemet bygger på, de är för denna studie utsatta utifrån Kohonens standardmått, 
dock var dessa mått ej gjorda i syftet att skapa semantiska representationer. Exempel 
på parameterjusteringar att utreda skulle kunna vara inlärningstakt, radiestorlek, 



Per	  Fallgren	  
Perfa292	  

729G40	  -‐	  Examensarbete	  

	  
23	  

grann-nodsberäkning, även kontextstorlek är relevant här. Det vore också intressant 
att låta systemet ta in andra former av data, kanske ett domänspecifikt dataset, för att 
se om systemet kan utvinna meningen inom en den aktuella domänen, eller andra 
format för träningsdata, kanske är 5-gram inte optimalt. 
 
En sista reflektion kring möjliga framtida alternativ vore att representera orden utifrån 
en högdimensionell karta, och inte tvådimensionell som den är i denna studie. Detta 
var en idé som uppkom tidigt i studien, men som inte utfördes på grund av 
tidskomplexiteten det skulle innebära. Men tanken att representera ords komplexa 
semantiska relationer på ett tvådimensionellt plan är i simpla ord väldigt orättvist. En 
människas odefinierbara abstrakta semantiska system arbetar knappast utifrån så 
simpla premisser. Även vektorer som representerar ord utifrån Random Indexing är 
högdimensionella. Detta relaterar till det Kanerva (2009) säger om 
hyperdimensionalitet: Högdimensionalitet öppnar nya perspektiv och relationer, i 
detta fall mellan ord. Denna sista reflektion är också en utav de viktigaste, metoden 
bör ej falsifieras på någon nivå förrän det är testat, detta på grund av 
högdimensionalitetens betydelse inom semantiska relationer mellan ord. 

6. Slutsats 
Utredningen om huruvida Self Organizing Maps kan användas i syfte att skapa 
semantiska representationer har genererat intressanta och potentiellt positiva svar. Det 
är för tidigt att ge ett absolut ja- eller nej- svar, men det finns definitivt anledning att 
fortsätta utreda ansatsen. Vad gäller kvalitén av de semantiska representationer som 
skapats så är de ännu inte jämförbara fullt ut med metoder som Random Indexing och 
Latent Semantic Analysis, men tendenser finns som visar att systemet kan ha 
slumrande kvalitéer.  
 
Den sekundära frågeställning om SOM kan användas i annat syfte än 
dimensionsreduktion har i princip redan besvarats, systemet verkar ha tendenser och 
potential för att användas till andra syften, som definitivt bör utredas vidare. 
 
För att konkludera denna studie är denna ansats värd att utforska vidare i framtiden 
för att utreda möjligheten om detta nya tillvägagångssätt kan bidra till förståelse och 
skapandet av semantiska representationer utifrån mer biologiskt plausibla aspekter. 
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